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Duminica Sfintilor Romani si Americani 
 
Evanghelia Duminicii  Chemarea primilor apostoli 
(Matei 4,18 23 )   
 
În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă marea Galileii, a 
văzut doi fraţi: pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, şi 
pe Andrei fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci 
erau pescari, şi lea zis: veniţi după Mine şi vă voi face pescari 
de oameni. Iar ei, lăsânduşi mrejele în clipa aceea, au mers 
după Dânsul. De acolo, mergând El mai departe, a văzut alţi doi 
fraţi: pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu 
Zevedeu, tatăl lor, cârpinduşi mrejele, şi ia chemat. Iar ei, 
îndată lăsând corabia şi pe Zevedeu, tatăl lor, au mers după 
Dânsul. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în 
sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi 
tămăduind orice boală şi orice neputinţă în popor. 
 

 

 
 
“Eu sunt painea vietii, cel ce vine la Mine nu va 
flamanzi si cel ce crede in Mine nu va inseta 
niciodata.”(Ioan 6, 35) 

Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui înseamnă 
blândeţe şi smerenie, exact ceea ce nea poruncit să 
învăţăm de la El. 

 
Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos! 
Cel care ajuta Biserica pe sine se ajuta! 
 

 
 
“Cel care sadeste si cel care uda sunt una si 
fiecare isi va lua plata dupa osteneala sa” 
 (1 Corinteni 3:9) 
  
SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA: 

 prin prezenta la Sfintele Slujbe 
 devenind membrii ai  parohiei 
 sustinand financiar activitatile liturgice, 

pastorale si misionare  
 ruganduva pentru parohia noastra 
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Jesus Calls His First Disciples 

 As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called 

Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were 

fishermen.  “Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for 

people.” At once they left their nets and followed him. 
 Going on from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his 

brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. 

Jesus called them,  and immediately they left the boat and their father and followed 

Him. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the 

good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. 

 

 

Cuvinte de la Sfintii Parinti 
Words of wisdom from the Holy Fathers 
 

 
 
“Răul se transmite atât de uşor, precum o boală 
contagioasă. Dacă te întovărăşeşti cu oameni care vorbesc 
lucruri deşarte, care clevetesc, care iubesc lucrurile lumeşti, 
atunci şi tu fără să îţi dai seama vei cădea în aceleaşi 
patimi. Şi dimpotrivă, dacă te întovărăşeşti cu oameni 

 implicanduva in activitatile organizate 

de parohie: ora de cafea, organizarea 

mesei lunare 
 

Cuvinte din Pateric 
 

 

 

Intru aceasta zi, invatatura a Sfantului Nil 
 
 Vezi, fiule, ca scurta este viata oamenilor si, 
pentru aceasta, dator este omul sa nu uite 
niciodata moartea. Ci, ori de sta ori de umbla, 
ori daca lucreaza, ori mananca, ori bea, sa 
aiba frica de Dumnezeu si gandul la moarte, 
iar, in gura, psalmi sa aiba, rugaciuni si lauda 
lui Dumnezeu. Sufletul omenesc se afla intre 
ingeri si draci. Si ingerul il indeamna, sii 
arata, sil invata, cele spre fapte bune, iar 
dracul, il indeamna la pacate. Iar sufletul are 
putere sa urmeze oricui va voi, ori ingerului, 
ori dracului. Pentru aceasta, ia aminte, sa nu 
superi pe inger. Sa stii ca postul si 
infrangerea si privegherea domolesc poftele si 
nu le lasa pe ele sa creasca, iar linistea si 
rugaciunea si dragostea de Dumnezeu, cu 
totul, patimile rusineaza. Si, de este crestinul 
indelungrabdator si milostiv, acestea, mania, 
o fac, cu totul, nelucratoare. 
 
PROGRAMUL LITURGIC  
AL ZILELOR URMATOARE 
 
Sambata 2 iulie  
5:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica 3 iulie 
Duminica a 2-a dupa Rusalii (a Sfintilor Americani 
si Romani) 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 
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duhovniceşti şi prieteni ai rugăciunii, atunci virtuţile lor ţi 
se vor transmite şi ţie.” 
Staretul  Partenie de la Pecerska 
 
 “You don’t become holy by fighting evil. Let evil be. Look 
towards Christ and that will save you. What makes a 
person saintly is love.” 
— St. Porphyrios 

 
SFANTUL IUVENALIE  
 
Sfantul Iuvenalie din Alaska este primul           
sfant care la preaslavit pe Dumnezeu cu             
moarte muceniceasca in Statele Unite ale           
Americii. Nascut in anul 1761, in           
localitatea Ekaterinburg, din Rusia, si         
trecut la cele vesnice in anul 1796, in               
Alaska, acest sfant a facut parte din primul               
grup de misionari ortodocsi, organizat de           
Manastirea Valaam, trimis in Alaska,         

pentru a propovadui Evanghelia lui Hristos catre populatia               
bastinasa. 
Sfantul Iuvenalie a fost martirizat in timp ce propovaduia dreapta                   
credinta printre eschimosii yupik. A fost canonizat de catre                 
Biserica din Alaska in anul 1977 si este praznuit de Biserica                     
Ortodoxa de trei ori pe an: pe 2 iulie, pe 24 septembrie (impreuna                         
cu sfintii din Alaska) si pe 12 decembrie (impreuna cu sfintii din                       
America). 
"Ca o recolta bogata a secerisului mantuirii, tinuturile Americii                 
de Nord iti ofera, o, Doamne, toti sfintii care au stralucit                     
intrinsele. Cu rugaciunile lor, daruieste Bisericii si pamantului               
nostru, pace statornica. Pentru mijlocirile Preasfintei           
Nascatoare de Dumnezeu, o, Multmilostive!" 

 
SFANTUL INOCHENTIE DIN ALASKA 
 
Sfantul Inochentie din Alaska, cel socotit           
"intocmai cu Apostolii" si "luminator al           
Americii de Nord", sa nascut in data de               
26 august 1797, in localitatea Irkutk, din             
Siberia, si a trecut la cele vesnice in data                 
de 31 martie 1879, pe cand era in               
Moscova, fiind in varsta de 82 de ani. 
Dea lungul vietii sale, Sfantul Inochentie           
sa dovedit a fi un deosebit teolog, preot,               

invatator, tamplar, ceasornicar, navigator, explorator, cercetator in             
stiintele naturii si antropolog. Dupa ce sa casatorit, a fost hirotonit                     
preot, iar mai pe urma, episcop, arhiepiscop si mitropolit al                   
Moscovei si al Intregii Rusii. In anul 1824 a plecat in Alaska, in                         

 
 
Sambata 9 iulie 
5:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica 10 iulie 
Duminica a 3-a dupa Rusalii (Despre grijile vietii) 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 
 
Anunturi: 
 
-Detalii despre taberele de vara pentru 
juniori si seniori organizate de ROEA -Vatra 
Romaneasca se gasesc aici:  
 
http://www.roea.org/campvatrajuniors.html 
http://www.roea.org/campvatraseniors.html 
 
 

 

 
July 17-30, 2016 
Ages 11-13 
Vatra Romaneasca 
Grass Lake, Michigan 
 

 
 
July 3-16, 2016 
Ages 14-17 
(entering grades 9-12 in Fall) 
Vatra Romaneasca 
Grass Lake, Michigan 

 
 
Sfantul Voievod 
Stefan cel Mare 
 
 Fericiţi cărora s-au 
iertat fărădelegile 
şi cărora s-au 
acoperit păcatele. 
Fericit bărbatul, 
căruia nu-i va socoti 
Domnul păcatul, 
nici nu este în gura 
lui vicleşug”.(Ps. 31, 
1-2) 
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calitate de misionar, iar mai apoi a devenit primul episcop din                     
America. 
 
"Supunandute voii lui Dumnezeu, primejdii si necazuri ai               
primit, Sfinte Parinte Inochentie, pe multi la cunostinta               
Adevarului aducand si noua calea aratandune; acum, inaintea               
scaunului Sfintei Treimi stand, roaga pe Hristos Mantuitorul, ca                 
si noi in imparatia cerurilor sa intram." 
 
"Ai luminat norodul cel din miazanoapte al Americii si Asiei,                   
Evanghelia lui Hristos vestind neamurilor locului in graiurile               
lor, Sfinte Ierarhe, Parinte Inochentie, Luminatorule al Alaskai               
si al intregii Americi, ale carui cai au fost randuite de Domnul;                       
pe Acela roagaL, in imparatia Sa cereasca, pentru mantuirea                 
sufletelor noastre." 
 

 
SFANTUL TIHON 
 
Sfantul Tihon, patriarhul Moscovei si         
luminatorul Americii de Nord, dupa cum           
este cunoscut, sa nascut in ziua de 19               
ianuarie 1865, in localitatea Toropet,         
aflata in apropiere de Pskov, in Rusia, si a                 
trecut la cele vesnice in ziua de 25 martie                 
1925, in Moscova. 
Mai intai a fost episcop misionar, pentru             
imigrantii ortodocsi care au plecat in           
America de Nord, iar mai apoi, din anul               
1917, a fost patriarh al Moscovei.           

Deoarece sa impotrivit categoric ateismului si crimelor in masa,                 
savarsite de autoritatile comuniste, se crede ca Sfantul Tihon a                   
trecut la cele vesnice inainte de vreme, in conditii neclare. 
 

 
SFANTUL RAFAEL DIN 
BROOKLYN 
 
Sfantul Rafael Hawaweeny, numit si 
"bunul pastor al oii celei pierdute in 
America", sa nascut in ziua de 20 
noiembrie 1860, in localitatea Damasc, 
din Siria, si a trecut la cele vesnice in 
ziua de 27 februarie 1915, in cartierul 
Brooklyn, din orasul New York, unde a 
slujit ca episcop. Sfantul Ierarh Rafael 
din Brooklyn, canonizat de Sfantul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe din America, in ziua de 29 martie 
2000, este praznuit in ziua de 27 februarie. 
 

 
Unul dintre aceşti fericiţi, a fost măritul 
Voievod Ştefan cel Mare al Moldovei 
(1457-1504), pe care poporul l-a numit şi 
„cinstit”, bun, mare şi sfânt. „Bun”, pentru 
faptele sale de milostenie şi iertarea celor 
greşiţi; „mare”, pentru iscusinţa cu care a 
condus ţara cu dreptate, întrucât prin el 
Dumnezeu a pedepsit pe cei lacomi şi 
trădători; „Sfânt”, pentru luptele sale de 
apărare a întregii creştinătăţi, cât şi pentru 
numărul mare de biserici şi mănăstiri pe care 
le-a zidit şi înzestrat cu cele necesare spre 
slava lui Dumnezeu şi mântuirea 
credincioşilor. 
 
Marele Voievod Ştefan al Moldovei a fost fiul 
binecredincioşilor creştini Voievodul Bogdan 
al II-lea şi Doamna Maria-Marina Oltea. 
 Încă din copilărie a arătat o dragoste 
deosebită faţă de ţară şi credinţa 
strămoşească. Urcarea sa pe tronul Moldovei 
a urmat după vremuri tulburi de luptă 
pentru domnie. 
 
Pe Câmpia Dreptăţii este întâmpinat de 
mulţimea poporului, în frunte cu 
Mitropolitul Teoctist, în ziua de 12 aprilie, 
anul mântuirii 1457. Întrebând poporul 
adunat dacă este cu voia tuturor să le fie 
domn, i s-a răspuns într-un glas: „Întru mulţi 
ani de la Dumnezeu să domneşti”. Şi a 
domnit, precum ştim, 47 de ani, 2 luni şi 3 
săptămâni, luptând pentru apărarea 
hotarelor ţării şi a credinţei strămoşeşti, a 
întregii creştinătăţi, zidind cetăţi militare, 
dar şi cetăţi ale sufletului, adică multe 
biserici şi mănăstiri. În toate câte le făcea 
arăta dragoste, dreptate şi mărinimie, 
neuitând nici o clipă pe vitejii oşteni, pe cei 
săraci şi suferinzi, răsplătind şi ajutând pe 
toţi cu neţărmurită dragoste părintească. 
 
El aducea mulţumiri şi laudă lui Dumnezeu, 
nu numai atunci când biruia, ci şi atunci 
când era biruit, fiind pentru noi un mare 
dascăl al pocăinţei. 
 
Fericitul Voievod a luptat pentru apărarea 
întregii creştinătăţi, chemând la luptă sfântă 
pe cârmuitorii creştini ai Europei prin 
scrisoarea sa din ianuarie 1475, din care, 
pentru frumuseţea şi valoarea ei 
duhovnicească, redăm acest text: 
“Prealuminaţilor, preaputernicilor şi aleşilor 
domni a toată creştinătatea, cărora această 
scrisoare a noastră va fi arătată sau de care 
ea va fi auzită. Noi Ştefan Voievod din mila 
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SFANTUL PETRU ALEUTUL 
 
Sfantul Petru Aleutul, socotit a fi cel             
deal treilea martir de pe intreg teritoriul             
Americii, dupa ce a fost torturat si             
omorat de colonistii spanioli din         
California, sa nascut in jurul anului           
1800 si a trecut la cele vesnice in anul                 
1815, fiind praznuit in zilele de 24             
septembrie (impreuna cu sfintii din         
Alaska) si 12 decembrie (impreuna cu           

sfintii din America). 
"Ca o recolta bogata a secerisului mantuirii, tinuturile Americii de                   
Nord iti ofera, o, Doamne, toti sfintii care au stralucit intrinsele.                     
Cu rugaciunile lor, daruieste Bisericii si pamantului nostru, pace                 
statornica. Pentru mijlocirile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu,             
o, Multmilostive!" 

 
Asezarea vesmantului Nascatoarei de 

Dumnezeu in Vlaherne ( 2 iulie) 

 

In zilele dreptcredinciosului imparat 
Leon cel Mare (456474) erau in 
Constantinopol doi barbati cinstiti, din 
randul senatorilor, anume Galvie si 
Candid, frati dupa trup. Si, 
sfatuinduse intre ei, au cerut 
imparalului invoire de a merge la 
Ierusalim, sa se inchine Sfintelor 

locuri. Si, luand invoire, au purces la drum. Deci, ajungand in 
Palestina, au mers in Galileia, vrand sa vada Nazaretul si casa 
Preacuratei Fecioare, in care dupa Buna vestirea Arhanghelului si 
prin venirea Sfantuliu Duh, sa zamislit DumnezeuCuvantul cel 
negrait. Si, umbland ei si osteninduse, sau odihnit, peste noapte, 
intrun sat din apropiere. Acolo, dupa dumnezeiasca purtare de 
grija au gazduit la casa unei femei vaduve, batrana de ani si 
cinstita prin viata ei curata. 

 
Deci, pe cand cinau ei, au vazut o alta camera deosebita, in care 
erau multe lumanari aprinse si, de unde, arzand tamaie, iesea o 
mireasma de aromate, caci acolo, era ascuns cinstitul vesmant al 

lui Dumnezeu, Domn al Ţării Moldovei, mă 
închin cu prietenie vouă tuturor cărora vă 
scriu şi vă doresc tot binele şi vă spun 
domniilor voastre că necredinciosul împărat 
al turcilor a fost de multă vreme şi este încă 
pierzătorul întregii creştinătăţi şi în fiecare zi 
se gândeşte cum ar putea să supuie şi să 
nimicească toată creştinătatea. De aceea 
facem cunoscut domniilor voastre că pe la 
Boboteaza trecută, mai sus numitul turc a 
trimis în ţara noastră şi împotriva noastră o 
mare oştire în număr de 120.000 de oameni, 
al cărui căpitan de frunte era Soliman Paşa. 
Auzind şi văzând noi acestea, am luat sabia 
în mână şi cu ajutorul Domnului 
Dumnezeului nostru Atotputernic, am mers 
împotriva duşmanilor creştinătăţii şi i-am 
biruit, pentru care lăudat să fie Domnul 
Dumnezeul nostru. Auzind despre acestea, 
păgânul împărat al turcilor îşi puse în gând 
să-şi răzbune şi să vie, în luna mai, cu capul 
său şi cu toată oştirea sa împotriva noastră şi 
să supuie ţara noastră care e o parte 
creştinească şi pe care Dumnezeu a ferit-o 
până acum. Dacă această poartă, care e ţara 
noastră, va fi pierdută, atunci creştinătatea 
va fi în mare primejdie. De aceea ne rugăm 
de domniile voastre să ne trimiteţi pe 
căpitanii voştri împotriva duşmanilor 
creştinătăţii până mai este vreme, fiindcă 
turcul are acum mulţi potrivnici şi din toate 
părţile are de lucru cu oamenii ce-i stau 
împotrivă cu sabia în mână. Iar noi, din 
partea noastră, făgăduim pe credinţa noastră 
creştinească şi cu jurământul domniei 
noastre că vom sta în picioare şi ne vom 
lupta până la moarte pentru legea 
creştinească, noi cu capul nostru. Aşa 
trebuie să faceţi şi voi, pe mare şi pe uscat, 
după ce cu ajutorul lui Dumnezeu Cel 
Atotputernic noi i-am tăiat mâna dreaptă. 
Deci fiţi gata fără întârziere”. 
 
Ştefan cel Mare a pus biruinţele în luptele 
purtate nu pe seama iscusinţei sale, ci a voii 
şi puterii lui Dumnezeu. Pentru credinţa şi 
smerenia sa, Dumnezeu i-a dat putere, 
înţelepciune, „har”, cum spune cuvântul 
Sfintei Scripturi (Iacov 4, 6). 
 
Ştefan cel Mare a fost nu numai un apărător 
al credinţei creştine în luptele sale cu turcii 
şi tătarii, ci el a fost şi un mărturisitor al ei 
prin numărul mare de biserici ridicate cu 
purtarea sa de grijă, prin înzestrarea lor cu 
cele necesare slujbelor şi obştei călugărilor, 
care împleteau rugăciunile de zi şi de noapte 
cu lucrul mâinilor şi cultura minţii. 
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Maicii lui Dumnezeu, si zaceau, acolo, multi bolnavi. Si se 
minunau senatorii, de acel lucru strain, si, socotind ca acolo se 
pastreaza ceva scump, din Legea veche, au rugat pe cinstita femeie 
sa cineze cu ei, in vreme ce o intrebau. Iar ea, la inceput, tainuia, 
zicand: "Iata, cinstiti, barbati, toti bolnavii acestia, tamaduire 
asteapta si toate bolile nevindecate, aici, cu inlesnire, se 
tamaduiesc." Iar senatorii, auzind acestea, au inceput, cu si mai 
mare staruinta, a o intreba: "Oare, pentru ce pricina, un dar si o 
putere de facere de minuni, ca acestea, sau daruit locului acestuia 
?" Iar ea, inca tainuind adevarul, a zis: "Se povesteste, in neamul 
nostru, ca, unuia din parintii nostri, i sa aratat Dumnezeu, in acest 
loc si, de atunci, locul acesta sa umplut de darul lui Dumnezeu si 
se fac, acolo, minuni". Iar ei, luand aminte la cuvintele femeii, in 
inimile lor sau aprins, ca, odinioara, inimile lui Luca si Cleopa, si 
au grait catre dansa: "Te rugam, pe Dumnezeu cel viu, sa ne spui 
adevarul". Deci, femeia, rugata fiind, a grait catre dansii: "O, 
barbati alesi, nimeni, pana astazi, na stiut aceasta taina 
dumnezeiasca, pe care ma siliti sa vo spun. Dar, de vreme ce se 
vad dreptcredinciosi, va spun voua aceasta taina, nadajduind ca o 
veti pazi, nespunando la nimeni. Aici, este ascuns, de mine, 
vesmantul Preacuratei Fecioare Maria. Ca, pe cand sa mutat la 
cele ceresti, in ziua ingroparii sale, uneia din stramoasele mele, 
dupa hotararea Preacuratei insasi i sa dat acest vesmant. Iar ea, 
luand vesmantul, il pazea pe el cu cinste, in toate zilele vietii sale. 
Si, murind ea, la incredintat unei fecioare din neamul sau, 
poruncindui, cu juramant, ca si fecioria sasi pazeasca, in cinstea 
Pururea Fecioarei, Nascatoarei de Dumnezeu. Si asa, din fecioara 
in fecioara, anii trecand, acest sfant vesmant a ajuns in mainile 
mele. Iar, de vreme ce nu se mai afla nici o fecioara in neamul 
meu, careia sai incredintez aceasta taina vo spun voua, ca sa stiti, 
pentru care pricina se fac aici minuni". 

Deci, ei, fagaduind sa pastreze taina, au rugat pe batrana 
sa le ingaduie a priveghia cu rugaciuni, toata noaptea, langa 
sfantul vesmant. Deci, intrand ei inauntru, au vazut un sipet in care 
se pastra sfantul vesmant. Si, pe cand se rugau ei, cu lacrimi, catre 
Nascatoarea de Dumnezeu, facand multe metanii, cu lumini si cu 
arome, lea venit gandul ca sa daruiasca acea comoara, 
imparatului lor din Constantinopol. Si, luminanduse de ziua si 
multumind femeii, au dat imbelsugata milostenie si sau dus in 

Ştefan cel Mare a zidit biserici şi mănăstiri nu 
numai în Moldova, ci şi în Muntenia şi 
Transilvania, mărturisind prin aceasta 
conştiinţa unităţii de credinţă şi neam. De 
asemenea şi la muntele Athos, unde 
pericolul otoman ameninţa tot atât de mult 
Ortodoxia, a înălţat, înnoit şi înzestrat mai 
multe biserici şi mănăstiri, între care la loc 
de cinste stă mănăstirea Zografu. Pe toate 
aceste sfinte lăcaşuri, Ştefan cel Mare le-a 
înălţat ca mulţumire adusă lui Dumnezeu 
pentru biruinţele purtate în lupta cu 
duşmanii creştinătăţii, cât şi pentru cinstirea 
şi pomenirea celor căzuţi în luptele cu 
duşmanii credinţei neamului. Pentru 
aceasta, poporul l-a cinstit numindu-l „cel 
Sfânt”. 
 
Ştefan cel Mare a fost un om al pocăinţei şi 
al rugăciunii: el a simţit permanent nevoia să 
se roage, să se încredinţeze, el şi familia sa, 
împreună cu cei vii şi cu cei morţi, 
rugăciunilor părinţilor sfinţiţi din sfintele 
biserici ctitorite de el, pe care-i numea 
„rugătorii noştri”. „Să ne cânte nouă şi 
Doamnei Maria, cerea călugărilor şi 
egumenului din Mănăstirea Neamţ, în 
fiecare miercuri seara un parastas, iar joi o 
liturghie până în veac, cât va sta această 
mănăstire”. 
 
Viaţa de rugăciune personală a lui Ştefan cel 
Mare ne este arătată şi de cele trei icoane 
unite, numite triptic: Mântuitorul, Maica 
Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul, 
păstrate până astăzi în Mănăstirea Putna, 
împreună cu o cruce, pe care slăvitul Voievod 
le purta la el permanent în călătorii şi mai 
ales în bătălii. Ştefan cel Mare şi Sfânt 
însoţea rugăciunea cu postul, înainte de a 
începe lupta cu duşmanii credinţei şi ai 
neamului şi după biruinţă, aşa cum 
aminteşte cronicarul că a făcut-o la Vaslui: 
„Cu toţii s-au legat a posti patru zile cu pâine 
şi apă”. 
 
Ştefan cel Mare unea rugăciunea nu numai 
cu postul, ci şi cu fapta bună a milosteniei şi 
a dragostei creştine. Astfel, înzestra familiile 
tinere de curând căsătorite, cu cele necesare 
unei gospodării, pământ şi vite; nu uita 
niciodată pe vitejii luptători în atâtea 
războaie, arătând o deosebită purtare de 
grijă faţă de cei rămaşi cu infirmităţi, cum 
aminteşte tradiţia de Burcel, cel rămas fără o 
mână, căruia îi dăruieşte o pereche de boi, 
car şi plug, pentru a se putea gospodări 
singur, pentru a nu mai fi silit să-şi are 
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cale, spre Ierusalim, fagaduind sa vina iarasi, pe acolo, cand se vor 
intoarce in tara lor. 

Au ajuns cu bine la Ierusalim si au ingenunchiat la toate 
locurile sfinttle de Mantuitor, apoi, au luat drumul intoarcerii. Si 
poposind iarasi la batrana aceea, au petrecut noaptea langa racla 
sfantului vesmant. Iar, la plecare, cu invoirea batranei, care nu mai 
avea in neamul ei nici o fecioara, careia sai lase aceasta 
mostenire, au luat cu ei sfantul vesmant, lasand multe daruri. Si, 
purtandui de grija, au mers pana la cetatea imparateasca a 
Constantinopolului. Acolo, au instiintat pe marele imparat Leon si 
pe imparateasa Verina, asemenea si pe Ghenadie patriarhul, 
inaintea carora, descoperind cinstita racla, au vazut sfantul 
vesmant, umplanduse ei de nespusa bucurie. Deci, luandul, lau 
dus cu slava in biserica Vlahernei si au hotarat ca in fiecare an, sa 
se praznuiasca, punerea vesmantului Nascatoarei de Dumnezeu, in 
acea biserica, in ziua de 2 a lunii lui iulie, in cinstea si slava 
Fecioarei Maria si a Celui nascut dintrinsa, Hristos, Dumnezeul 
nostru, celui slavit, impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant, in veci 
Amin. 

 

“And I, a sinner, have been trying to love God for more than 
forty years, and cannot say that I perfectly love Him. If we 
love someone we always remember him and try to please him; 
day and night our heart is occupied with that object. 

Is that how you, gentlemen, love God? Do you often turn to 
Him, do you always remember Him, do you always pray to 
Him and fulfill His holy commandments? ‘For our good, for our 
happiness at least let us make a vow that from this day, from 
this hour, from this minute we shall strive to love God above 
all else and to fulfill His holy will.'” 

+ St. Herman of Alaska 

pământul în zi de sărbătoare cu boi şi plug de 
împrumutat de la boieri. 
 
Marele Voievod a fost deopotrivă om al 
dreptăţii şi al iubirii creştineşti, al iertării 
duşmanilor săi care au dat dovadă de căinţă 
pentru greşelile săvârşite: „Te-am iertat, 
scrie măritul Voievod lui Mihu, şi toată mânia 
şi ura am alungat-o cu totul din inima 
noastră. Şi nu vom pomeni niciodată în veci, 
cât vom trăi, de lucrurile şi întâmplările 
petrecute, ci te vom milui şi te vom ţine la 
mare cinste şi dragoste, deopotrivă cu boierii 
cei credincioşi şi de cinste”. 
 
Întreaga sa viaţă Ştefan cel Mare a trăit sub 
povaţa permanentă a părintelui său 
duhovnicesc, Sfântul Daniil Sihastrul, căruia 
i-a arătat toată ascultarea şi cinstea 
cuvenită. 
 
Acest fericit Voievod a cunoscut mai dinainte 
ceasul morţii, aşa cum este dat de 
Dumnezeu tuturor celor care au trăit viaţa 
cu adevărat creştineşte: „Iar când au fost 
aproape de sfârşenia sa, scrie cronicarul, 
chemat-au vlădicii şi toţi sfetnicii săi, boierii 
cei mari şi alţii, toţi câţi s-au prilejuit, 
arătându-le cum nu vor putea ţine ţara cum 
a ţinut-o el”. Cum vedem, grija pentru binele 
ţării şi al credinţei străbune o poartă în 
inima sa până în ceasul morţii.  
 
Cronicile vechi mai pun în gura măritului 
Voievod şi aceste cuvinte înainte de moarte: 
„Doamne, numai Tu singur ştii ce a fost în 
inima mea. Nici eresurile cele înşelătoare, 
nici focul vârstei tinereşti n-au putut a mă 
sminti, ci am întărit pe piatra care este 
Însuşi Hristos, pe a Cărui Cruce de-a pururi 
îmbrăţişată la piept ţinând, viaţa mea am 
închinat-o nesmintită printr-însa la Părintele 
veacurilor, prin care pe toţi vrăjmaşii am 
gonit şi înfrânt”. 
 
Ştefan cel Mare „s-a strămutat la lăcaşurile 
de veci” la 2 iulie 1504 şi a fost îngropat în 
biserica Mănăstirii Putna (www.doxologia.ro) 
 
 
  
 
 
 
Sfantul Ioan Iacob Hozevitul 
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A humble man is never rash, hasty or perturbed, never has 
any hot and volatile thoughts, but at all times remains calm. 
Even if heaven were to fall and cleave to the earth, the 
humble man would not be dismayed. Not every quiet man is 
humble, but every humble man is quiet. There is no humble 
man who is not self‐constrained; but you will find many who 
are self‐constrained without being humble. This is also what 
the meek humble Lord meant when He said, ‘Learn of Me, for I 
am meek and humble of heart, and ye shall find rest unto 
your souls.’ [Matt 11:29]  For the humble man is always at 
rest, because there is nothing which can agitate or shake his 
mind. Just as no one can frighten a mountain, so the mind of 
a humble man cannot be frightened. If it be permissible and 
not incongruous, I should say that the humble man is not of 
this world. For he is not troubled and altered by sorrows, nor 
amazed and enthused by joys, but all his gladness and his 
real rejoicing are in the things of his Master. Humility is 
accompanied by modesty and self‐collectedness: that is, 
chastity of the senses; a moderate voice; mean speech; 
self‐belittlement; poor raiment; a gait that is not pompous; a 
gaze directed towards the earth; superabundant mercy; 
easily flowing tears; a solitary soul; a contrite heart; 
imperturbability to anger; undistributed senses; few 
possessions; moderation in every need; endurance; patience; 
fearlessness; manliness of heart born of a hatred of this 
temporal life; patient endurance of trials; deliberations that 
are ponderous, not light, extinction of thoughts; guarding of 
the mysteries of chastity; modesty, reverence; and above all, 
continually to be still and always to claim ignorance.( +St 
Isaac the Syrian)  

 

Only the foolish think that suffering is evil. A sensible man 
knows that suffering is not evil but only the manifestation of 

  
 
LUMINA MEA 
 
 O! Soare al dreptăţii 
Arată-mi raza Ta 
Şi dintru nesimţire 
Ridică viaţa mea! 
 
Tu cel născut cu trupul 
Ca om, la Bethleem 
Călăuzeşte-mi paşii 
Spre veşnicul Eden! 
 
Înviorează, Doamne, 
Pe cel slăbănogit 
Uitând fărădelegea, 
Celui ce Ţi-a greşit! 
 
Ridică-mi, Doamne, gândul 
Din veacul trecător 
Şi-mi potoleşte vântul, 
Scoţându-mă din nor. 
 
Învaţă-mă să caut 
Spre veşnicul senin, 
La care nu-i durere, 
Nici scârbă, nici suspin! 
 
Cu dragoste cerească 
Aprinde-mă mereu, 
Stăpâne, Milostive 
Şi Dumnezeul meu. 
 
La tronul Sfintei Slave 
Cu trupul astăzi şezând 
Arată, Doamne, milă 
Spre cei de pe pamânt! 

 
Calde multumiri tuturor celor care citesc 
buletinul parohial al bisericii Sfintii 
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evil and healing from evil. Only sin in a man is a real evil, and 
there is no evil outside sin. Everything else that men 
generally call evil is not, but is a bitter medicine to heal from 
evil. The sicker the man, the more bitter the medicine that 
the doctor prescribes for him. At times, even, it seems to a 
sick man that the medicine is worse and more bitter than the 
sickness itself! And so it seems at times to the sinner: the 
suffering is harder and more bitter than the sin committed. 
But this is only an illusion – a very strong self‐delusion. There 
is no suffering in the world that could be anywhere near as 
hard and destructive as sin is. All the suffering borne by men 
and nations is none other than the abundant healing that 
eternal Mercy offers to men and nations to save them from 
eternal death. Every sin, however small, would inevitably 
bring death if Mercy were not to allow suffering in order to 
sober men up from the inebriation of sin; for the healing that 
comes through suffering is brought about by the gracefilled 
power of the Holy and Life‐giving Spirit.”  (+ St. Nikolai 
Velimirovich) 

 
 

    Sfântul Ierarh Ioan Maximovici 

                 (1896 - 1966) 

           (Zi de praznuire: 2 iulie) 

 

 

“Luati, mancati, acesta este trupul Meu...Beti dintru 

acesta toti, ca acesta este Sangele Meu, al Legii celei noi” 

(Mt.26,2628). 

Noi credem ca Sfintele Taine, pastrand infatisarea painii si a 

vinului, sunt adevaratul Trup si adevaratul Sange al lui 

Hristos. 

Arhangheli Mihail si Gavriil din 
Sacramento!  
 
Speram ca informatiile gasite aici sa fie 
utile si edificatoare pentru viata 
dumneavoastra duhovniceasca.  
 
De asemenea, va asteptam cu drag sa luati 
parte impreuna cu noi la sfintele slujbe si la 
evenimentele organizate de parohia 
noastra! 
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                              +++ 

Credem si marturisim ca Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, 

venind in lume sa-i mantuiasca pe pacatosi, a devenit Om 

adevarat. Cu trupul si cu sufletul, Hristos a fost Om adevarat, 

asemenea intru toate celorlalti oameni, afara de pacat, 

ramanand in acelasi timp si Dumnezeu adevarat.  

                               +++ 

Fiul lui Dumnezeu nu Si-a imputinat si nu Si-a schimbat firea 

dumnezeiasca la intrupare, dupa cum nici firea omeneasca 

nu s-a schimbat, ci si-a pastrat in intregime insusirile ei 

omenesti. 

                          +++ 

Fiul lui Dumnezeu s-a inomenit, pentru ca pe oameni sa-i faca 

partasi dumnezeiestii firi (II Petr. 1,4),  

Pentru ca pe omul cazut in pacat si in moarte sa-l 

slobozeasca de acestea si sa-l faca nemuritor. 

                         +++ 

Unindu-ne cu Hristos noi primim harul dumnezeiesc, care da 

firii omenesti putere de biruinta asupra pacatului si a 

mortii.(Predici si indrumari duhovnicesti, p234) 

                         +++ 

"Dacă cineva, rugându-L îndelung pe Dumnezeu, să-i 

împlinească vreo rugăminte, nu primește răspuns, acela să 

știe că Milostivul Tată Ceresc nu se grăbește să-i împlinească 

rugămintea fie pentru că ceea ce a cerut nu îi este de folos, 

fie amână împlinirea rugăminții lui pentru a-l determina să se 

roage mai des și a-l învăța cu răbdarea în vederea unei 

răsplătiri mai mari." 
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