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                          FAGADUINTA VENIRII DOMNULUI 

Iubitilor,aceasta este acum a doua epistola pe care v-o 
scriu. In ele caut sa trezesc, in amintirea voastra, dreapta 
voastra judecata ca sa va aduceti aminte de cuvintele cele 
mai inainte graite de sfintii prooroci si de porunca 
Domnului si Mantuitorului, data prin apostolii vostri. Intai, 
trebuie sa stiti ca, in zilele cele de apoi, vor veni, cu 
batjocura, batjocoritori care vor umbla dupa poftele lor si 
vor zice: Unde este fagaduinta venirii Lui? Ca de cand au 

adormit parintii, toate asa raman, ca de la inceputul 
fapturii. Caci ei in chip voit uita aceasta, ca cerurile erau 
de demult si ca pamantul s-a inchegat, la cuvantul 

Domnului, din apa si prin apa si prin apa lumea de atunci a pierit inecata, iar 
cerurile de acum si pamantul sunt tinute prin acelasi cuvant si pastrate pentru 
focul din ziua judecatii si a pieirii oamenilor necredinciosi. Si aceasta una sa nu va 
ramana ascunsa, iubitilor, ca o singura zi, inaintea Domnului, este ca o mie de ani 
si o mie de ani ca o zi. Domnul nu intarzie cu fagaduinta Sa, dupa cum socotesc 
unii ca e intarziere, ci indelung rabda pentru voi, nevrand sa piara cineva, ci toti sa 
vina la pocainta. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, cand cerurile vor pieri cu 
vuiet mare, stihiile, arzand, se vor desface, si pamantul si lucrurile de pe el se vor 
mistui. Deci daca toate acestea se vor desfiinta, cat de mult vi se cuvine voua sa 
umblati intru viata sfanta si in cucernicie, asteptand si grabind venirea zilei 
Domnului, din pricina careia cerurile, luand foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, 

se vor topi! Dar noi asteptam, potrivit fagaduintelor Lui, ceruri noi si pamant nou, 
in care locuieste dreptatea. Pentru aceea, iubitilor, asteptand acestea, sarguiti-va 
sa fiti aflati de El in pace, fara prihana si fara vina. Si indelunga-rabdare a 
Domnului nostru socotiti-o drept mantuire, precum v-a scris si iubitul nostru frate 
Pavel dupa intelepciunea data lui, cum vorbeste despre acestea, in toate epistolele 
sale, in care sunt unele lucruri cu anevoie de inteles, pe care cei nestiutori si 
neintariti le rastalmacesc, ca si pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare. 
 Deci voi, iubitilor,cunoscand acestea de mai inainte, paziti-va, ca nu cumva, 
lasandu-va tarati de ratacirea celor fara de lege, sa cadeti din intarirea voastra,    
ci cresteti in har si in cunoasterea Domnului nostru si Mantuitorului Iisus Hristos.     
A Lui este slava, acum si in ziua veacului! Amin. 

 

 (Epistola a doua soborniceasca a Sfantului Apostol Petru, capitolul 3) 
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DESCOPERIREA PRIN DUHUL LUI DUMNEZEU 

Propovaduirea Evangheliei nu sta in maiestria 

cuvintelor, nici in intelepciunea lumeasca, ci in 

intelepciunea cea dupa Dumnezeu. Si eu, 
fratilor, cand am venit la voi si v-am vestit taina 

lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvantator 

sau ca intelept. Caci am judecat sa nu stiu intre 
voi altceva, decat pe Iisus Hristos, si pe Acesta 

rastignit. Si eu intru slabiciune si cu frica si cu 

cutremur mare am fost la voi. Iar cuvantul meu 
si propovaduirea mea nu stateau in cuvinte de 

induplecare ale intelepciunii omenesti, ci in 

adeverirea Duhului si a puterii, pentru ca credinta voastra sa nu fie in 

intelepciunea oamenilor, ci in puterea lui Dumnezeu. Si intelepciunea o 
propovaduim la cei desavarsiti, dar nu intelepciunea acestui veac, nici a 

stapanitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci propovaduim 

intelepciunea de taina a lui Dumnezeu, ascunsa, pe care Dumnezeu a 
randuit-o mai inainte de veci, spre slava noastra, pe care nici unul dintre 

stapanitorii acestui veac n-a cunoscut-o, caci, daca ar fi cunoscut-o, n-ar fi 

rastignit pe Domnul slavei;  ci precum este scris: Cele ce ochiul n-a vazut si 
urechea n-a auzit, si la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gatit 

Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Iar noua ni le-a descoperit Dumnezeu 

prin Duhul Sau, fiindca Duhul toate le cerceteaza, chiar si adancurile lui 

Dumnezeu. Caci cine dintre oameni stie ale omului, decat duhul omului, 
care este in el? Asa si cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, 

decat Duhul lui Dumnezeu. Iar noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel de 

la Dumnezeu, ca sa cunoastem cele daruite noua de Dumnezeu; pe care le 
si graim, dar nu in cuvinte invatate din intelepciunea omeneasca, ci in 

cuvinte invatate de la Duhul Sfant, lamurind lucruri duhovnicesti oamenilor 

duhovnicesti. Omul firesc nu primeste cele ale Duhului lui Dumnezeu, caci 
pentru el sunt nebunie si nu poate sa le inteleaga, fiindca ele se judeca 

duhovniceste Dar omul duhovnicesc toate le judeca, pe el insa nu-l judeca 

nimeni; caci Cine a cunoscut gandul Domnului, ca sa-L invete pe El? Noi 

insa avem gandul lui Hristos. 

(Epistola intai catre Corinteni a Sfantului Apostol Pavel, capitolul 2) 
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DUMINICA SFINTILOR ROMANI  
 

Daca in prima duminica dupa Rusalii    
ii cinstim pe toti sfintii (din toate 
locurile si din toate timpurile), 
duminica a doua este dedicata in 
special  Sfintilor Romani, adica a celor 
de-un neam si  de-o limba cu noi. Daca 
unele popoare se pot lauda cu 
performante lumesti precum economie 
avansata, cu tehnologie de varf, ori 

cultura bogata, noi, romanii, ne putem mandri cu slava cereasca a 
sfintilor nostri. Dobandind harul Duhului Sfant, ei au dobandit ceea ce 
era mai important, viata cea vesnica in imparatia lui Dumnezeu. Iar noi, 
romanii de azi, multumita sfintilor nostri avem sansa, ca prin "reteaua" 
lor atat de bogata, sa ne adapam de la Izvorul Vietii cu apa cea vie a 
Duhului Sfant. Dupa masura lumii acesteia nu pare a fi mare lucru, dar 
dupa masura lui Dumnezeu este lucrul cel mai important. De aceea, ca 
unii care beneficiem de modele umane apropiate, precum si de 
posibiltatea intelegerii evanghelicelor invataturi in limba nativa, 
consideram aceste lucruri pentru noi a fi un imens privilegiu, dar si o 
mare responsabilitate. Trairea duhovniceasca a atator sfinti romani, 
martiriul multora dintre ei, bogatia literaturii, a culturii teologice in 
general, si a celei patristice in special, precum si o liturgica coerenta si 
unitara in acord cu practica ortodoxa generala, ar trebui in mod firesc sa 
ne apropie mai mult de Dumnezeu. Daca lucrul acesta nu se intampla, 
atunci nu e deloc spre cinstea noastra si,cu-atat mai mult, spre folosul 
nostru, iar la Dreapta Judecata cu-atat mai aspru vom fi judecati. Cum, de 
exemplu, canadienii nu au atatia sfinti si nici cultura noastra teologica, 
se intelege ca raspunderea lor va fi mai mica inaintea lui Dumnezeu. Prin 
urmare, ca popor suntem chemati sa ne pastram "talantul", dar mai ales 
sa-l inmultim, spre folosul generatiilor urmatoare, dar si pentru folosul 
celor de alt neam. p.didel 
 
(Material preluat din “Buletin Ortodox 21”) 
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ISTORIOARE DUHOVNICESTI 

Spunea avva Casian: un bătrân din pustie L-a rugat pe Dumnezeu să i se dea har în 
așa fel încât să nu dormiteze niciodată când are loc vreo convorbire duhovnicească; 
și dimpotrivă, dacă cineva se apuca să bârfească ori să spună fleacuri, să adoarmă pe 
loc, pentru ca urechile lui să nu guste asemenea venin. Diavolul ațâță la vorbărie 
goală și luptă împotriva învățăturilor duhovnicești. Odată, când le spuneam unor 
frați lucruri folositoare, aceștia au căzut într-un somn atât de adânc, încât nici genele 
nu li se mișcau. Vrând să arăt că la mijloc este lucrarea demonului, am început să 
povestesc fleacuri. Îndată frații s-au înveselit și s-au trezit. Eu am suspinat și le-am 
zis: Cât timp am vorbit despre lucruri cerești, ochii voștri, ai tuturor, au fost cuprinși 
de somn, dar îndată ce am început să spun fleacuri, toți v-ați trezit cu mare grabă. 
Recunoașteți, așadar, fraților, lucrarea demonului și fiți atenți și păziți-vă să nu mai 
adormiți când faceți sau ascultați ceva duhovnicesc. 

 
Un copil făcuse cumpărăturile a căror grijă i-o încredințase mama. 
Făcuse totul bine și cu foarte mare atenție. 
Pentru a-l răsplăti, vânzătorul de la drogherie luă dintr-un raft o cutie mare de 
bomboane, o deschise și i-o înfățișă copilului. 
- Ia, micuțule! 
Copilul luă o bomboană, dar vânzătorul îl încurajă: 
- Ia câte îți încap în mânuță. 
Copilul făcu ochii mari și îl privi. 
- Păi… atunci ia tu în locul meu! 
- De ce? 
- Pentru că ai mâna mai mare. 
Atunci când ne rugăm, să nu ne măsurăm cererile după micimea credinței noastre. 
Să ne amintim doar că mâna lui Dumnezeu este cea mai mare. 

 

Un adolescent nota, stând aplecat asupra mesei intențiile sale bune, în timp ce mama 
sa călca rufe.”Dacă aș vedea pe cineva stând să se înece, scria adolescentul, m-aș 
arunca de îndată în apă să-i vin în ajutor. Dacă ar izbucni un incendiu într-o casă, i-aș 
salva pe copiii de acolo. Dacă ar fi cutremur, nu m-aș teme să mă arunc între 
dărmături pentru a salva vreo viață. Și apoi mi-aș dedica întreaga existență 
ajutorării săracilor din lumea întreagă…” 
Mama îi spune: 
- Te rog, du-te până jos și cumpără un pic de pâine. 
- Mamă, dar nu vezi că plouă? 
De câte ori nu spunem fiecare dintre noi în viața noastră spirituală ”aș vrea”…,         
dar nu punem în practică intenţiile. 
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PROGRAM 
 

Sambata, 29 iunie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sfintii Apostoli Petru si Pavel) 

Duminica, 30 iunie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie ( Duminica Sfintilor Romani) 

Duminica, 07 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Grijile vietii) 

Duminica, 14 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Vindecarea slugii sutasului) 

Duminica, 21 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Vindecarea demonizatilor) 

Duminica, 28 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Vindecarea slabanogului din 

Capernaum)                               
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