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Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel este cunoscut in popor
sub denumirea de Postul Sampetrului. Este randuit de Biserica in
cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului lor de a posti
inainte de a intreprinde acte mai importante (Fapte 13,2 si 14,23).
Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel era numit in vechime Postul
Cincizecimii, datorita darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorat
peste Sfintii Apostoli. Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel nu are o
durata fixa, deoarece inceputul lui este in functie de data variabila a
Sfintelor Pasti. Anul acesta postul incepe luni, 4 iunie. In Postul
Sfintilor Petru si Pavel, sambata si duminica se mananca peste.
Avem dezlegarea la peste si pe 24 iunie, atunci cand sarbatorim
Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Dezlegarea la peste avem si
luni, marti si joi, numai daca in aceste zile praznuim un sfant cu
doxologie mare si cu cruce neagra in calendar. Cand o astfel de
sarbatoare cade miercuri sau vineri se dezleaga la untdelemn si vin.
Daca sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel cade miercuri sau
vineri, se face dezlegare la peste, vin si ulei. (Adrian Cocosila)

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SAPTAMANA 4 – 10 IUNIE
Miercuri 6 iunie:
ACATISTUL SFANTULUI GHEORGHE ...................................................... 6.30 PM
Vineri 8 iunie:
ACATISTUL SFINTILOR APOSTOLI .......................................................... 6.30 PM
Sâmbătă 9 iunie:
UTRENIE, SFÂNTA LITURGHIE SI PARASTAS ........................................ 8.30 AM
VECERNIE ................................................................................................... 6.30 PM
Duminică 10 iunie:
UTRENIE SI SFÂNTA LITURGHIE .............................................................. 8.30 AM
Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

EVANGHELIA DIN DUMINICA TUTUROR SFINȚILOR

Z

is-a Domnul către ucenicii Săi: Oricine va mărturisi
pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu
pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar
de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu
Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.
Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu
este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cel ce nu-şi ia
crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine. Atunci
Petru, răspunzând, I-a zis: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am
urmat Ţie. Cu noi, oare, ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat
zic vouă că voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii,
când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi
voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece
seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau
surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii sau ţarini,
pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi viaţă veşnică va
moşteni. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă şi cei de pe urmă vor fi
întâi. (Matei 10, 32-33; 37-38, 19, 27-30)

Ce faci parinte? Cad si ma ridic!
Domnul îl iubeşte mult pe păcătosul care se pocăieşte şi îl strânge cu drag la
pieptul Său zicăndu-i: Unde ai fost până acum, copilul Meu? De multă vreme te
aştept! ” (Sfântul Siluan Athonitul)
Dumnezeu întotdeauna ne numără ridicările şi nu căderile.
Niciodată Doamne nu o să ne întrebe de ce am căzut; fiindcă ştie,
înţelege, simte, îl doare, îi cade o lacrimă... Pentru tine, pentru mine, de
şaptezeci de ori câte şapte... Dumnezeu o să mă întrebe de ce am rămas la
podea, de ce m-am descurajat, de nu m-am ridicat din mocirlă.
Dar mâine cad iar... Din nou să mă ridic! Important este ca atunci
când vine moartea să mă găsească drept, şi nu căzut. Să nu divorţez de
Hristos! Să aleg fiu în braţele lui Doamne, chiar şi în iadul din mine...
Adevărul nu trebuie gândit, ci văzut, trăit, experimentat. Poetul Nichita
Stănescu are un vers memorabil: „prietene, cum arată albastrul tău”?
Albastrul tău poate fi diferit de albastrul meu. Albastrul tău e mai
deschis, al meu poate e mai întunecat. Nuanţele, luminile şi umbrele, nu
trebuie să fie motiv de ceartă, ci prilej de comuniune. Chiar sunt curios
să-mi povesteşti despre albastrul tău! Să căutăm lucrurile care ne leagă,
ne unesc şi nu cele care ne separă. Există atâtea culori câţi oameni sunt,
atâtea perspective. Poţi să nu ai ochi frumoşi, dar o privire frumoasă. Ne
luăm zborul ca un avion de pe aeroporturile inimii sau minţii, doar dus
sau dus-întors. Da, rugăciunea este judecata înainte de judecată. Singurul
Cuvânt care nu înşală este cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce Bogdan
spune despre Sebastian, spune mai multe despre Bogdan decât despre
Sebastian. Ţine minte! Teama de eşec este ca un balansoar, ne ţine
ocupaţi, dar nu ne duce nicăieri. Orice om poate fi iubit, iar credinţa nu
este nimic altceva decât un act de iubire. Ei sunt tu şi tu eşti eu. Ne
suntem unii altora oglinzi.
Vorbitul despre trecut nu este trăitul despre trecut. Nu stăm în
fotoliu şi ne întrebăm „ce-ar fi fost dacă...”?! Cu respect şi dragoste facem
referire la trecut. Ofrandă, bucurie. Dacă nu putem mergem mai departe
este pentru că suntem blocaţi într-un trecut pe care nu îl mai putem
schimba şi ne este greu să acceptăm, să iertăm, să binecuvântăm. Fericirea
este o cale, nu un loc.
Ştim că nu ştim nimic. Suntem inundaţi de ştiri. Ştiri în neştire.
Viaţa e o ştire, moartea e o ştire. Când renunţi să mai vrei să ştii tot,
atunci te uneşti cu Cel care cunoaşte Totul! Cele mai multe certuri provin
din faptul că oamenii nu îşi exprimă propriile gânduri şi le interpretează
greşit pe altora. Paradigmă a comunicării. Conexiuni neurologice

dobândite. Tipare, scenarii. Când privim pe cineva să privim prin ochii
iubirii. Lucrurile măreţe se fac, de obicei, cu riscuri foarte mari. Ce crezi,
ce faci şi ce spui, când eşti în armonie înseamnă că eşti fericit.
Unii fac hematom pe creier, alţii pe suflet. Dacă nu e extras la timp
se poate muri. Lumea este plină de inimi amanetate. E viaţa ta şi te
plimbă ca într-un joc. Eu ştiu ce vreau de la viaţă şi nu mă ascund de
mine. Furtuni, minciună, adevăr, capul în nori. Am ales să iubesc. Nu îmi
las inima pe jos ca să nu ştiu pe unde s-a ascuns. Imi reînnoiesc
primăverile ce niciodată nu secătuiesc. Unii spun că ştiu prea multe
lucruri pentru vârsta mea. Nu le-am citit sau le cunosc, le-am trăit. Şi mai
am încă de trăit, de învăţat, de dăruit. Dragostea este cel mai bun răspuns
le întrebările vieţii. Dragostea nu se măsoară în cuvinte, ci în fiecare zi se
simte. Sunt o rază de soare şi nu mai vreau să opresc timpul. Nu zâmbesc
ca la poză. Ce faci bine te va ajuta şi ce faci rău se va întoarce împotriva
ta. După încercări eşti mai puternic. Experienţa te va ajuta. Mergem
înainte indiferent dacă ziua a fost dulce sau amară. Lumea vrea fapte, nu
cuvinte deşarte. Nu vreau să fiu altcineva. E viaţa mea şi mă bucur de ea!
Nu mai stau la pândă la intrarea în inima mea. Nu tai bilete. Nu pun
întrebări. Sunt o cetate întărită, fortăreaţă construită din pietrele mici şi
mari ale vieţii. Zâmbesc pufos şi moale, cald şi dulce tuturor. Eu am
desenat acest zâmbet de copil pe chipul meu. Poartă multe în spate. Au
trecut ani... Cândva a fost greu ca pietrele de moară, acum e uşor şi firesc
aidoma unui fulg de nea jucăuş. Oricine are loc în sufletul
meu. Inima mea încă mai bate, uneori ajutată de pastile. Şi va bate mai
departe în inimile altora după ce nu voi mai fi. Nu am refugii când visez.
In ziua ce vine va fi mai bine. Am drumul meu asumat şi nu mai pun la
propoziţiile vieţii semn de întrebare încordat, ci puncte de suspensie
timide sau un înălţător semn de exclamaţie. Mă bucur de viaţă ca un copil
ce face primii paşi! Nu mai rostesc niciun cuvânt. Inţelepciunea vieţii e
simplă; fa în aşa fel încât pe unde ai trecut să fie mai bine ca înainte !
Dacă te aştepţi ca lumea să fie corectă pentru că tu eşti corect, te
păcăleşti singur. Este ca şi cum ai aştepta ca leul să nu te mănânce pentru
că tu nu l-ai mâncat. Poţi să treci surâzând prin toate alături de Doamne.
El simte şi înţelege toate, toate, dincolo de cuvinte.
Te iubesc pentru că nu ştiu altă cale! Nu uita că eşti Iubire,
Lumină, Viaţă, Bucurie, candidat la Sfinţenie, Cetăţean al Raiului! îţi sărut
inima şi tom cărbunii dragostei acolo... Intr-o casă mică poate încăpea tot
atâta bucurie ca într-o casă mare. Bucură-te de lucrurile mici, căci într-o
zi, privind în urmă, ai să descoperi că au fost lucruri mari. Cea mai bună
zi este ziua de azi! Cărarea vieţii e frumoasă. Fii liniştit.
Plecat după fluturi, zăpadă, vată pe băţ. Revin în câteva clipite...
Ierom. Hrisostom Filipescu

