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M\suri ale sfin]eniei:

SFIN}II APOSTOLI PETRU {I PAVEL

Biserica Ortodox\
pr\znuie[te `n ziua de 29
iunie a fiec\rui an, pe
Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel,cei “`ntre apostoli
pe scaun [ez\tori [i lumii
`nv\]\tori”. Ace[tia se
bucur\ de o cinste deosebit\

din partea Bisericii, datorit\
misiunii pe care ei au desf\[urat-o r\sp=ndind cuv=ntul
evanghelic “la toat\ f\ptura”, prin aceasta  `mplinind
cuvintele Psalmistului care spun c\ “`n tot
p\m=ntul a ie[it vestirea lor [i la marginile
lumii cuvintele lor”(Ps. 18, 8).

S
f=ntul Apostol Petrueste fiul lui Iona
din Betsaida Galileii [i frate mai mare

al Sf=ntului Apostol Andrei(Ioan 1, 42).
Educa]ia o prime[te `n familie, av=nd ca
baz\ cuvintele revelate ale Legii Vechi ce-i
vor fi o c\l\uz\ pe parcursul `ntregii sale
vie]i. Doritor de cunoa[tere [i `n a[teptarea
lui Mesia, Petru devine ucenic al Sf=ntului
Ioan Botez\torul, ocupa]ia sa zilnic\ fiind
pescuitul pe Lacul Ghenizaret `mpreun\ cu
Andrei, fratele s\u, [i chiar cu fiii lui
Zevedeu, Ioan [i Iacov. Din paginile Sfintei
Scripturi afl\m despre chemarea lui la apostolat de
c\tre M=ntuitorul Iisus Hristos (Matei 4, 19), chemare
la care Petru a dat r\spuns f\r\ preget, mai ales c\ era
c\lit `n [coala Sf=ntului Ioan Botez\torul. Sf=ntul
Apostol Petru va lua parte la toate minunile s\v=r[ite de
M=ntuitorul, fiind prezent [i la toate momentele cele mai
importante ale activit\]ii mesianice.

Datorit\ m\rturiei de credin]\ pe care el a f\cut-o `n
numele apostolilor `n Cezareea lui Filip, c=nd a afirmat
dumnezeirea M=ntuitorului: “Tu e[ti Hristosul Fiul lui
Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 16), M=ntuitorul
Hristos `i schimb\ numele `n Chifa, care `nseamn\
piatr\, de aici numele de Simon Petru, adic\ Simon cel
tare `n credin]\. Va fi al\turi de M=ntuitorul `n Gr\dina
Ghetsimani, unde a vrut s\-Lapere pe M=ntuitorul, t\ind

urecheaslujitorului Malhus (Ioan 18, 10). Chiar dac\ `i
promisese M=ntuitorului c\ va r\m=ne cu El p=n\ la
moarte totu[i `l p\r\se[te, urm=ndu-L`ndeaproape p=n\
la judecat\. ~n curtea arhiereului se leap\d\ de Hristos
(Matei 24, 70-74), dar dup\ ~nviere M=ntuitorul i se
arat\ la Lacul Ghenizaret [i `l reintegreaz\ `n treapta de
apostol (Luca 24, 34).

Petru, fiind de fa]\, a v\zut minunea de pe Tabor –
Schimbarea la fa]\ a Domnului (Matei 17, 4) – [i a fost
printre primii care a v\zut giulgiurile z\c=nd `n
morm=nt dup\ ~nviere. Dup\ reintegrarea sa `n
apostolat el va fi martor la ~n\l]area Domnului la cer [i
la Cincizecime, unde a luat cuv=ntul [i a ]inut prima [i
una din cele mai complexe cateheze cre[tine cu referire
la dumnezeirea, mesianitatea [i opera m=ntuitoare a

Domnului Hristos (Fapte 2, 14). Dup\ acest
eveniment se dedic\ `ntru totul
apostolatului, l\s=ndu-[i familia (pentru c\
[tim c\ era c\s\torit), m\rturisind pe
Hristos [i `nv\]\tura Sa at=t `n fa]a
sinedriului (Fapte 4, 12), c=t [i `n fa]a
mul]imilor (Fapte 5). Pentru Hristos, a
suferit prigoan\ [i temni]\ (Fapte 4, 3 [i
cap.12) `n multe r=nduri, s-a ostenit cu
timp [i f\r\ timp ca `nv\]\tura cea nou\ s\
ajung\ la toate neamurile. Astfel a
`ntemeiat Biserici `n Samaria, Iudeea,
Galileea, `n Lida, Iope, Cezareea, Pont,
Galatia, Capadochia [i Bitinia, unde a

format comunit\]i cre[tine, a s\v=r[it minuni,
a hirotonit preo]i [i a f\cut cunoscut cuv=ntul m=ntuitor
al Evangheliei.

Particip\ la Sinodul Apostolic de la Ierusalim din anul 50
(Fapte 15, 7) dup\ care `[i va continua misiunea ce i-a fost
`ncredin]at\.

~[i va sf=r[i via]a
a[a cum a tr\it-o,
adic\ `n jertf\
pentru Hristos [i
`nv\]\tura Sa, fiind
r\stignit pe o cruce
cu capul `n jos `n
anul 67.
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TROPAR
Cei ce sunte]i `ntre Apostoli

mai `ntâi pe scaun [ez\tori [i
lumii `nv\]\tori, St\pânului
tuturor ruga]i-v\, pace lumii s\
d\ruiasc\ [i sufletelor noastre

mare mil\.

continuare în pg. 2

CONDAC

Pe cei ce `mpreun\ cu oamenii s-au
ar\tat mai `nainte `ngere[te cugetând, [i
acum cu `ngerii fiind, cu cânt\ri
`ngere[ti [i lui Dumnezeu cuviincioase
s\ l\ud\m pe `ntâist\t\torii Apostolilor,
ca pe cei ce sunt izb\vitorii sufletelor
noastre, strigând: Bucura]i-v\, Petre [i
Pavele, Apostolilor!

Biserica “Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel”, a[ezat\ pe una dintre cele mai `nalte
coline ale Ia[ului, `n partea de nord-est, a fost construit\, dup\ cum afl\m din
pomelnicul parohiei, `ntre anii 1803-1830. Ctitorii ei sunt Mihail Sturza,
Cantacuzino-Pa[canu, Constantin Ipsilante, Alexandru Moruzi, cu familiile lor,
[i, nu `n ultimul r=nd, Mitropolitul Veniamin Costache.

Biserica a fost zidit\ la `nceput pentru a fi capel\ pentru prohodirea mor]ilor din
bolni]ele Epitropiei Spitalului “Sf`ntul Spiridon”. Din anul 1958, a devenit
parohie independent\ cu 280 de familii.

Printre modific\rile suferite pe parcurs se num\r\ [i ad\ugarea, `n 1978, a unui
pridvor la intrare.

Dup\ cum se poate observa `n ultima perioad\ de timp biserica a fost reparat\ [i
`mbr\cat\ `n straie noi. S-a f\cut pictur\ `n tehnica fresco, i s-a f\cut o nou\
catapeteasm\, a fost pardosit\ cu marmur\, i
s-a schimbat `ntreaga t=mpl\rie (u[i, ferestre)
i s-a f\cut deasupra intr\rii icoana hramului
`n mozaic aurit, i s-au pavat sc\rile de la

intrare, urm=nd a i se monta ̀ntreg mobilierul [i a fi preg\tit\ pentru resfin]ire.
Din cauza faptului c\ parohia este alc\tuit\ dintr-un num\r redus de

familii, doar 680, inten]iile [i planurile de viitor se lovesc de existen]a
unor mari dificult\]i financiare. 

De aceea, prin intermediul acestor r=nduri, preo]ii slujitori la aceast\
parohie, Pr. paroh Vilie Doro[inc\ [iPr. Constantin Ciobanu, fac apel
la to]i cei ce doresc a se `nscrie ca binef\c\tori, donatori, `nzestr\tori
sau ctitoriai acestei parohii, s\ o fac\ prin dona]ii `n contul parohiei
“Sf. Apostoli Petru [i Pavel” - Moara de V=nt, Ia[i, 

nr. RO51CECEIS0136RON0122453, deschis la C.E.C., Ia[i,
sau la adresa parohiei,

str. Moara de V=nt, nr. 22-24, Ia[i, 700376, tel. 0232-272169.
Mul]umim celor care au contribuit [i vor contribui, prin ajutorul lor, la

realizarea programelor ini]iate `n parohia noastr\, pentru binele
comunit\]ii [i slava bisericii noastre str\mo[e[ti. 

Despre Post
Pr. Arsenie Boca

C=nd protivnicul m=ntuirii noastre se vede b\tut la prima piedic\ - cea mai u[oar\ -
ce o ridic\ `n calea robilor lui Dumnezeu prin lume, m=ndria nu-l las\ s\ se dea b\tut, ci
le st=rne[te a doua piedic\ prin viciile trupului, sau o iubire trupeasca de sine. La o atare
`naintare a luptei pentru m=ntuire se t=nguie trupul, ca s\ te milostive[ti de el; e t=nguirea
viclean\ a stric\ciunii, care nu trebuie ascultat\, ci scoas\ din r\d\cina [i firea f\cut\
iar\[i curat\. De aceea P\rin]ii i-au zis trupului: vr\jma[ milostiv [i prieten viclean. ~n
vremea negrijei de m=ntuire trupul se n\r\vise cu patimile [i poftele, iar acestea l-au
desfr=nat [i l-au scos de sub conducerea min]ii, sau, mai bine zis, au scos mintea de la
conducere, `ncat se r\scoal\ cu neru[inare `mpotriva sufletului, chinuindu-l `n tot felul,
[i se `nt\r=t\ p=n\ [i `mpotriva lui Dumnezeu. “C\ci pofta c\rnii este vr\jma]ie `mpotriva
lui Dumnezeu, fiindc\ nu se supune legii lui Dumnezeu, [i nici nu poate.” A[a vine ca
fiecare ducem o povar\ `n spate - trupul de pe noi. De la starea asta [i p=n\ la a-l face s\
fie templu sau Biseric\ a Duhului Sf=nt e de luptat de cele mai multe ori via]a `ntreag\.

Firea trupului fiind surd\, oarb\ [i mut\, nu te po]i `n]elege cu el dec=t prin osteneal\
[i foame, acestea `ns\ trebuie conduse dup\ dreapta socoteal\, ca s\ nu d\uneze
s\n\t\]ii. Acestea `l `mbl=nzesc, `nc=t nu se mai ]ine vr\jma[ lui Dumnezeu. Rug\ciunea
[i postul scot dracii poftei [i ai m=niei din trup. Foamea `mbl=nze[te fiarele.

Cu tot dinadinsul se atrage luarea aminte ca toat\ lupta aceasta s\ nu se duc\ f\r\
`ndrumarea unui duhovnic iscusit care [tie cump\ni pentru fiecare ins aparte: m\sura,
trebuin]a [i putin]a fiec\ruia. Postul adic\ s\ fie m\surat dup\ v=rst\, dup\ s\n\tatea r\mas\
- de[i postul pe multi i-a f\cut s\n\to[i – [i dup\ t\ria [i felul ispitelor. A[a cere dreapta
socoteal\. Cei ce s-au gr\bit f\r\ sfatul dreptei socoteli, to]i au `nt=rziat sau, `ndep\rt=nd,
au pierdut. De aceea au zis P\rin]ii, g=ndindu-se la cei gr\bi]i s\ sting\ patimile, ca mai
mul]i s-au p\gubit din post, dec=t din prea mult\ m=ncare, [i pream\reau dreapta socoteal\,
ca virtutea cea mai mare. Pre]uirea p\tima[\ a trupului pe mul]i `i `ntoarce `mpotriva
duhovnicului, de[i `nvr\jbirea nu-i ]ine mult, boala `i `ntoarce; pe al]ii, `ns\, mu[ca]i la
minte de m=ndrie, nici nu-i las\ s\ mearg\ vreodat\ la duhovnic, de[i le t=nje[te cugetul. La
vreme de umilin]\ - care cearc\ pe to]i – [i ace[tia biruie piedica [i intr\ `n lupta m=ntuirii.P
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