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„Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, 

care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, 

îndată lăsând mrejele, au mers după El. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi 

pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe 

tatăl lor, au mers după El. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia 

împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.”                                                (Matei 4, 18-23) 
 

Deci predica lui Iisus, predica pocăinţei, a schimbării şi sfinţirii vieţii oamenilor este însoţită de fapte minunate, de 

vindecări, de izbăviri din stări grele. “El tămăduia toată boala şi toată neputinţa în popor” (cf. Matei 4, 23). Prin aceasta, 

Hristos Domnul confirmă prin fapte ceea ce spune prin cuvinte, şi anume: că Împărăţia pe care o binevesteşte El prin 

Evanghelia Sa este Împărăţia vindecării oamenilor de păcat şi de moarte, este Împărăţia vieţii, iubirii şi fericirii veşnice. 

Prin vindecările săvârşite de Iisus se vede că iubirea Sa milostivă şi smerită se arată ca fiind dătătoare de lumină, de viaţă, de 

sănătate, de libertate şi de bucurie. Iubirea Lui ridică pe oameni din păcat prin îndemnul la pocăinţă, îi ridică din suferinţă 

prin vindecări de boli şi prin eliberări de demoni. Astfel, Mântuitorul Iisus Hristos pregăteşte pe ucenicii Săi să înţeleagă 

taina Bisericii şi îi învaţă că la cuvântul bun trebuie să adauge şi fapta cea bună de ajutorare a semenilor, de alinare a 

suferinţei şi singurătăţii lor, de ridicare a lor din starea de umilire la starea de demnitate, de schimbare a stării lor de întristare 

într-o stare de bucurie şi de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru vindecarea pe care o primesc. Această Evanghelie a 

Împărăţiei iubirii lui Dumnezeu a fost ascultată, trăită şi transmisă de-a lungul veacurilor mai ales de către Sfinţii lui 

Dumnezeu din neamuri diferite. Între aceştia se afla şi sfinţii din neamul românesc sau din poporul român dreptcredincios. 

Pentru a arăta nu numai identitatea fiecărui sfânt pomenit într-o zi din calendar, ci şi comuniunea tuturor sfinţilor, Biserica 

a instituit sărbătoarea numită Duminica Tuturor Sfinţilor, întrucât cea mai frumoasă podoabă a Bisericii sunt Sfinţii ei, 

în care au rodit darurile Duhului Sfânt, pentru că ei le-au cultivat cu multă credinţă şi stăruinţa în fapte bune. Această 

frumuseţe a lucrării harului Preasfintei Treimi în oameni se vede în primul rând în Duminica Tuturor Sfinţilor, bărbaţi şi 

femei din neamuri diferite, din categorii sociale diferite, de vârste diferite. Iar după modelul Duminicii Tuturor Sfinţilor 

şi la o săptămână după aceasta, serbam noi astăzi Duminica Sfinţilor Români, potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Romane, luată în şedinţă să de lucru din 19-20 iunie 1992. 

Astăzi, în Duminica Sfinţilor Romani, ne aducem aminte de cei ce au predicat Evanghelia lui Hristos pe pământul ţării 

noastre, începând cu însuşi Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, despre care ne vorbeşte chiar 

Evanghelia din această zi. Pe temelia predicii Sfântului Apostol Andrei şi a ucenicilor săi în sud-estul ţării noastre, în 

Dobrogea de astăzi, s-a răspândit creştinismul la străromâni şi români, astfel încât poporul român s-a format şi s-a creştinat 

lent, dar profund. Poporul român nu a fost creştinat într-un anumit an, la comanda cneazului, regelui sau împăratului, cum a 

fost cazul la unele popoare vecine, ci creştinarea romanilor s-a făcut de jos în sus, începând cu oamenii simpli şi cu soldaţii 

creştini din legiunile romane veniţi în Dacia, iar apoi prin lucrarea unor misionari creştini, în special răsăriteni vorbitori de 

limba greacă şi latină. Creştinismul primit şi cultivat de romani s-a dovedit în timp îndelungat a fi un creştinism cu rădăcini 

adânci în sufletul poporului român, întrucât a rezistat în timpul invaziilor popoarelor migratoare ca: goţii, hunii, gepizii, 

avarii, slavii, bulgării, pecenegii, cumanii, tătarii şi turcii, astfel încât a rămas acelaşi creştinism ortodox latin răsăritean al 

ţării noastre şi după invaziile popoarelor migratoare necreştine. Iar prin sfinţii noştri straromani şi romani, cunoscuţi şi 

necunoscuţi pe nume, Crucea lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat a devenit lumina botezului şi vieţii poporului român. 

Faptul că românii, de limbă latină şi credinţa ortodoxă răsăriteană, nu despart Crucea de Înviere îi ajută să fie, în 

acelaşi timp, un popor jertfelnic şi iubitor de înviere, răbdător în suferinţa şi purtător de speranţă. 

Credinţa poporului român creştinat, născută şi cultivată prin predica Sfântului Apostol Andrei şi prin lucrarea misionarilor 

creştini, vorbitori de limba greacă şi latină, a rodit duhovniceşte de-a lungul a două milenii în cultura română creştină, dar 

mai ales în mulţimea sfinţilor martiri, a sfinţilor cuvioşi din mănăstiri, schituri şi sihastrii, în mulţimea sfinţilor ierarhi păstori 

de eparhii, a domnitorilor sfinţi apărători ai patriei şi ai credinţei, în mulţimea preoţilor, precum şi în mulţimea sfinţilor 

mireni cunoscuţi şi necunoscuţi pe nume, care au postit mult şi s-au rugat constant, au mărturisit credinţa în vremuri grele, au 

construit biserici şi mănăstiri, au născut, crescut şi educat copii în iubirea lui Hristos şi în iubirea de Biserică şi Neam. 

Astăzi, prin sfinţii romani, poporul nostru are mai mulţi mijlocitori sau rugători pentru el în faţa Preasfintei Treimi, 

ca el să-şi păstreze credinţa ortodoxă, să transmită generaţiilor tinere adevărata credinţă, singură prin care primim mântuirea, 

şi să-şi înalţe demnitatea sa ca neam purtător de Cruce şi Înviere în istorie, pentru a se bucura de slava Împărăţiei cerurilor. 

În calendarul Bisericii noastre nu există vreo lună în care să nu fie pomenit cel puţin un sfânt român, însă astăzi, în 

Duminica Sfinţilor Romani, sunt pomeniţi toţi sfinţii romani împreună, cei cunoscuţi sau canonizaţi de Biserică şi cei 

necunoscuţi pe nume de către oameni, dar pe care Dumnezeu îi cunoaşte că sunt sfinţi. De aceea trebuie să mulţumim 

astăzi lui Dumnezeu mai ales pentru darurile Duhului Sfânt revărsate în sfinţii din poporul român, daruri pe care însă 

ei le-au cultivat prin credinţă şi nevoinţă, prin rugăciune şi fapte bune spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră 

mântuire. Amin!                                                 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - ziarullumina.ro  
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii   30 iunie –  7 iulie 2019 

Duminică            30  iunie           8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sfinţilor Români) şi parastas Pr.Ioan Ionescu – Pr.Dragoş 

Duminică            30 iunie         18 – 19 -  Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Luni                    01 iulie           9 - 10 - Acatistul Sf.Duh şi Rugăciuni pentru elevi - Pr.Ticu 

Luni                    01 iulie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți                  02 iulie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             03 iulie           9 - 10 - Sfințirea mică a apei şi Rugăciuni pentru elevi – Pr.Dragoş 

Joi                        04 iulie           9 - 10 - Acatistul Sf.Duh şi Rugăciuni pentru elevi - Pr.Dragoş 

Vineri                  05 iulie         9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  05 iulie          18 - 19 - Slujba acatistului – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              06 iulie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              06 iulie          17 - 18 -  Vecernia Duminicii a III-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică            07 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) – Pr.Ticu 

 

   Duminică, 30 iunie – Duminica Sfinţilor Români; Sf.Ghelasie de la Râmeţ. 

         Luni, 1 iulie – Sf.Ier.Leontie de la Rădăuţi; Sf.Mc. doctori Cosma şi Damian; 

                  Marţi, 2 iulie – Sf.Voievod Ştefan cel Mare; 

                           Joi, 4 iulie – Sf.Andrei Criteanul; Sf.Andrei Rubliov, pictorul; 

                            Sâmbătă, 6 iulie – Sf.Cuv.Sisoe cel Mare; Sf.Mc.Lucia. 

 ANUNT !  Duminica aceasta, 30 iunie 2019, după Sfânta Liturghie, facem 

pomenirea de 12 ani, cu parastas, a părintelui Ion Ionescu (1915 – 2007).  Dumnezeu 

să-l odihnească! 
                                      Dacă ar veni astăzi Hristos şi ar spune “Veniţi cu Mine, lăsaţi toate şi urmaţi-Mă!”, cine L-ar urma?  
                                 Unul va zice: Ce zici acum, sunt nebun să las toate?... Altul va zice: Cât îmi vei da?… Dacă Hristos ar fi rânduit un profit, mulţi ar 

fi acceptat; aşa…, nici unul. Din alte neamuri, (Italia, Franţa, Germania şi altele), pornesc misionari pentru Africa şi Asia şi muncesc, punându-şi viaţa în 
primejdie. Din Grecia? Trei milioane au plecat în afară; însă nu pentru misiune, ci ca să muncească şi să facă bani. Odată plecau şi de la noi ş i se duceau 
în altă parte, ca să propovăduiască Evanghelia. Dacă, de pildă, în Rusia, în Bulgaria, în Serbia sunt astăzi creştini ortodocşi, aceasta se datorează faptului 
că nişte tineri minunaţi au plecat din Constantinopol şi din Tesalonic şi s-au dus acolo şi i-au făcut creştini. Acum, rar se mai găseşte vreun misionar. 
Rari sunt astfel de oameni în vremurile noastre. Biserica cheamă la misiune şi “creştinii de apă dulce” zic: Eu nu mă fac misionar, este un lucru greu.  

Deci, misionar nu te faci... Ei, atunci îţi cer altceva, cel mai uşor lucru. Nu-ţi spun să ridici un munte; te pun să ridici o pietricică. Ce pietricică? 
Mersul la biserică. Auzi clopotul că bate? Te cheamă Hristos. Du-te la biserică. Du-te să te închini şi să-L adori pe Dumnezeu. Du-te să-I spui un 
mulţumesc. Am spus-o şi altă dată: 168 de ore are săptămâna. O oră ne cere Dumnezeu, atât durează Dumnezeiasca Liturghie de la “Binecuvântată este 
împărăţia Tatălui…” până la “Pentru rugăciunile…”. Intră în biserică, adu-ţi aminte că eşti om, spune un “Slavă Ţie, Dumnezeule”, un “Dumnezeule, 
milostiv fi mie păcătosului”, un “Pomeneşte-mă Doamne”. Altfel? Asta n-o facem, cealaltă n-o facem, iar la sfȃrşit ne va pedepsi Dumnezeu. Şi vin 

zile rele şi viclene…  † Episcopul Augustin de Florina (Omilie rostită în Sfânta Biserică a Sf.Gherman, 1987)                           www.cuvantul-ortodox.ro 

„Oamenii nu mor cu adevărat când sunt coborâţi în mormânt,  
ci când sunt uitaţi de către noi, când îi îngropăm nu în pământ, ci în uitare. „   Nicolae Iorga 

 

                     Pomelnicul necazurilor lui Pavel, „necazurile pentru Evanghelie”        Părintele Arsenie Boca 

                    Sf.Ap.Pavel consideră „necazurile pentru Evanghelie” o laudă. Credinţa de totdeauna a Bisericii vechi în 

faţa tuturor felurilor de încercări, a fost că acestea sunt o binecuvântare. De aici s-a dezvoltat şi poziţia faţă de martiriu. 

Acesta e un har special, care se dă numai cui şi cui, din vreme în vreme. Astăzi aceste poziţii faţă de suferinţă s-au cam pierdut. 

Astăzi creştinilor li se pare că suferinţa - crucea fiecăruia - ar fi un lucru de care ar vrea, pe toate căile, să scape cât mai repede. 

Ca să ne dăm seama de slăbiciunea creştinilor şi de pierderea cunoştinţei despre harul suferinţei, e destul să ne 

punem întrebarea următoare: Despre Pavel ştim bine că a fost apostolul lui Hristos, apostolul neamurilor, chemat special, trimis 

special, aşadar de ce l-a lăsat Iisus în droaia de necazuri pe care le înşiră în pomelnicul pomenit? Necazurile au un rost, pe 

care azi oamenii l-au pierdut. Îl spune  şi Sf.Pavel, când vorbeşte despre o suferinţă a sa personală, o boală, pentru care de trei 

ori s-a rugat lui Dumnezeu să o ia de la el. I s-a răspuns: “darurile Mele în neputinţe se desăvârşesc”. Trebuie să avem 

neputinţe, trebuie să avem necazuri pentru că altfel cădem. Cădem uşor, pentru ca să nu cădem mai greu. Suferim puţin, ca 

să nu suferim grozav. Asta-i raţiunea pentru care, cei ce merg pe urmele lui Iisus au tot felul de suferinţe şi Iisus nu-i 

izbăveşte de ele, fiindcă fără ele se pierd de El şi se pierd pe sine. De aceea poate că le-a spus Pavel pe ale sale. Nici unul 

din necazurile pe care le înşiră nu sunt dinaintea convertirii lui la creştinism. …Mucenicia e un dar şi-l dă Dumnezeu 

nu cui aleargă după el, ci cui vrea şi cui ştie, din timp în timp. Cei care aleargă după mucenicie, au în ei ispita muceniei 

şi ăştia cad. Nu e treaba ta, e treaba lui Dumnezeu. Nu umbli după măsuri peste puterea ta. Sfinţii mucenici şi mărturisitori 

nu aveau ei obrăznicia de a se face mucenici efectiv. 

A răbda = credinţa ta - şi pentru credinţa ta, îţi dă Dumnezeu împotrivitor. Nimeni nu se poate plânge că n-are cine-l 

proba, cine-l căli sau forma.... Ăştia sunt creştinii care-şi duc crucea târâiş. Purtăm neputinţe ca să nu ne suim la părerea că 

suntem puternici. Cu necazurile de tot felul, ne dezleagă Dumnezeu de noi înşine, de părerea de sine. Şi asta n-are leac, 

cum n-are căderea dracilor. De aceea dăm de tot felul de neputinţe, care sunt mult mai uşoare decât căderea în părerea de 

sine. Ca să încurajeze pe creştinii de peste toate vremurile în necazurile lor şi să şi le asemene cu ale sale, şi-a spus Sfântul 

Pavel necazurile. Mai mult, fiecare avem necazurile noastre pentru păcatele noastre, nu pentru Evanghelie... Deşi nu 

duceţi crucea de drag, cel puţin duceţi-o la umăr, duceţi-o din ordin moral. M-aş bucura mult să puneţi astăzi la inimă fără 

să mai zăboviţi, pilda sfinţilor apostoli Petru şi Pavel. Ăştia au fost oameni care nu s-au plâns de stăpânire fiindcă stăpânirea, 

oricât ţi s-ar părea, e pusă cu rosturi de la Dumnezeu spre desăvârşire. Sfântul Pavel închis la Roma doi ani, pentru 

Evanghelia adevărului, n-a ştiut de lanţuri. El şi-a purtat lanţurile cu seninătate şi mărturisea că ţinta după care alerga, e 

cununa biruinţei. Calea acestei alergări trebuie să ştii a o urma fără silă şi piedică, celelalte dacă le înţelegi bine, te ajută. 

 

 

 

 




