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Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în 

ceruri. Iar de cel ce 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 ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni 

viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.                      (Ev. Matei 10, 32-35, 37-38) 
 

Oamenii care nu se roagă sfinților în viața lor, nici sfinții nu se roagă pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Vedem 

aceasta foarte clar în evanghelia " Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr." Atunci când bogatul ajunge în iad îl roagă pe 

Avraam să mijlocească la Dumnezeu pentru iertarea lui.Dar pentru că în timpul vieții bogatul nu se rugase la sfinți, Avraam îi 

răspunde "au pe Moise și pe prooroci, să asculte de ei." 

Într-adevăr, nimeni în afară de Iisus Hristos nu este mijlocitor înaintea Tatălui, pentru că nimeni în afară de El nu s-a 

adus pe sine jertfă pentru mântuirea lumii. În afară de El nimeni nu poate mântui de păcate. Cinstind pe sfinți, nu îi 

punem în locul lui Hristos, nici măcar alături de El. Când sfinții se roagă pentru noi, ei tocmai cer de la Hristos mântuirea 

noastră. În acest înțeles spunem că mijlocesc pentru noi. Singurul care mântuiește este Hristos, iar sfinții, prin 

rugăciunile lor, cer mântuirea noastră nu o dau ei înșiși. 

Avem nenumărate exemple în Sfânta Scriptură în care Dumnezeu a înzestrat cu puteri minunate pe sfinții Săi. Începând de 

la proorocul Moise care a prefăcut apa în sânge și a scăpat poporul evreu de robia egipteană, amintindu-ne de minunile 

sfântului Ilie și ale proorocului Iosua Navi care a oprit apele Iordanului, ne dăm seama că Dumnezeu a ales oameni 

deosebiți pe care i-a înzestrat cu puteri și daruri deosebite. De fapt noi putem să punem în încurcătură un sectant printr-o 

întrebare, sau o constatare foarte, foarte simplă, la care ei nici nu se gândesc. Biblia, sau Sfânta Scriptură, pe care și ei o țin în 

mănă, nu este scrisă de Dumnezeu, nici de Mântuitorul Hristos. 

Iisus Hristos nu a scris în Biblie nici măcar un singur cuvânt. Biblia este scrisă de către sfinți care au scris despre Iisus 

Hristos Fiul lui Dumnezeu. 

Biserica a închinat sfinților câte o zi în care să-i cinstim, dar în prima duminică după Rusalii, a tuturor sfinților, ne rugăm și 

cinstim pe toți sfinții mucenici necunoscuți de la Hristos și până în ziua de astăzi. Să mai amintesc aici că moaștele unor sfinți 

au rămas neputrezite zeci și sute de ani. Sfântul Nicolae a murit acum 1600 de ani și are trupul neputrezit depus la o biserică 

din orașul Bari din Italia. Sfântul Dumitru izvorâtorul de mir, a murit tot cu peste 1600 de ani în urmă și are moaștele la 

Tesalonic în Grecia. Dar noi avem exemplu, chiar în județul nostru pe Sfântul Calinic de la Cernica, pe Sfântul Dumitru 

Basarabov depus la catedrala din București. Sfântul Filofteia de la Curtea de Argeș sau Cuvioasa Parascheva de la Iași trebuie 

să fie pentru noi exemple de a crede și a ne închina sfinților, iar pentru sectanți sunt semne de întrebare și nedumerire. 

Credința în sfinți nu trebuie pusă la îndoială. Sfinții trebuie să fie pentru noi exemple de urmat, să le citim cărțile, să le 

urmăm învățăturile și să ne rugăm la ei să fie mijlocitori pe lângă Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor 

noastre, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, Amin ! 

Preot Nicolae TRUSCA Parohia Negoiesti -  www.crestinortodox.ro/ 
 

(Mt. 19, 30) Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi. 

Sinagoga a fost prima care a fost chemată la mântuire, dar s-a pierdut printr-o lipsă a credinței. Apoi Biserica, crescând în 

casa tatălui său, adică legea, din slăbiciunea păcatelor sale, a alergat la Hristos și și-a depășit lipsa puterilor cu credință. 

Biserica a luat de la sinagogă harul care a trecut mai departe. Dar sinagoga, condusă mai mult de zel decât de credință, a 

văzut că Biserica nu numai că a fost curățită de boala sa, ci a și fost făcută fiică a lui Dumnezeu primind Sfântul Duh, prin 

care a venit la Hristos. Precum și apostolul spune: prin căderea lor, neamurilor le-a venit mântuirea, ca Israel să-şi întărâte 

râvna faţă de ele (Rom. 11, 11). Astfel, sinagoga, care a fost chemată prima, a fost a doua care a crezut. Biserica, cea 

care a fost cea de-a doua chemată, a primit primul loc de mântuire împreună cu Dumnezeu. 

Opere incomplete la Matei - https://doxologia.ro/ 

(Mt. 19, 29)Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, 

pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. 

Înțelesul cuvintelor este acesta: Cel care pentru Mântuitorul s-a lepădat de cele trupești, va primi cele 

duhovnicești. Unele, spre deosebire de celelalte, vor fi mult infinit mai multe, adică cele din urmă. Astfel, apostolul, care a 

renunțat la casa sa și la pământurile sale, spune și aceasta: Ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, 

dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc (2. Cor. 6, 10). 

                                                                                            (Fer. Ieronim, Comentariu la Matei - https://doxologia.ro/) 

https://www.crestinortodox.ro/biblia/


, surorile Dreptului Lazăr. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  27 iunie  –  4 iulie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (a Tuturor Sfinţilor ) – Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

Luni 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Petru şi Pavel – Pr.Ticu 

Marţi 8 - 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Petru şi Pavel ) –   Pr.Ticu 

Miercuri 9 - 10 - Sfinţirea mică a apei –  Pr.Ticu 

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

 17 - 18 - Acatistul Sf.Voievod Ştefan cel Mare – Pr.Ticu 

Sâmbătă 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

 17 – 18  - Vecernia Duminicii a II-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (a Sfinţilor Români) – Pr.Dragoş 

 11 - 12 - Parastasul de 14 al  părintelui Ion Ionescu  

                      Marţi, 29 iunie – Sf.Apostoli Petru şi Pavel; 

                             Miercuri, 30 iunie – Sf.Ghelasie de la Râmeţ; 

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

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

                                                                   Duminică, 4 iulie – Duminica Sfinţilor Români. 
 

                                                          29 iunie - Sfinții Petru și Pavel, Apostolii care și-au răscumpărat trecutul 

                                                       De ce Sfinții Petru și Pavel sunt sărbătoriți împreună? Pentru că ei sunt stâlpi cei 

neclintiți ai Bisericii lui Hristos. Fiecare apostol a avut meritul lui, a primit apostolia ca pe o sarcină, fiindcă Iisus Hristos le-a 

spus de la început: între voi să nu fie ca între ceilalți oameni, ranguri înalte, scaune de-a dreapta și de-a stânga, ci cel care vrea 

să fie mare între voi să le fie tuturor slugă. De aceea, un adevărat preot, un adevărat episcop este slujitorul tuturor pentru că el 

se consideră în slujba credincioșilor, iar nu credincioșii în slujba lui. Aceasta a fost legea pe care a instituit-o Mântuitorul Hristos. 

Când Mântuitorul Hristos i-a trimis pe apostoli la propovăduire. El nu le-a făgăduit fericire şi bunăstare, ci le-a spus: Eu vă 

trimit că pe niște miei în mijlocul lupilor. O să va aresteze, o să va alunge din sinagogi și o să va ucidă cu conștiința falsă că, 

omorându-va pe voi, Îi aduc slavă lui Dumnezeu. Așadar, le-a promis: sărăcie, întristare, moarte. Stâlpii de neclintit ai Bisericii 

lui Hristos au fost eroi și pentru altceva. Fiecare avea câte ceva de răscumpărat, Petru avea de răscumpărat dilemele lui, 

nestatorniciile lui, lepădarea lui formală de Iisus, iar Pavel avea de răscumpărat rătăcirea lui și prigoana creștinilor. Pavel 

spune într-o epistolă: eu de fapt nu sunt vrednic să mă numesc apostol al lui Hristos, fiindcă am prigonit Biserica Lui. Dar el a 

trebuit să se răscumpere și s-a răscumpărat. Iată însă ce înseamnă principiul răscumpărării în creștinism: ori cât ai fi de păcătos și 

ori cât de mari ar fi crimele pe care le-ai săvârșit cândva ele pot fi răscumpărate în întregime, nu doar în parte. Este un 

îndemn pentru noi creștinii să nu ne facem complexe de inferioritate atunci când am greșit, când am păcătuit. Pentru toți și pentru 

fiecare în parte există o ușă de salvare: pocăința și fidelitatea față de Evanghelia lui Hristos. De aceea, acești doi sfinți să ne 

întărească și să va întărească în credința și credincioșia față de Hristos.      IPS Bartolomeu Anania         www.crestinortodox.ro/ 

Joi, 1 iulie – Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți s-a născut la începutul secolului al XIV-lea. A intrat în monahism de 

tânăr, la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, primind numele Lavrentie. După o vreme se retrage în sihăstrie, unde a construit 

un schit ce avea să-i poarte numele: "Schitul lui Lavrentie“. Pravila pentru obștea de aici era următoarea: hrană o singură 

dată în zi, la asfințitul soarelui, afară de sărbători; somn de trei-patru ore pe noapte, iar de la miezul nopții până 

dimineață - priveghere în biserică, după rânduiala Sf.Munte și tradiția pustnicească. Tradiția spune că a fost duhovnicul 

Sf.Daniil Sihastru. A fost înmormântat în biserica de lemn a schitului, iar mai târziu, datorită cinstirii sfintelor sale moaște de 

credincioși, acestea au fost mutate în Catedrala din Rădăuți. Prin anul 1639 o ceață de răufăcători a jefuit orașul Rădăuți. 

Tradiția spune că monahii, aflând de venirea tâlharilor, au ascuns moaștele Sfântului chiar sub locul unde erau depuse, în 

naos, în fața tabloului votiv al ctitorilor mănăstirii. O serie de cercetări arheologice efectuate între anii 1974-1977 a scos la iveală 

moaștele sale. În anul 1991 ele au fost așezate într-o raclă spre a fi cinstite de credincioși.                         www.crestinortodox.ro/ 

 

Vineri, 2 iulie – Sf.Voievod Ştefan cel Mare  - Semnele sfințeniei lui Ștefan cel Mare le găsim în viața lui și în moștenirea 

pe care ne-a lăsat-o. În viața lui și-a purtat crucea: de domn – cu grija în inimă pentru un imperiu mereu în creștere și pentru un 

popor amenințat cu islamizarea; de soț și tată – moartea celor două soții și a fiilor săi; de luptător – rana de la picior purtată cu 

răbdare mai mult de 40 de ani. Prin această întreită cruce, Hristos l-a curățit și l-a sfințit, dându-i o credință nestrămutată în 

ajutorul Lui. Ștefan cel Mare este mare pentru că a înțeles că biruințele au fost purtate cu ajutorul lui Dumnezeu, iar 

înfrângerile i-au fost spre încercare și spre răbdare. Îi vedem nădejdea în ajutorul sfinților militari – Gheorghe, Dimitrie, 

Procopie – și smerenia cu care își întemeiază ctitoriile, mărturisită în pisanii: „O, Mare Mucenice Gheorghe, (...) primește de la 

noi și această rugăciune a smeritului robului tău”. Remarcabil este gestul său de mulțumire lui Dumnezeu pentru victoria 

din 1475 de la Vaslui, când a postit patru zile numai cu pâine și cu apă. Ștefan cel Mare este sfânt pentru că și-a iubit 

neamul și s-a jertfit pentru el, iar neamul a răspuns prin cinstire și evlavie. Acestui neam ai cărui fii suntem noi, cei de astăzi, 

el i-a transmis o moștenire neprețuită, sugerată chiar prin cuvintele scrise pe pergamentul din icoana sa: „Mai presus de tihna 

noastră stă apărarea ființei și neatârnarea țării noastre!”. Această moștenire o avem și noi de păstrat și de transmis mai departe  

                                                  nealterată: libertatea neamului și credința ortodoxă.                    www.stefancelmare.ro/   
ANUNT ! 

Duminica, 4 iulie 2021, 

după Sfânta Liturghie, facem 

pomenirea de 14 ani, cu 

parastas, a părintelui Ion 

Ionescu (1915 – 2007). 

Dumnezeu să îl odihnească! 

 


