
 
Iunie 3, 2018: Duminica I-a după Rusalii 

(a tuturor sfinților) 
 
 
 
Apostolul. Evrei 11:30-40; 12:1-2: 
 

Prin credinţă, zidurile Ierihonului au căzut, după ce au fost înconjurate şapte zile. Prin 

credinţă Rahav, desfrânata, fiindcă primise cu pace iscoadele, n-a pierit împreună cu cei 

neascultători. Şi ce voi mai zice? Căci timpul nu-mi va ajunge, ca să vorbesc de Ghedeon, de Barac, 

de Samson, de Ieftae, de David, de Samuel şi de prooroci, care prin credinţă, au biruit împărăţii, au 

făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat 

de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele 

vrăjmaşilor pe fugă; Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind 

izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi 

închisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu 

sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea 

nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi 

aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, Pentru că Dumnezeu rânduise pentru 

noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta 

nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu 

stăruinţă în lupta care ne stă înainte. Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul 

credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut 

de-a dreapta tronului lui Dumnezeu 

 
Evanghelia: Matei 10:32-33; 37-38; 19:27-30: 
 

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.  
 

 



 În Biserica Ortodoxă credem în Comuniunea Sfinților, adică în dialogul neîncetat dintre noi, 
Biserica văzută și Biserica nevăzută/cerească, constituită din toți cei care au aflat har înaintea lui 
Dumnezeu. 
 Sfinții sunt cei care, de-a lungul istoriei, și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu și a semenilor lor 
și, prin aceasta, adesea au plătit prețul suprem. 
 Dacă citim cu atenție cuvintele de mai sus ale Sf. Apostol Pavel către Evrei, înțelegem felul de 
violență neînchipuită și brutală care a fost dezlănțuită asupra celor care s-au dedicat pe sine lui 
Dumnezeu. Și aceștia sunt doar cei care au trăit înainte de venirea în lume a Mântuitorului. 
 Ce putem spune despre apostoli, martiri, mărturisitori și mulți alții care au suferit în același fel în 
timpul multor secole de persecuție în Noul Testament? 

Și iarăși, ce putem spune despre cei care au suferit îndelungat în închisori, au fost toturați, au fost 
înfometați, umiliți și omorâți în gulag-urile comuniste? Acestia sunt, într-adevăr, cei care L-au mărturisit 
pe Hristos înaintea oamenilor și, drept rezultat, ”înmulțit au luat înapoi și au moștenit viața veșnică.” 
 Fie ca aceștia toți să ne fie pildă nouă tuturor! 
 
         Pr. George Bazgan 
 
 
 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Făgărășanu Andrei şi Hrimiuc Ramona 
Mustea Cătălin şi Tatiana 
Știrbu Laurențiu şi Petrica 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 
 
 
 
 

 

Copiii de Altar: 
 

Alexandru Mustea 
Matei Cotfasa 

 

 
 
 



 
Lista nouă pentru Agapa duminicală 

 

Lista nouă pentru Agapa duminicală începe  
pe data de 19 august, 2018. 

Cei care nu sunt pe listă și ar dori să participe,  
sunt rugați să-l anunțe pe Pr. George până la 17 iunie. 

 

Mulțumim tuturor! 
 

 
 
 

 

Postul Sfinților Apostoli 
 

Între 4-29 iunie, în Biserica Ortodoxă este rânduit postul Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel. În sâmbetele de 9, 16 și 23 iunie, la orele 17:00, 

vom avea Vecernia, după care va urma Spovedania. 
 

 
 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului în curs. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 
 


