
 

 

Evanghelia Duminicii  

Sfinților Români 

Matei 4, 18-23 

Chemarea primilor  

Apostoli 

 

În vremea aceea, pe când Iisus 

umbla pe lângă Marea Galileii, a 

văzut pe doi frați: pe Simon ce se 

numește Petru și pe Andrei, frate-

le lui, care aruncau mreaja în ma-

re, căci erau pescari; și le-a zis: 

Veniți după Mine și vă voi face 

pescari de oameni. Iar ei, îndată 

lăsând mrejele, au mers după El. 

Și, de acolo mergând mai depar-

te, a văzut pe alți doi frați: pe Ia-

cov al lui Zevedeu și pe Ioan, 

fratele lui, în corabie cu Zeve-

deu, tatăl lor, dregându-și mreje-

le, și i-a chemat. Iar ei, îndată lă-

sând corabia și pe tatăl lor, au 

mers după El. Și a străbătut Iisus 

toată Galileea, învățând în sina-

gogile lor și propovăduind Evan-

ghelia Împărăției și tămăduind 

toată boala și toată neputința în 

popor.  
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Duminica Sfinților Români 

 

Vederea ta cea înţelegătoare curăţind-o, ai intrat în 

sânurile părinteşti, o, minune, şi într-însele ai văzut, 

fără ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu, împreună fără 

de început cu Tatăl şi cu Duhul, propovăduindu-L pe 

Dânsul şi cântând: Aliluia!  

Învăţături despre viaţa veşnică a rostit Petru către 

Piatra Vieţii, zicând: „La cine, afară de Tine, vom mer-

ge şi să fim vii?”. Arătând astfel dragostea cea către 

Stăpânul, a zis către El cântând: Aliluia!  

Trecând toată firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai li-

pit de Hristos Cel iubit al tău şi te-ai arătat împreună 

cu Dânsul un duh, numai lui Hristos vieţuind, pe Hris-

tos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină 

şi dragoste şi cântându-I: Aliluia!  

 

Din Acatistul Sf. Ap. Petru și Pavel 

Miercuri, 29 iunie: 
Sf. Ap. Petru și Pavel 
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Postul și sărbătoarea Sfinților  

Apostoli Petru și Pavel, temelie pentru 

misiunea noastră creștină de astăzi  
 

Ziua de cinstire a Sfinților Apostoli Petru și Pa-

vel e o zi de sărbătoare cu dată fixă, totdeauna la 29 

iunie, spre permanenta aducere aminte a faptului că în 

această zi a anului 67, pe vremea împăratului Nero, 

cei doi corifei ai apostolilor au primit sfârșit muceni-

cesc.  

 Apostolul Petru a fost martirizat de către ro-

mani prin răstignire pe cruce, dar, la cererea sa, cu 

capul în jos, pentru că, pe de-o parte nu se considera 

vrednic a se asemăna prin răstignire cu Domnul Hris-

tos, iar, pe de altă parte, era și dorința sa interioară ca, 

atunci când va închide ochii, fiind cu capul în jos, să 

vadă doar cerul. 

Pavel s-a săvârșit în aceeași zi, dar, ca cetățean 

roman, nu putea fi răstignit, ci a primit sfârșitul mu-

cenicesc prin decapitarea cu sabia. 

De ce sunt așa de importanți acești doi sfinți? 

Întâi de toate pentru că, apostoli fiind, și-au dedicat 

întreaga viață vestirii Domnului Hristos în toate locu-

rile în care au putut ajunge. Sfântul Petru a fost cel 

care s-a implicat în mod direct în afirmarea comuniu-

nii și comunității eclesiale după Pogorârea Duhului 

Sfânt, căci, urmare predicii pe care a rostit-o atunci, 

3000 de oameni au primit botezul și s-a întemeiat as-

tfel cel dintâi nucleu al Bisericii creștine.  

Sfântul Pavel era mai tânăr decât Sfântul Petru 

iar numele său, care înseamnă „cel mic”, i se potrivea 

și pentru vârstă, dar și pentru că era mic de statură. El 

a devenit propovăduitor al Evangheliei ceva mai târ-

ziu, după Înălțarea Domnului la ceruri și după Pogo-

rârea Duhului Sfânt.  

Așa cum Mântuitorul i S-a descoperit lui Petru, 

în lumină,  odinioară, pe muntele Tabor, tot așa S-a 

descoperit și lui Pavel, dar într-o situație cu totul dife-

rită. Pavel, foarte bine școlit la vremea sa în Legea 

cea veche, considera că e de datoria lui să combată cu 

toată forța pe cei care, se refereau la Vechiul Așeză-

mânt, privindu-l din perspectiva propovăduirii evan-

ghelice a Domnului nostru Iiaua Hristos. Tânăr fiind, 

radicalismul nu îi era străin. El chiar a asistat, păzind 

hainele celor care au ucis cu pietre pe cel dintâi martir 

creștin, Sfântul Arhidiacon Ștefan.  

Și, probabil, înverșunarea sa împotriva creștini-

lor ar fi făcut și alte  victime, căci pornise spre Da-

masc pentru a coordona o persecuție anticreștină. Dar 

pe acel drum, dintr-o dată o lumină orbitoare l-a cul-

cat la pământ și vocea lui Hristos s-a auzit zicându-i: 

„Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine 

eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care 

tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în 

ţepuşă” (Fapte 9,4-5). Astfel, la chemarea lui Hristos, 

din prigonitor, a devenit propovăduitor al creștinis-

mului. 

În cei doi apostoli Petru și Pavel se văd astfel 
deopotrivă puterea credinței, dar și slăbiciunile firii 
omenești.               (continuare în pagina a treia) 

Părintele nostru Florin-Aurel Călugăru  
a fost numit Protopop al Protoieriei Iași I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luni, 20 iunie a.c., a avut loc conferința se-
mestrială a preoților din Protoieria Iași I, în 
prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit 
Teofan. Referatul susținut de P.C. Pr. Andrei 
Topoliceanu de la parohia Călărași a propus 
spre dezbatere tema: „Rugăciunea în viața pre-
otului, astăzi”. 

În partea a doua a întâlnirii, luând act de 
cererea P.C. Pr. Toma Gradinaciuc pentru a se 
retrage de la conducerea protopopiatului nos-
tru, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan 
a desemnat pe P.C. Pr. Florin Aurel Călugăru 
pentru a prelua această funcție. Cuvintele emo-
ționante care s-au 
rostit au fost urmate 
de rugăciunea Părin-
telui Mitropolit Teo-
fan și de gestul sim-
bolic al încredițării 
toiagului de ocâr-
muitor al acestei in-
stituții bisericești, 
din care face parte și 
parohia noastră. De-
sigur că Părintele 
Florin Aurel va acti-
va în continuare și 
la parohia Toma Cozma, ca preot coslujitor.  
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(urmare din pagina a doua) 

După cum știm, după ce Hristos a fost ri-

dicat de mulțimea de ostași din grădina Ghetsi-

mani și dus în fața arhiereului Caiafa, Petru s-a 

lepădat de Mântuitorul de trei ori, până când 

cântatul cocoșului a trezit în el regrete dureroa-

se. Pavel a fost chiar prigonitor al lui Hristos, 

dar asta nu l-a împiedicat să-și schimbe radical 

viziunea după ce Mântuitorul i S-a descoperit. 

Toată viața celor doi sfinți a fost deci dedicată 

întru totul vestirii Domnului Hristos, de Care 

unul se lepădase și pe Care celălalt Îl prigonise, 

până ce cu profundă pocăință s-au făcut mărturi-

sitori ai cuvântului Evangheliei. 

Ce înseamnă această sărbătoare pentru 
noi, cei de astăzi? Ar trebui în primul rând să ne 
clarifice importanța pe care o are apostolia, mi-
siunea creștină pentru toți fiii Bisericii. Aposto-
lia nu e ceva ce s-a manifestat doar acum 2000 
de ani, ci nu a încetat și nu va înceta niciodată în 
Biserică, pentru că orice creștin botezat e che-
mat la lucrare apostolică. Suntem datori să ves-
tim pe Hristos, să afirmăm pe Hristos, cu atât 
mai mult cu cât, iată, lumea în care trăim a înce-
put să promoveze viziuni paradoxale despre 
creștinism, despre Biserică, despre cum trebuie 
să împlinim poruncile lui Dumnezeu, să ne asu-
măm viața în Hristos.  

Ce mai învățăm la sărbătoarea Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel, este valoarea și impor-
tanța prieteniei. Cei doi aparțineau la două medii 
diferite: Petru era un om dârz, aspru la înfățișare 
și foarte dedicat activității sale de pescar, pe 
când Pavel era o fire firavă, nu așa robust fizic, 
dar avea o minte sclipitoare și o educație lumi-
noasă. Ai fi zis că nu au nimic în comun. Și to-
tuși, lucrarea apostolică în lumea din vremea lor 
i-a apropiat și au înțeles cât este de important să 
lucreze împreună, pentru a vesti Evanghelia.  

Una dintre icoanele consacrate în Ortodo-
xie îi înfățișează pe cei doi sfinți îmbrățișându-
se, arătând prin aceasta încrederea pe care și-au 
acordat-o reciproc și respectul pe care-l nutreau 
unul față de celălalt. Cea mai frumoasă prietenie 
a creștinilor e, ca în cazul lui Petru și Pavel, pri-
etenia întru Hristos. Iar prietenia care are în cen-
tru urmarea și slujirea Domnului Hristos devine 
agonisitoare de veșnicie, se prelungește în Împă-
răția Cerurilor. 

Cinstirea Sfinților Apostoli, așadar, ne 
oferă prilejul să reflectăm la faptul că ne aflăm 
la capătul unei perioade de post, care, deși dedi-
cat doar celor doi sfinți „mai întâi pe scaun șe-
zători” în ceata apostolilor, trebuie înțeles și ca 
post pregătitor al apostolatului nostru în lume.  

Domnul Hristos, înainte de a porni să ves-
tească Evanghelia și mântuirea oamenilor, a 
postit. La fel au făcut și ucenicii Săi și, iată, la 
fel am fost chemați de Biserică să facem și noi. 
Iar după această perioadă de postire, prin statura 
duhovnicească pe care, postind, am dobândit-o, 
să ne facem lucrători pentru Hristos, vestitori ai 
voii lui Dumnezeu între oameni, spre mântuirea 
lor și a noastră. 

Pr. Mihai Mărgineanu 

O situație nedorită,  
dar și un prilej de solidaritate parohială 

 
Furtunile din ultima săptămână au afectat grav 

acoperișul casei parohiale. Astfel, pe zona din spate 
a fost smulsă învelitoarea din tablă, care era deja 
foarte degradată și ancorată precar în  șarpanta, la 
rândul ei, putredă în bună parte. 

Furtunile din zilele trecute au agravat și mai mult 

situația, decopertând integral partea din spate, încât 
ne vedem în situația de a reface întregul acoperiș. 

În aceste condiții, cu sprijinul domnului Cosmin 
Tătărușanu, care împreună cu familia sa, frecven-
tează biserica noastră, am reușit achiziționarea, pe 
credit, a unei părți din tablă, urmând a ne aprovizi-
ona cu lemnul necesar, în condițiile în care, deja 
am contractat echipa pentru execuție, iar lucrările 
vor demara în această săptămână, dată fiind ame-
nințarea ploilor, care acum reprezintă un real peri-
col pentru tavanele din lut ale casei parohiale. 

Apelăm pe această cale la toți enoriașii și priete-
nii parohiei noastre pentru a ne sprijini în efectua-
rea reparației, încredințați fiind că Dumnezeu ne 
oferă astfel posibilitatea de a fi la înălțimea înainta-
șilor noștri, care au realizat acest așezământ. 
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Program liturgic  
 

  Duminică, 26 iunie,  

08:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură 

de Aur  

 Marți, 28 iunie, 

18:00 Slujba Vecerniei  

 Miercuri, 29 iunie, 

08:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură 

de Aur  

 Vineri, 1 iulie,  

18:00 Slujba Sf. Maslu 

 Sâmbătă, 2 iulie,  

- începând cu ora 7.00, Utrenia, Sfânta Li-

turghie și pomenirile pentru cei răposați 

- 18:00 Slujba Vecerniei  

- Taina Sfintei Spovedanii, pentru cei care 

doresc  

 

   Milostenia sparge cerul și  
trece  la tronul Lui Dumnezeu  
 
Cineva a văzut un om dezbrăcat într-o seară, 

în stația de autobuz, care dârdâia de frig.  

   Și-a dat  haina jos de piele, blănită și a zis: 

- Frate, ia haina pe tine și zi  bogdaproste, că 

eu mă duc cu mașina acasă și am alta, să nu 

te mai văd dârdâind de frig. 

 Dacă, uneori săracii sunt de  proastă calitate 

și nu sunt toți a lui Hristos, mai sunt și  li-

chele, totuși noi nu trebuie să judecăm, tre-

buie să miluim după putere, să ascunzi banul 

în mână, să te uiți cui dai, ca să nu greșești, 

să nu faci abuz.  

   A doua zi s-a și  dus în târg să vândă hai-

na . 

Celălalt care i-a dat haina se duce și el la târg 

după grăunțe, tărâțe, ce are nevoie omul și    

l-a văzut pe acela cu haina în mână  că stri-

ga: 

- O haină de vânzare, o haină de vânzare! 

S-a înnegrit în inima lui, cum s-o mai ceară, 

că spuse bogdaproste și nu avea cum să-i 

mai spună de ce vinde haina. 

Seara s-a căit și s-a amărât în inima lui și-și 

spunea:  

"Dacă și asta e credință și ortodoxie, eu nu 

înțeleg cum spune Hristos să dai la cel sărac, 

dacă săracul uite, ce atitudine are. 

 Noaptea îl visează pe Hristos  îmbrăcat cu 

haina lui. 

   " De ce ești supărat, dacă mi-ai dat haina 

asta Mie?" 

 Ce te doare pe tine capul ce se întâmplă cu 

ea pământește, dacă tu ai trimis-o cu scrisoa-

re în cer pentru totdeauna? 

 Deci când faceți milostenie nu vă preocupe 

prea multe griji decât: dacă e un om fără 

o  mână, îi dai mai mult, dacă e un om bătrân 

îl ajuți mai bine, dacă e unul tinerel bun de 

muncă îi dai o pâine, dacă e unul apt de 

muncă îi dai mai puțin și va spune : 

    

   "Numai atâta?" 

   "Frate, muncește, dacă vrei mai mult." 

Tu faci după putere, dar să fie totul cu inimă 

caldă și smerită, ca din mâna Lui Hristos: 

"Jertfa Lui Dumnezeu, inima înfrântă și sme-

rită, Dumnezeu nu o va urgisi." 


