Astăzi, Duminică, 19 Iunie, 2022
Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului
Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Lăsatul secului
pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii
(a Tuturor Sfinților)
Evrei 11
care prin credință au biruit
împărății, au făcut dreptate, au
dobândit făgăduințe, au astupat
gurile leilor,
34 au stins puterea focului, au
scăpat de ascuțișul săbiei, s’au
întărit din propria lor slăbiciune, s’au făcut puternici în războaie, năvălirile vrăjmașilor le-au
preschimbat în fugă,
35 femei care și-au luat morții
înviați; iar alții au fost chinuiți, nevrând să primească eliberarea, pentru a-și dobândi una
mai bună, învierea1 ;
36 iar alții au suferit batjocoriri și bice, și chiar lanțuri
și’nchisoare,
37 au fost uciși cu pietre, sfârtecați, au murit uciși cu sabia, au
pribegit în piei de oaie și’n piei
de capră, strâmtorați, necăjiți,
înjosiți,
33

1

Literal: o înviere mai bună.

– ei, de care lumea nu era
vrednică! – rătăcind în pustiuri,
în munți, în peșteri și’n crăpăturile pământului.
39 Și toți aceștia, deși primiseră bună mărturie pe temeiul credinței lor, n’au primit roadele făgăduinței2 ;
40 pentru că Dumnezeu prevăzuse pentru noi ceva mai bun, așa
ca ei să nu ajungă fără noi la desăvârșire3 .
38

Evrei 12
Astfel că și noi, având
împrejuru-ne atâta nor de
martori4 , să lepădăm tot ceea
1

2

În toată enumerarea de mai sus s’a
observat izbitorul contrast dintre ceea
ce li se făgăduise drepților și ceea ce au
primit ei în realitate. Convingere care
va fi temelia martirajului și nevoințelor creștine.
3
Aceeași idee la Flp 3, 12
4
Ca și la 2 Tim 4, 7, imaginea este aceea a unor alegători pe stadion,

ce îngreuiază și tot păcatul
ce cu ușurință ne’mpresoară,
și cu stăruință să alergăm la
întrecerea ce ne stă’nainte,
2 cu ochii țintă la Cel ce începe
credința și o desăvârșește, la Iisus, Cel ce’n locul bucuriei careI stătea’nainte a îndurat crucea,
în disprețul rușinii, și a șezut
de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.

Matei 10
Pe cel ce Mă va mărturisi pe
Mine în fața oamenilor, îl voi
mărturisi și Eu în fața Tatălui
Meu Care este în ceruri;
33 dar de cel ce se va lepăda de
Mine în fața oamenilor, de acela
Mă voi lepăda și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri.
34 Să nu socotiți că am venit să
aduc pace pe pământ; n’am venit
să aduc pace, ci sabie.
35 Căci am venit să-l despart pe
fiu de tatăl său, pe fiică de mama
sa, pe noră de soacra ei. [...]
37 Cel ce-și iubește pe tatăl său
ori pe mama sa mai mult decât
32

înconjurați de mulțimea spectatorilor
din tribune. Cuvântul „martori” are însă și o conotație spirituală, el însemnând și „martiri”, „mucenici” – atât cei
enumerați în capitolul precedent, cât și
cei prefigurați printr’un text cu o evidentă dimensiune profetică.

pe Mine, nu este vrednic de Mine; cel ce-și iubește pe fiul său
ori pe fiica sa mai mult decât pe
Mine, nu este vrednic de Mine.
38 Și cel ce nu-și ia crucea sa
și nu-Mi urmează Mie, nu este
vrednic de Mine.

Matei 19
Atunci Petru, răspunzând, Ia zis: „Iată, noi pe toate le-am
lăsat și Ți-am urmat Ție. Deci,
nouă ce ne va fi?”
28 Iar Iisus le-a zis: „Adevăr vă
spun că voi, cei ce Mi-ați urmat
Mie, la nașterea din nou a lumii,
când Fiul Omului va ședea pe
tronul slavei Sale, veți ședea și
voi pe douăsprezece tronuri, judecân5 pe cele douăsprezece seminții ale lui Israel.
29 Și oricine a lăsat frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau țarini sau case pentru
numele Meu, însutit va primi și
viața veșnică va moșteni.
30 Și mulți dintre cei dintâi vor fi
la urmă, și cei de la urmă vor fi
întâi”.6
27

5

În sens biblic: conducând, guvernând, fiind mai mari peste; dar și: participând la Judecata viitoare, împreună cu Dreptul Judecător.
6
Sfânta Scriptură versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi ad-

Tâlcuire
Sfânta Biserică săvârșește
pomenirea
sfinților
în
toate
zilele
anului;
dar
întrucât sunt
și
bineplăcuți ai lui
Dumnezeu
care s-au nevoit neștiuți de
nimeni, nedescoperiți Bisericii,
aceasta, cu țelul de a nu-i lăsa
lipsiți de cinstire, a rânduit o
zi în care proslăvește pe toți cei
ce din veac au bineplăcut lui
Dumnezeu, ca să nu rămână
nici unul neproslăvit de ea.
Biserica a legiuit ca această
proslăvire să se facă îndată
după Pogorârea Sfântului Duh
fiindcă toți sfinții s-au sfințit
și se sfințesc prin harul Sfântului Duh.
Harul Sfântului
Duh aduce pocăința și iertarea
păcatelor, tot el călăuzește în
lupta cu patimile și poftele,
încununând această nevoință
prin curăție și nepătimire. În
acest chip apare o făptură nouă,
potrivită pentru cerul nou și
pământul nou.
Așadar, să
urmăm și noi cu râvnă sfinților

lui Dumnezeu! Cum se poate
face asta, ne învață Evanghelia
de azi: ea cere să mărturisim
fără teamă credința în Domnul,
să Îl iubim mai presus de orice,
să ridicăm crucea lepădării de
sine și a lepădării din inimă
de toate. Așadar, să punem
început potrivit celor arătate!7

7

Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale- din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
riu Anania
din an.

