
 
 

Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului” 
 

Duminică 23 iunie 2019 
 

Apostolul: Evrei 11, 33-40; 12, 1-2 
 

“Fraţilor, proorocii, 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; 19, 27-30 
 

“Zis-a Domnul către ucenicii Săi: pentru cel care va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi 
şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri. Iar de cel care 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 cine nu-şi va lua crucea sa şi nu va veni după Mine, acela nu este vrednic 
de Mine. Atunci, răspunzând, Petru a zis către Dânsul: iată noi am lăsat toate şi am urmat Ţie; oare, ce vom 
avea noi? Iar Iisus a zis către ei: adevărat vă spun vouă că voi, cei care M-aţi urmat pe Mine, la naşterea din 
nou a lumii, când va şedea Fiul Omului pe scaunul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune, 
judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau 
mamă, sau femeie, sau feciori, sau ţarini pentru numele Meu, însutit va lua înapoi şi viaţa veşnică va moşteni. 
Dar mulţi din cei dintâi vor fi pe urmă, şi din cei de pe urmă vor fi întâi.” 
 

“Nu-i drept ce zic unii: e de ajuns să cred în inima mea în Dumnezeu, dar de 
mărturisit aceasta în faţa tuturor nu-i nevoie. Aceştia se înşeală. În ziua 
Judecăţii, chiar cuvintele Evangheliei de astăzi vor mustra pe toţi aceia care 
socotesc că-i de ajuns să creadă în taină, fără să mărturisească, atunci când 
e nevoie, pe Hristos. Căci spune marele apostol Pavel: „Cu inima să credeţi 
spre dreptate şi cu gura să mărturisiţi spre mântuire” (Fapte 8, 37; Romani 
10, 9-10). Deci, când credem în Hristos înlăuntru, negreşit trebuie să-l 
mărturisim şi în afară. Să audă şi alţii mărturisirea noastră şi să vadă şi alţii 
faptele noastre. Căci a spus Domnul în Evanghelie: „Aşa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să 
slăvească pe Tatăl vostru Cel din cer” (Matei 5, 16).”              Pr. Ilie Cleopa   
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

 
21 iunie – IULIAN 

22 iunie – GRIGORIE 
24 iunie – IOAN 
25 iunie – LIVIA 

26 iunie – DAVID și IOAN 
 

EVENIMENTE 
 

Sâmbătă 22 iunie – Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel 
 

Duminică 23 iunie – Duminica Tuturor Sfinților 
 

 
 

Luni 24 iunie – Nașterea Sf. Ioan Botezătorul 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 
 

Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul:  www.biserica.ca  
Pr. Lucian – 289 237 3940   

www.mitropolia.us          www.episcopia.ca 


