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 Cuvantul credintei 

            “Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, şi binecuvântare celor ce pleacă!" 

Buletinul oficial al Bisericii Ortodoxe Române ,,Naşterea Maicii Domnului”Austin-Texas        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cei ce sunteti între apostoli mai întâi pe 

scaun sezatori si lumii învatatori, 

Stapânului tuturor rugati-va, pace lumii 

sa daruiasca si sufletelor noastre mare 

mila.”Troparul 

EVANGHELIA  ZILEI 

Duminica   4-a dupa 
Rusalii         

Ap.Romani 6,18-23; 

Ev.Matei 8,5-13.    
(Vindecarea slugii sutasului) 

Sunday liturgical      
program: 

9am. Utrenia, 
10am. Sf.Liturghie, 
11am.Sunday school 

 
Church address 

200  Monaco dr.    
Cedar Park, Tx 78613  

                                                                                                                        
Web:www.saintmaryaustin.org 
 
Mail:secretariat_sf.maria@ 
yahoo.com 

  
Phones: 
Phones: 
Preot 1:    (512)547-9446 
Preot 2:    (512)919-2776 
Presedinte:(512)299-0404  

Pe când intra în Capernaum, s-a 

apropiat de El un sutaş, rugându-L, 
Şi zicând: Doamne, sluga mea zace 
în casă, slăbănog, chinuindu-se 
cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi 
vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-
a zis: Doamne, nu sunt vrednic să 
intri sub acoperişul meu, ci numai zi 
cu cuvântul şi se va vindeca sluga 
mea. Că şi eu sunt om sub stăpâni-
rea altora şi am sub mine ostaşi şi-i 
spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi 
celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: 

Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-
a minunat şi a zis celor ce veneau 
după El: Adevărat grăiesc vouă: la 
nimeni, în Israel, n-am găsit atâta 
credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la 
răsărit şi de la apus vor veni şi vor 
sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi 
cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii 
împărăţiei vor fi aruncaţi în întuneri-
cul cel mai din afară; acolo va fi 
plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a 
zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie 
după cum ai crezut. Şi s-a 
însănătoşit sluga lui în ceasul acela.   

  Înalt Preasfințitul Parinte    
NICOLAE 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie19.htm
http://www.saintmaryaustin.org


2 Sfintii apostoli Petru si Pavel  29 iunie 

In tara noastra Sfintii Apostoli Petru si Pavel se bucura de o mare cin-
stire. Nenumarate biserici s-au zidit in numele lor, printre care si Mi-
nastirea Cetatuia din Iasi. Numerosi sint si bunii nostri crestini care le 
poarta cu cinste numele. Astazi in bisericile noastre credinciosii sint 
dornici sa asculte Sfinta Liturghie, sa se impartaseasca cu Sfintele 
Taine dupa postul Sfintilor Apostoli si sa cinsteasca pe marii vestitori ai 
Evangheliei, Petru si Pavel. Sa urmam invataturile Sfintilor Apostoli, sa 
le citim viata, epistolele si acatistul lor, ori de cite ori sintem in necazuri 
si ispite. Apoi sa ascultam de pastorii Bisericii si de preotii pe care ni i-a 
rinduit Dumnezeu, caci fara Biserica si fara preoti nu ne putem mintui. 
Feriti-va de tot felul de eretici si sectanti care dezbina casele, satele si 
unitatea noastra duhovniceasca si urmati invataturii Domnului Iisus 
propovaduita de Sfintii Apostol Petru si Pavel. Numai preotii sint datori 
sa vorbeasca cu ei. Sa ascultam, sa ne rugam, sa iertam, sa cerem 
sfat, sa crestem copiii in frica Domnului si ne vom mintui cu siguranta. 
Spune in viata Sfintului Petru ca, pe cind Nero prigonea pe crestinii din 
Roma, el fugea noaptea afara din oras. Dar un om dumnezeiesc, care 
semana cu Hristos, mergea repede in cetate. Atunci l-a intrebat Petru: 
"Unde mergi, Doamne?" "Ma duc sa ma rastignesc a doua oara!" a 
raspuns El. Era Mintuitorul! Deci Petru a luat curaj, s-a intors, a fost 
prins de imparat si rastignit pe cruce pentru Hristos. Deci, si noi 
crestinii, sa nu fugim de suferinta, de necazuri, de greutati si de moarte 
pentru Hristos, ci sa-i cerem ajutorul in tot ceasul, ca sintem copiii lui 
Dumnezeu si ucenicii Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Sfintii apostolic 
Petru si Pavel sunt sarbatoriti pe 29 iunie, dupa o perioada de post, 
care variaza ca durata, in functie de data Sfintelor Pastilor. Sfantul 
Apostol Petru - fiul lui Iona si fratele Apostolului Andrei, s-a nascut in 
Betsaida Galileei. Numele sau iudeu era Simon, insa Mantuitorul il va 
numi Chifa (piatra). Dupa o pescuire minunata pe lacul Ghenizaret, 
este chemat sa devina pescar de oameni. Marturiseste in numele ap-
ostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se si leapada de Hristos cand El 
este prins spre a fi rastignit. Dupa Inaltarea Domnului, Petru ia cuvantul 
in adunarea ucenicilor si aleg ca apostol pe Matia in locul lui Iuda. In 
ziua Cincizecimii, dupa predica Sfantului Apostol Petru, se boteaza trei 
mii de persoane. Sfantul Apostol Petru a propovaduit in Ierusalim, Iu-
deea, Samaria, Asia Mica pana in Babilon si in ultima parte a vietii, la 
Roma. Sfantul Petru a murit rastignit pe cruce, cu capul in jos, in anul 
67, pe 29 iunie. Sfantul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, 
din neamul Veniamin. Sfantul Pavel a fost elevul invatatului Gamaliel. 
Pavel locuia in Tars si lupta impotriva crestinilor. Sfantul Apostol Pavel 
a participat la uciderea arhidiaconului Stefan. Pe calea Damascului i se 
arata Hristos intr-o lumina orbitoare si il mustra: "Saule, Saule de ce 
ma prigonesti?”. Se converteste si primeste botezul de la Anania, 
episcopul Damascului. Sfantul Apostol Pavel a pornit in trei mari cala-
torii misionare si a scris 14 epistole care se gasesc in Sfanta Scriptura. 
A fost decapitat din porunca imparatului Nero, in anul 67. Din cauza 
faptului ca Sfintii Apostoli Petru si Pavel au fost in temnita pentru ca L-
au marturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai 
sistemului penitenciar din Romania. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiti de 
libertate si din cauza faptului ca cei ajunsi in penitenciare sunt per-
soane care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru S
-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini. Fie ca, prin ru-
gaciunile lor, sa se intareasca credinta in lume, sa ne dea Domnul pas-
tori buni, devotati pentru Biserica si Evanghelie, iar noua tuturor min-
tuire! Amin. 

 

Talcuiri la Evanghelia Duminicii  4-a dupa 
Rusalii 

 
Iubiti credinciosi,  Să cerem de la bunul nostru Mîntu-

itor să ne dea şi nouă credinţa sutaşului roman din Evan-
ghelia de astăzi. Credinţa şi smerenia lui, ca şi dragostea lui 
pentru sluga bolnavă, sînt virtuţi care lipsesc multor creştini 
din zilele noastre. Să cerem de la Dumnezeu în rugăciunile 
noastre mai multă credinţă şi toate virtuţile părinţilor noştri, 
care ne-au născut şi crescut. Oare de cîte ori s-au rugat şi s
-au jertfit pentru noi tata şi mama? 
 Oare nu credinţa lor curată şi lacrimile lor ne-au făcut de 
atîtea ori sănătoşi, ne-au ajutat în necazurile vieţii, ne-au 
întărit în credinţă şi ne-au ţinut aproape de Hristos? Să 
facem deci şi noi ce au făcut părinţii şi sfinţii noştri. Să le 
imităm viaţa, credinţa, smerenia, răbdarea şi jertfa lor. Să ne 
rugăm cu credinţă tare în Dumnezeu pentru toată lumea, 
începînd cu cei din casa noastră. Să ne rugăm lui 
Dumnezeu pentru ca fiii şi rudele noastre să aibă credinţă 
tare şi curată, să vină la biserică regulat, să se ferească de 
secte şi păcate, să se vindece de boli sufleteşti şi trupeşti şi 
să urmeze în toate lui Hristos. Hristos nu vorbise pana acum 
de venirea paganilor la credinta, pentru ca nu cumva cu-
vintele Sale sa supere pe ascultatorii Sai si pentru ca sa nu 
le dea pricina de atac; prilejuit insa de credinta sutasului, 
vorbeste si de asta, dar nici acum nu rosteste cuvantul 
"pagan”; n-a spus: "multi pagani”, ci: "Multi, de la rasarit si 
de la apus”. A aratat pe pagani, dar n-a suparat pe iudei: 

cele spuse erau invaluite. Hristos ii numeste pe iudei "fiii 
imparatiei”, pentru ca imparatia cerurilor lor le era pregatita. 
Si aceasta ii durea mai ales pe iudei. Si-i izgoneste din 
sanurile lui Avraam, dupa ce le-a aratat ca prin fagaduinta 
trebuiau sa fie in sanurile acelea. Apoi, pentru ca spusele lui 
Hristos erau o hotarare, o face crezuta prin minunea sa-
varsita, dupa cum minunea la randul ei a fost intarita de pro-
fetia realizata mai tarziu  
Nu numai aceasta invaluieste noutatea invataturii Sale, ci si 
prin inlocuirea "imparatiei cerurilor” cu "sanurile lui Av-
raam”.Să ne rugăm pentru întărirea dreptei credinţe şi a 
unităţii creştine în lume. Să ne rugăm cu credinţă pentru cei 
bolnavi care suferă greu şi aşteaptă rugăciunea şi 
mîngîierea noastră. Să ne rugăm pentru săraci, pentru 
orfani, pentru toţi oamenii şi pentru credinţa şi dragostea 
noastră îi va milui Dumnezeu. Ai vazut ca vindecarea slugii 
a proclamat puterea lui Hristos, a facut cunoscuta credinta 
sutasului si a facut crezuta profetia? Dar, mai bine spus, 
toate au proclamat puterea lui Hristos. Ca Iisus n-a tamaduit 
numai trupul slugii, ci, prin minune, a atras la credinta si su-
fletul sutasului. Iar Dumnezeul dragostei, al milostivirii şi al 
iubirii de oameni va primi rugăciunea şi credinţa noastră, va 
intra în casele şi inimile noastre, va întări credinţa şi pacea 
în lume, va vindeca şi va alina suferinţele noastre sufleteşti 
şi trupeşti, va binecuvînta pămîntul cu ploaie timpurie şi tîr-
zie, va ajuta pe cei pentru care ne rugăm, ne va ierta şi 
nouă păcatele şi va mîntui în dar sufletele noastre. Amin. 

http://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-superstitii/obiceiuri-sfintii-apostoli-petru-pavel-68805.html
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-apostoli-petru-pavel/sfintii-apostoli-petru-pavel-iconografie-70324.html
http://www.crestinortodox.ro/post/postul-sfintilor-apostoli-petru-pavel-70610.html
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-apostoli-petru-pavel/sfintii-apostoli-petru-pavel-iconografie-70324.html
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-apostoli-petru-pavel/sfintii-apostoli-petru-pavel-iconografie-70324.html
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/petru-pavel-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-119922.html
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/biserica-sfintii-apostoli-petru-pavel-87542.html

