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Epistola Sfântului Iuda este penultima dintre cele 27 
de cărţi ale Noului Testament şi, implicit, penultima a 
Sfintei Scripturi (care are 66 de cărţi, Vechiul 
Testament şi Noul Testament). Scrierea sa este 
îndreptată spre comunităţi recent întemeiate de 
apostoli, care aveau nevoie de întărire şi corecţie în 
unele practici şi moravuri. Printre petele negre 
identificate de Sfântul  Iuda, alături de necredinţă  şi 
desfrânare, se numără bârfa, clevetirea sau 
dezbinarea. Din păcate, această rană îşi face loc şi în 
comunităţile creştine, iar ea trebuie aspru amendată. 
Celebrul Iuda, Iscarioteanul, a căzut din mândrie, 
lăcomie şi…bârfă. A dus mai departe vorbe despre 
Iisus, a ascultat părerile fariseilor, a mers noaptea şi 
a definitivat actul trădării, totul pe la spate, cu 
ascunzişuri. Sfântul  Iuda Tadeul, pe de altă parte, 
condamnă această practică, nu doar necreştinească, 
ci lipsită de respect pentru oameni. În discursul 
public se spune adeseori că mulţi merg la biserică să 
şuşotească, să schimbe păreri, să se uite la alţii. Nu 
e cazul să tratăm o astfel de exagerare, venită din 
partea celor care nu prea fac parte din nici o 
comunitate. Dar ar fi o eroare să nu acceptăm că 
acest păcat există şi că el trebuie vindecat. Ori 
măcar să încercăm să ne luptăm pentru tămăduire. 
Sunt persoane care vin şi îmi spun că au bârfit sau 
au ascultat bârfe. Este imposibil să reparăm acel rău. 
Dar ne putem corija. Bârfa trebuie stinsă, gura ei 
trebuie să se închidă. Aşa cum se spune, în gura 
noastră se află cei pe care îi mestecăm, dar nu îi 
putem înghiţi.  Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o 
săgeată ascuţită, aşa este un om care face o 
mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său 
(Proverbe XXV, 18). Şi chiar de nu ar minţi acela, ce 
bine îmi face că îmi spune răutăţi despre un altul? 
De ce să stârnească şi să îi permit să stârnească în 
mine sentimente şi gânduri negative? De ce să 
accept să îşi facă şi să îmi facă rău? Aşa se pot rupe 
relaţii în Biserică, în societate, la locurile de muncă. 
Omul neastâmpărat stârneşte certuri şi pârâtorul 
dezbină pe cei mai buni prieteni (Proverbe XVI, 28). 
În loc să ne deschidem dialogului, cu toţi, vorbind 
lămurit  cu   fiecare,  pentru  a  crea   acea   ţesătură 
 

comunională de care minunat vorbeşte părintele 
Stăniloae, stăm şi sporovăim, primind şi împrăştiind 
ziceri neverificate. Să nu răspândeşti zvonuri 
neadevărate  (Ieşire, XXIII, 1) şi să nu ne irosim 
timpul cu flecăreli (II Tesaloniceni III, 11). Fugiţi de 
la faţa bârfitorului! Nu are nevoie şi nu merită aşa-
zisa politeţe  invocată uneori: Ce era să fac, el a 
vorbit şi eu l-am ascultat… Şi chiar dacă cineva ar 
vorbi ceva personal cu noi, oare nu putem fi 
morminte cu flori pentru acele mărturisiri? Nu putem 
să arătăm discreţie, fidelitate faţă de cel ce a avut 
încredere în noi? Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă 
lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a 
încredinţat  (Proverbe XI, 13). Sfântul Iuda 
aminteşte şi de episodul în care Sfântul Arhanghel 
Mihail s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise, 
dar n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: 
"Să te certe pe tine Domnul!" (v. 9). Oare Sfântul 
Arhanghel nu avea motive să vorbească de rău pe 
diavol, nu era limpede pentru el că diavolul este 
rău? Dar a lăsat totul în judecata lui Dumnezeu. De 
ce nu facem aşa şi noi? De ce analizăm şi judecăm 
pe fratele nostru? Poate pentru că nu îl vedem ca 
frate al nostru? Pentru că dacă l-am vedea, sigur nu 
am avea inimă să facem aşa. Un călugăr a văzut pe 
cineva săvârşind un păcat în afara mănăstirii. S-a 
aprins de mânie  şi a voit instinctual să-l mustre 
aspru pe acela. S-a oprit şi a cugetat: Dacă 
Dumnezeu nu trimite foc din cer să-l pedepsească, 
cine sunt eu să îl judec pe fratele meu? Finalul 
acestui text este un citat din finalul Epistolei către 
Iuda, pe care vă invit să o citiţi integral. “În vremea 
de pe urmă vor fi batjocoritori, umblând potrivit cu 
poftele lor nelegiuite. Aceştia sunt cei ce fac 
dezbinări, (oameni) fireşti, care nu au Duhul. Dar 
voi, iubiţilor, zidiţi-vă pe voi înşivă, întru a voastră 
prea sfântă credinţă, rugându-vă în Duhul Sfânt. 
Păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi 
mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă 
veşnică” (v. 18-21). Îi mulţumim Sfântului Iuda 
pentru tot ajutorul oferit. Uneori nici nu ne dăm 
seama de intervenţia sa. Vă pot spune că nu e bârfă 
dacă  veţi spune şi altora cât bine v-a făcut smeritul 
şi discretul sfânt al cauzelor imposibile.



ViaViaţţa a şşi cinstirea Sfântului Iuda Tadeui cinstirea Sfântului Iuda Tadeu
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Sfântul Iuda, numit și Tadeu, a fost fratele Sfântului 
Iacov cel Tânăr, rudă cu Domnul Iisus Hristos și  unul 
dintre cei 12 apostoli. A predicat Evanghelia în 
Iudeea, Samaria, Idumeea, Siria, Mesopotamia și 
Libia. După toate probabilitățile, vorbea și greaca și 
aramaica, așa cum era obiceiul contemporanilor din 
zona sa. Trăia din agricultură. După tradiție, era fiul 
Lui Cleopa și al Mariei, verișoară cu Sfânta Fecioară 
Maria. După Eusebiu de Cezareea, s-a întors la 
Ierusalim în 62 și a asistat la alegerea fratelui său, 
Sfântul Simeon, episcop de Ierusalim. Sfântul Iuda 
este autor al unei Epistole către Bisericile Răsăritene, 
în special către convertiții de la iudaism. A suferit 
martiriul la Beirut, în anul 65, împreună cu Sfântul 
Apostol Simon Zilotul. Trupurile celor doi au fost 
mutate în Basilica Sfântul Petru din Roma și  așezate 
sub altarul Sfântului  Iosif. Este invocat în cazurile 
disperate deoarece, în epistola sa, spune că cel 
credincios trebuie să persevereze în condiții grele, 
dificultăți, așa cum și Părinții noștri au făcut. Biserica 
Armeană îl cinstește pe Sfântul Iuda, alături de 
Sfântul Bartolomeu, ca sfânt patron. Aceasta, în 
condițiile în care armenii îl creditează pe Sfântul 
Grigorie Luminătorul (prăznuit pe  30 septembrie), ca 

Sfântul Iuda Tadeu (a nu se confunda cu Iuda 
Iscariotul) este unul dintre cei doisprezece apostoli ai 
lui Hristos. Papa Benedict al XVI-lea aminteşte într-o 
cateheză, că acest sfânt este numit Tadeul de către 
apostolii Matei şi Marcu, iar Luca îl numeşte, Iuda, 
fiul lui Iacob. Tot Benedict explică originea încă 
nesigură a numelui: din limba arameeană  unde tadd 
înseamnă piept  (denotând astfel mărinimie, 
generozitate) sau din limba greacă, ca abreviaţie la 
cuvântului Theodor, Theodot - theo  însemnând 
Dumnezeu şi doron, darul lui Dumnezeu. Iuda Tadeu 
este cel care-l întreabă pe Iisus : Doamne, de ce te 
vei arată doar nouă, şi nu tuturor ?  Nu auzisem de 
acest apostol până acum câţiva ani, când m-am aflat 
într-o biserică frumoasă şi deosebită din Chicago, 
construită în stil bizantin, la care mergeam să mă rog 
destul de des. Există acolo o statuie a Sfântului Iuda 
Tadeu, care se află exact lângă locul unde se aprind 
lumânări. Într-o zi, mi-a atras atenţia o rugăciune 
către Iuda Tadeu, lăsată la picioarele statuii. Sfântul 
Iuda Tadeu este sfântul cazurilor disperate. De multe 
ori mi s-a întîmplat să fiu în situaţii limită, 
profesional sau în viaţa particulară şi toate 
rugăciunile mele au fost împlinite în mod 
extraordinar. De exemplu mi s-au oferit cursuri de 
franceză la universitate, într-un mod neaşteptat şi 
într-o situaţie extrem de grea pentru toţi profesorii 
de limbi străine din Statele Unite. O altă 
binecuvântare a fost găsirea unui loc de îngrijire 
pentru  mama,  unde  se   simte mult  mai bine decât 
 
  

  
 

apostol al lor. De altfel, Mănăstirea Sfântul Tadeu se 
află în nordul Iranului, iar Mănăstirea Sfântul 
Bartolomeu în sud-estul Turciei, dar ambele s-au aflat 
odinioară pe teritoriul Armeniei. După martiriul său, 
pelerinii au venit și s-au rugat la mormântul lui, mulți 
dintre ei cunoscând intervenția miraculoasă a 
Sfântului  Iuda. Sfânta Bridget a Suediei și Sfântul 
Bernard au avut viziuni în care Dumnezeu le spunea 
să îl venereze pe Sfântul Iuda ca Sfânt Patron al 
Cauzelor Imposibile. Ordinul Domincanilor a făcut 
cunoscut cultul Sfântului  Iuda în multe zone ale 
lumii: Armenia (sec. XIII), Spania, Italia, America de 
Sud și S.U.A. (mai ales în zona Chicago), începând cu 
sec. XIX. Veți vedea legătura cu articolul doamnei 
Jeanine Teodorescu, din acest număr. Sfântul Iuda 
este ocrotitorul Poliției din Chicago, echipei de fotbal 
Flamengo Rio de Janeiro (pentru că tocmai a început 
Cupa Mondială în Brazilia). La Institutul Medical 
pentru Copii Sfântul Iuda din Memphis (statul 
Tennessee, S.U.A.), prezența sfântului ocrotitor s-a 
văzut și se vede frecvent în vindecarea copiilor 
bolnavi în fază terminală. În Biserica Romano-
Catolică, cea Anglicană și cea Luterană, Sfântul Iuda 
este sărbătorit pe 28 octombrie. În ortodoxie, 
prăznuirea sa se face pe 19 iunie.

MĂRTURIA MEA DESPRE sFÂNTUL IUDA TADEUMĂRTURIA MEA DESPRE sFÂNTUL IUDA TADEU

Jeanine Teodorescu

acasă. Iar într-o situaţie de mare cumpănă financiară 
pentru mine şi soţul meu , banca ne-a anunţat că 
avem de ridicat nişte bani care rămăseseră într-un 
cont şi despre care nu ştiam nimic. Simt că suntem 
protejaţi de către Sfântul Iuda Tadeu şi sunt 
întotdeauna foarte bucuroasă când povestesc ceea ce 
ni s-a întîmplat, nu doar celor apropiaţi, ci, chiar unor 
necunoscuţi. Cred că este de datoria mea să vorbesc 
despre aceste lucruri pe care le-am trăit, care se pot 
explica doar prin intervenţie divină şi care mi-au 
întărit credinţa. De fapt, suntem cu toţii aproape de 
minuni la fiecare pas, dar nu reuşim să le vedem. Ştiu 
cât este de greu pentru noi toţi să avem credinţă 
chiar şi cât un bob de muştar, dar trebuie să ne dăm 
seama ce mare putere au rugăciunile noastre spuse 
din şi cu tot sufletul, şi mai ales cât de puternice sunt 
intervenţiile sfinţilor care mijlocesc aceste rugăciuni. 
Am descoperit spre marea mea bucurie icoana 
Sfântului Iuda Tadeu la biserica Sfântul Dumitru Poştă 
din Bucureşti, un loc deosebit, în care rugăciunile se 
fac cu inimă întreagă şi de către părinţii păstori şi de 
către credincioşi. Port cu mine tot timpul iconiţa 
sfântului cumpărată de aici şi am şi dăruit câteva 
iconiţe altor persoane care se găseau în situaţii grele, 
vorbindu-le despre Sfântul Iuda şi îndemnându-le să 
facă cu încredere rugăciunea către el. Sper că au fost 
ajutaţi şi îndrăznesc să vă îndemn şi   pe 
dumneavoastră să vă rugaţi cu suflet curat şi credinţă 
puternică acestui sfânt al cazurilor disperate, Sfântul 
Iuda Tadeu. 



Icoana Icoana SFSFâântuluintului Iuda Tadeu Iuda Tadeu

pr. paroh Mihai Gojgar

De cele mai multe ori, Sfântul Iuda este reprezentat purtând imaginea 
Mântuitorului, în mână sau la piept. Această reprezentare este legată 
de legenda mahramei din Edessa, bazată pe o  corespondență apocrifă 
(adică, având o autenticitate îndoielnică) între Mântuitorul Iisus 
Hristos și regele Abgar, reprodusă de istoricul Eusebiu de Cezareea în 
cartea I a Istoriei Ecleziastice. Eusebiu spune că regele Abgar de 
Edessa i-a trimis o scrisoare lui Iisus, căutând vindecarea pentru boala 
lui. Scrisoarea a fost trimisă prin Hannan, administratorul arhivei 
regale, invitându-l pe Domnul să-și stabilească reședința chiar în 
Edessa. Ambasadorul a pictat un portret al lui Iisus sau, după altă 
variantă, impresionat de credința lui Abgar, Mântuitorul și-a așezat un 
ștergar pe față, chipul Său rămânând imprimat, și l-a trimis regelui. 
Primind darul de mare preț, regele Edessei l-a așezat cu mare cinste 
într-unul din palatele sale. După Răstignirea Domnului, Sfântul Iuda a 
ajuns la  Edessa și regele a primit vindecare de la Dumnezeu.  Uimit, 
s-a convertit la creștinism, împreună cu mulți dintre supușii săi. 
Prezența imaginii Mântuitorului la pieptul Sfântului Iuda trimite cu 
gândul și la legătura de rudenie pe care cei doi o aveau. Barda sau 
toporul simbolizează modul în care a fost omorât. Simbolul Sfântului 
Iuda este toiagul. Flacăra de deasupra capului simbolizează prezența 
sa la Cincizecime.

Pe 19 iunie se face prăznuirea Pe 19 iunie se face prăznuirea 
Sfântului Iuda Tadeu. Sunt Sfântului Iuda Tadeu. Sunt 
mulmulţţi cei care se roagă la i cei care se roagă la 
Sfântul Iuda şi spun zilnic Sfântul Iuda şi spun zilnic 
rugăciunea sa. Miercuri, 18 rugăciunea sa. Miercuri, 18 
iunie, de la ora 18, vom iunie, de la ora 18, vom 
săvârsăvârşşi Vecernia, iar joi, de la i Vecernia, iar joi, de la 
ora 8, Utrenia ora 8, Utrenia şşi Sfânta i Sfânta 
Liturghie. E un prilej sa nLiturghie. E un prilej sa ne e 
întâlnim toîntâlnim toţţi, cei care i, cei care şştim cât tim cât 
de mult ne ajută.de mult ne ajută.



16 iunie- Sf. Liturghie – istoric, 
simbolistică; cap. 11 de la Ioan

RO 02 RZBR 0000 0600 1219 1317 – LEI
RO 18 RZBR 0000 0600 1435 9658 – EURO
RO 93 RZBR 0000 0600 1435 9666 – USD
Raiffeisen Bank, Agenţia Decebal.

Contribuţia anuală a credincioşilor 
Parohiei Sf. Dumitru-Poştă este de 
100 de lei. Persoanele cu dificultăţi 
materiale sunt scutite. Această 
contribuţie anuală este folosită în 
special pentru plata utilităţilor.

 

Pentru a primi varianta originală a revistei ”Dimitrios” trimiteţi un mail la adresa revista.dimitrios@yahoo.com cu titlul ”ABONARE”

Oricine este dornic să scrie şi să contribuie cu 
articole pentru revista ”Dimitrios” este binevenit! 
Dacă aveţi gânduri şi idei pe care le consideraţi 
potrivite pentru a apărea în ”Dimitrios” înşiraţi-le 
într-un articol de 300-400  de cuvinte  şi trimiteţi-l la 
adresa revista.dimitrios@yahoo.com. În cel mai 
scurt timp posibil vă vom anunţa dacă este potrivit 
şi în ce număr urmează să fie publicat! Bine primite 
vor fi toate cuvintele menite să ne îndrepte, 
mângâie, sfătuiască, laude, critice. Vă mulţumim! 

Biserica
Sf. Dumitru – Poştă

Str. Franceză Nr.1
Sector 3, Bucureşti

0727 394 631

                  Program liturgic

Duminică   8.00 - Utrenia şi Sf. Liturghie

Luni         18.00 – Program de spovedanie

                19.00 – Seară Catehetică

Miercuri   18.00 – Sfânta taină a Maslului

Vineri       18.00 – Acatist

Sâmbătă  10.00 - Parastas

Pe pagina de facebook  editată de biserica 
noastră, găsiţi permanent articole şi anunţuri de 
actualitate. Vă rugăm să ne urmăriţi pe: 
htpps://www.facebook.com/RevistaDimitrioshtpps://www.facebook.com/RevistaDimitrios.
Mulţumim!ttps:

Mulţumim tuturor celor care au sprijinit şi sprijină  activitatea Bisericii Sfântul Dumitru-Mulţumim tuturor celor care au sprijinit şi sprijină  activitatea Bisericii Sfântul Dumitru-
Poştă, contribuind  la întreţinerea şi înfrumuseţarea lăcaşului de cult, organizarea şi Poştă, contribuind  la întreţinerea şi înfrumuseţarea lăcaşului de cult, organizarea şi 
susţinerea activităţilor social-filantropice în cadrul parohiei, cât şi la menţinerea unei susţinerea activităţilor social-filantropice în cadrul parohiei, cât şi la menţinerea unei 
atmosfere de comuniune şi prietenie.atmosfere de comuniune şi prietenie.

      O, Sfinte Iuda Tadeu, rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol şi martir glorios, 
strălucit în virtuţi şi puternic în minuni, credincios şi grabnic ajutător al celor ce te cinstesc 
şi se încred în tine, priveşte cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine şi cere 
mijlocirea ta. Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe aceia care au 
pierdut aproape orice speranţă şi se află în pragul disperării. Priveşte deci la mine şi vezi în 
ce strâmtoare mă aflu. Viaţa mea este o viaţă de suferinţă. Zilele mele sunt pline de durere 
şi necaz, sufletul meu este o mare de amărăciune. Cărările mele sunt pline de spini şi 
aproape nu trece o clipă fără suspine şi lacrimi şi fără griji mistuitoare care îmi macină 
toată puterea de viaţă. Neliniştea, disperarea şi lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi 
copleşesc de multe ori sufletul, astfel încât mi se pare că providenţa dumnezeiască m-ar fi 
părasit. Atunci sufletul meu se umple de întuneric, credinţa se clatină, inima mea slăbeşte 
şi disperarea se furişează în suflet vrând să se facă stăpână peste mine. O, Sfinte Apostole, 
tu nu mă poţi lăsa în starea aceasta grozavă. La tine alerg, pe tine te rog ajută-mi. Ascultă 
te rog rugămintea pe care ţi-o fac! Nu mă voi depărta de tine până când nu mă vei asculta. 
Grăbeşte-te şi vino-mi te rog în ajutor şi nu lăsa ca încrederea mea în tine să fie ruşinată. 
Fă ca prin mijlocirea ta să se preamărească şi întru mine nesfârşita milostivire a lui 
Dumnezeu. Ascultă-mi rugămintea mai ales în necazul cel mare pe care îl am acum şi dă-
mi grabnicul tău ajutor în (se mărturiseşte necazul). Nu lăsa ca sufletul meu să rămână 
zdrobit de această lovitură a durerii şi să cadă în disperare. Ascultă-mă o Sfinte Iuda 
Tadeu, împlineşte-mi rugămintea şi eu îţi voi fi recunoscător în toate zilele vieţii mele. Te 
voi cinsti ca pe cel mai de seamă ajutător al meu. Voi mulţumi lui Dumnezeu pentru 
mijlocirea ta şi voi răspândi pe cât îmi va sta în putere cinstirea ta între oameni. Amin

Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu,Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu,
  Ruda DomnuluiRuda Domnului
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