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”Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul 

tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! Nimeni nu poate să 

slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu 

puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru 

trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?  Priviţi la păsările 

cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult 

mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? 

Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-

a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o 

îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, 

ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. 

Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.”              (Ev. Matei 6, 22-33) 

Una din cele mai frumoase pagini ale Noului Testament este ceea ce se numeşte "Predica de Munte". 
Prima grijă menţionată aici este preocuparea excesivă a omului de a strânge cât mai mulţi bani şi de a-i păstra exclusiv pentru 

sine. Nu puteţi să slujiţi la doi domni: lui Dumnezeu şi lui Mamona, acesta din urmă fiind zeul banului, al avariţiei, al egoismului, 
al posesiunilor materiale. Aşadar, nu bogăţia în sine e rea (printre prietenii Mântuitorului s-au numărat şi oameni bogaţi), dar ea e 
primejdioasă prin aceea că poate deveni un viciu. În acest caz, nu omul stăpâneşte banul, ci banul îl stăpâneşte pe om. Dumnezeu 
e bogat, dar e generos. Iov era un om foarte bogat, dar I s-a asemănat lui Dumnezeu tocmai prin aceea că era şi foarte generos: din 
avuţia lui îi ajută pe toţi nevoiaşii, fapt de care s’a ţinut seama când, după încercările la care fusese supus, şi-a redobândit averile. 

A doua grijă este aceea pentru hrană şi îmbrăcăminte. Dacă am urma această poruncă în litera ei, ar însemna, pur şi simplu, să 
nu muncim, să nu facem nimic pentru noi înşine şi să aşteptăm ca totul să ne vină pe de-a gata, cu atât mai mult cu cât ni se dau ca 
exemple păsările cerului şi crinii câmpului! Aceasta însă ar fi în contradicţie cu numeroasele locuri din Sf.Scriptură în care ni 

se spune că omul trebuie să lucreze, adică să producă, atât pentru el, cât şi pentru obştea din care face parte. Munca şi 
capacitatea omului de a munci sunt un dar al lui Dumnezeu. Ştim, de asemenea, că Dreptul Iosif era dulgher de meserie şi că 
muncea pentru întreţinerea casei. Ucenicii lui Iisus, cei mai mulţi, aveau meseria de pescari şi au exercitat-o nu numai înainte de 
chemarea la apostolat, dar şi după învierea Domnului. (...) Aşadar, nici pe departe nu ni se interzice "să ne îngrijim" de trebuinţele 
noastre fireşti. În realitate, verbul nu este "a te îngriji", ci a purta grijă, cu sinonimul a te îngrijora. "A te îngriji" exprimă o 
activitate, pe când a te îngrijora anunţa o stare de spirit care constă în nelinişte, frământare, tulburare, preocupare presantă, povară, 
stres. Aşadar, textul corect al pericopei noastre este: Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca şi ce veţi bea. Iar de 
îmbrăcăminte de ce purtaţi grijă? Aşadar, nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca? sau: Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom 
îmbrăca? Avertismentul are şi o motivaţie cât se poate de clară: că ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea. Iar 
exemplul extrem cu păsările cerului şi crinii câmpului este tocmai argumentul că dacă Dumnezeu are grijă de nişte vieţuitoare care 
primesc totul pe de-a gata, cu atât mai mult Se va îngriji de oameni, care au la îndemână priceperea şi munca. 

După introducere, avertisment şi argument, pericopa se încununează cu o splendidă concluzie: Căutaţi mai întâi împărăţia lui 

Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga. E cât se poate de limpede că raportul dintre spirit şi materie nu 

este acela de excludere a spiritului său a materiei, ci de prioritatea spiritului asupra materiei. Ele co-există în aceeaşi fiinţă 
umană, dar întâietatea o are spiritul şi spiritualitatea.  

Caută mai întâi împărăţia lui Dumnezeu, care a şi venit prin Liturghie şi va veni deplină pe norii cerului, dar şi dreptatea 
Lui, care nu e altceva decât bunătatea de a-L fi trimis la noi pe Fiul Său, Iisus Hristos, pentru că tot prin El să ni-L trimită pe 
Duhul Său Cel Sfânt.                                                                               IPS Bartolomeu Anania – www.creștinortodox.ro 

Mirenii spun: “Fericiti sunt cei care trăiesc în palate şi au toate înlesnirile”. Dar însă fericiţi sunt cei care au izbutit să-şi 
simplifice viaţa şi s-au eliberat din laţul acestui progres lumesc al multelor înlesniri, sau mai degrabă al multelor greutăţi, şi au 
scăpat de acest stres înfricoşător al vremii noastre de azi. Daca omul nu îşi simplifică viaţa, se chinuieşte, în timp ce 

simplificând-o nu va avea acest stres. 
 Odată, la Sinai un german i-a spus unui copil de beduin, care era foarte deştept: “Tu eşti deştept, poţi învăţa carte”. “Şi după 

aceea?”, îl întreba copilul. “După aceea o să devii mecanic”. “Şi după aceea?”. “După aceea îţi vei deschide un atelier de reparat 

maşini”. “Şi după aceea?”. “ După aceea o să-l măreşti”. “Şi după aceea?”. “ După aceea vei lua şi pe alţii să lucreze şi vei 

avea mult personal”. “Adică, îi spune, să am eu durere de cap, apoi să dau şi altuia durere de cap, şi după aceea altuia? Nu este 

mai bine acum, când nu am nicio durere de cap?” Multe din cele ce se fac nu sunt de trebuinţă şi îi mănâncă stresul. Le 
vorbesc mirenilor de cumpătare şi nevoinţă. Strig mereu: “Simplificaţi-vă viaţa, şi stresul va fugi“.          Sf.Cuv.Paisie Aghioritul 



 
 
 

Programul săptămânii  10 iulie – 17 iulie 2016 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică          10  iulie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) – Pr.Dragoş 

Duminică          10  iulie    18 – 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş 

Luni                   11  iulie   18 – 19 - Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Dragoş 

Marţi                 12  iulie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri            13  iulie     9  - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş 

Joi                       14  iulie   

Vineri                 15  iulie    9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                 15  iulie   18 – 19 - Slujba acatistului - Pr.Dragoş 

Sâmbătă             16  iulie      8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş 

Sâmbătă             16 iulie      18 – 19 -  Vecernia Duminicii a IV-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică            17  iulie     8  - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea sutaşului) – Pr.Ticu 

Duminică            17  iulie    18 – 19 - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu 

 

      12 iulie – Sf.Cuv. Paisie Aghioritul - s-a născut la 25 iulie 1924, la Farasa, la câteva sute de kilometri 
de Cezareea. Este cel care, la mănăstirea Stavronikita, din muntele Athos,  a schimbat modul de vieţuire al 
obștei de la viaţa idioritmică la cea chinovială. A trecut la cele veșnice pe 12 iulie 1994. A fost înmormantat la 

Sf.Mănăstire a Sf.Ioan Teologul de la Suroti. Este teolog în sensul patristic, pentru că el a fost om al 
rugăciunii. A fost un om simplu, dar în același timp un om harismatic, un om care a adunat în el chipul 

apostolului, al teologului, al omului duhovnicesc, a adunat în el chipul părintelui. 

     InvitaŃie la Pelerinaje                                                 

-  23-24 Iulie 2016 – Pelerinaj la Prislop – preţ 195 lei – (Sâmbăta de Sus, Lainici, Cozia, ş.a.) 

-  10 septembrie (sâmbăta) – Participarea la sfintirea bisericii Sf.Gheorghe din localitatea Ioan Corvin, măn.Dervent, 
mân. Sf.Ioan Botezătorul.                                                                Informaţii şi înscrieri: Pr.Ticu  - 0773 725 140 

"Așa cum pruncul când se naște și caută cu multă râvnă hrana și laptele, iar atunci când este alăptat, dar n-are poftă de 
mâncare, e semn că e bolnav și e în primejdie de moarte, tot așa și noi se cade să avem râvnă spre a ne alăpta cu Sfânta 
Împărtășanie, hrana cea duhovnicească, ca să ne facem vii, iar dacă nu vom face aceasta, vom fi în primejdie să murim de 
moarte sufletească."                                                                                                                                                                      Sf.Nicodim Aghioritul 

14 iulie - Sfântul Nicodim Aghioritul (+ 1809) – A corectat  și a pregătit pentru tipar "Filocalia”,  tipărită în 
anul 1782, la Veneţia. A redactat și un "Indreptar de spovedanie" care este folosit regulat în Biserica Greacă de 

azi. El a publicat "Războiul nevăzut" (1589) și "Deprinderi duhovnicești", care au cunoscut până în zilele noastre 
un mare ecou. A tradus o antologie a Sfintelor Canoane pe care a numit-o "Pidalion". 

 

12 iulie - Cinstirea  Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos. Icoana originală se găseşte la Schitul 
românesc Prodromu. A fost realizată la Iaşi în 1863 de bătrânul pictor evlavios, Iordache Nicolau, cu pregătire 

atonită: rugăciune continuă către Născătoarea de Dumnezeu cât timp va lucra, cu Acatist şi Paraclis în toate 
zilele, să lucreze în fiecare zi doar înainte de a mânca sau bea, să păstreze curăţenie trupească până la finalizarea 
lucrării, să fie spovedit şi să nu aibă ceartă cu nimeni.  

O reproducere a acesteia se află la paraclisul de pe şantierul Catedralei Mântuirii Neamului, lăcaş de cult 
ce îşi sărbătoreşte pe 12 iulie Ocrotitoarea, unul dintre hramuri. 

       14 iulie 2016 – 49 de ani de la moartea lui Tudor Arghezi (n. 21 mai 1880, București – d. 14 iulie 1967)  

                                                              Psalm 17 
Doamne, tu singur văd că mi-ai rămas... Dar şi Tu văd că-ncepi glumi cu mine. Nu mai am suflet , nici inimă, nici 
glas. Îs buruiană. Sunt mărăcine. Tu rabzi să m-asupreasca greu duşmanii. Aştept cu ceasul şi Tu rabzi cu anii. Mă 
ocolesc, privind încoace toţi, Parc-aş fi fost o gazdă de derbedei şi hoţi. Doamne, Tu singur văd că mi-ai rămas... 

                              11 iulie – Sf.Olga si Sf.Vladimir, nepotul său (pomenit la 15 iulie), sunt cei care au încreştinat poporul rus.  

                         După moartea soţului ei, din 912,  Olga a devenit noul conducător al regatului. Sf. Olga a fost botezată în 955  
                       sau 957, în timpul unei vizite oficiale la Constantinopol, primind numele Elena. A construit  Catedrala Sf.Sofia  

                       din Kiev. Botezul Impărătesei Olga nu a condus la convertirea imediată a poporului rus şi nici măcar la convertirea  
                        propriei familii. Fiul ei, Sviatoslav, nu a sprijinit decizia mamei sale, deoarece se temea de pierderea respectului  
                        armatei din cauza noii  credinţe. El nu a putut renunţa la credinţa păgână. Dar roadele lucrării misionare ale  

                        împărătesei Olga s-au văzut în activitatea nepotului său, Vladimir cel Mare, care, în 988, avea să facă din 
creştinism religia oficială a Rusiei Kievene. In 1547 Biserica Ortodoxă Rusă a proclamat oficial sfinţenia Impărătesei 
Olga, numind-o "Intocmai cu Apostolii”. Sfânta Olga a fost primul sfânt de origine rusă pomenit în Calendar.                
www.crestinortodox.ro 

 

"Pentru o educație creștinească corectă sunt necesare trei lucruri: în primul rând puține cuvinte, în al doilea 
rând multe exemple și în al treilea rând mai multă rugăciune."                                          Sf.Cuv. Paisie Aghioritul 

 




