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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.”                                                                                                   

(Matei 6, 22-33) 

„Grijile vieţii” nu se referă numai la cele de trebuinţă vieţii de aici, sub aspect material, ci şi la cele viitoare, fiind invitaţi, 

astfel, să ne îngrijim cu deosebire de cele sufleteşti. Mai adânc, trebuie să ne preocupe acele griji, materiale şi 

spirituale, care ne călăuzesc pe drumul mântuitor al cerului. Se spune adesea că „omul este ceea ce gândeşte”, sau „omul 

este ceea ce mănâncă” etc. Am adăuga, însă: „Omul este rezultatul grijilor sale!”. Iar potrivit principiului că „în viaţă 

găseşti ceea ce cauţi”, credem că natura grijilor ne caracterizează într-o foarte mare măsură. 

„Luminătorul trupului va fi ochiul...”. Prin „ochi” înţelegem aici nu numai simţul vederii, ci şi mintea, priceperea. Căci 

spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Ceea ce este ochiul pentru trup, aceea este mintea pentru suflet. După cum atunci când 

ochii sunt orbiţi, cea mai mare parte a lucrării celorlalte mădulare este pierdută, pentru că li s-a stins lumina, tot aşa şi 

când mintea este stricată, sufletul se umple de nenumărate rele. După cum cel ce stârpeşte izvorul a secat şi râul, tot astfel 

cel care strică mintea a tulburat toată osteneala sufletului în lumea aceasta...” (Omilii la Matei, XX, 3). 

Pe de altă parte, cunoaştem importanţa ochilor trupeşti pentru o percepţie corectă. Ochii sunt ca nişte ferestre: prin ele 

noi privim lumea, dar suntem şi priviţi. Starea sufletească a omului se dezvăluie, astfel, în mare măsură prin privire... . 

Bunătatea sau răutatea, lumina sau întunericul, înţelepciunea sau prostia se pot vedea, aşadar, prin intermediul ochiului. 

„Nimeni nu poate sluji la doi domni...”. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. „Mamona” este un cuvânt care 

în traducere înseamnă „avuţie, tezaur”, iar în contextul acestui verset este înţeles ca „demon al banului, al avariţiei, al 

egoismului, al posesiunilor materiale” (†Bartolomeu Anania). Prin cuvintele de mai sus, Mântuitorul ne îndeamnă să nu 

fim duplicitari, cu două feţe, să zicem una şi să facem două. Să ne declarăm, adică, fii ai lui Dumnezeu, să părem a fi 

interesaţi de cele sufleteşti, iar în ascuns să ne preocupe banii, funcţiile, mâncarea, hainele luxoase şi altele asemenea. În 

acest context, ne amintim de acea înţeleaptă zicală populară care sună aşa: „Ori vorbeşte cum ţi-e portul, ori te poartă cum 

ţi-e vorba”, adică „fii sincer, nu te dedubla: dacă în sufletul tău nu eşti preocupat de cele duhovniceşti, nu încerca să pari a 

fi; dacă eşti ahtiat după cele ale pântecelui, recunoaşte deschis! Nu poţi fii în două locuri deodată. Ori eşti cu Dumnezeu, 

ori cu Mamona. Hotărăşte-te, aşadar, de care parte a baricadei vrei să rămâi!”. 

„Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca şi ce veţi bea... . Căci pe toate acestea le caută şi păgânii...”. Din 

capul locului trebuie să înţelegem că Mântuitorul nu îndeamnă la pasivitate, lene, nemuncă. Ne atrage atenţia să nu ne 

preocupăm, însă, peste măsura cuvenită de cele ale trupului, aşadar spre observarea unui echilibru firesc între grija pentru 

suflet şi cea pentru materie. 

Sufletul trebuie să fie stăpân pe trup, nu invers. Căci în gândirea sfinţilor părinţi trupul este o bună slugă, dar un rău 

stăpân. Un stăpân care nu mai face voia Domnului, ci a Celui Rău. Căci spune Avva Pimen din Pateric: „Toate cele peste 

măsură, sunt ale dracilor!”. Că trebuie să ne îngrijim de trup, nu încape îndoială, de vreme ce însăşi Scriptura ne adevereşte 

că „trupul este templu al Duhului Sfânt” (I Cor. 6, 19). Totodată, că trebuie să muncim cu hărnicie pentru a ne asigura hrana, 

îmbrăcămintea etc.: „Cel ce nu lucrează acela nici să nu mănânce” (I Tes. 3, 10). 

Nici bunurile materiale în sine nu trebuie condamnate, dacă sunt agonisite cinstit şi administrate creştineşte. „Nu-i 

condamn pe bogaţi - spune Sfântul Ioan Gură de Aur - ci pe cei robiţi de bogăţie”. Iov a fost bogat, dar nu a fost rob lui 

Mamona; nu era stăpânit de Mamona, ci-l stăpânea; era stăpân, nu rob. Stăpânea toate averile lui, ca şi cum ar fi fost 

administratorul unor averi străine. Nu numai că nu răpea averile altora, ci chiar pe ale sale le dădea celor nevoiaşi”. 

Înţelegem, aşadar, că „a nu purta de grijă ce vom mânca şi ce vom bea”, înseamnă a nu ne preocupa excesiv, peste 

măsură, egoist, de cele de pe pământ, ignorând aspiraţiile cereşti ale sufletului. Nu a ne lăsa în „voia soartei”, cum se spune, 

adică a nu munci, aşa cum din păcate înţeleg unii semeni de-ai noştri. 

Reţinem, în concluzie, că pământeni fiind, purtători de trupuri, ne vom îngriji de cele materiale atât cât este necesar 

pentru un trai decent, sănătos, echilibrat, dar căutarea noastră prioritară se va îndrepta mereu spre cele ale 

sufletului, bine ştiind că sufletele noastre năzuiesc spre Dumnezeu din ceruri, Care ne aşteaptă cu dragoste părintească întru 

împărăţia Sa. Amin.                                                                                            Pr. Vasile Gordon - https://doxologia.ro 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              Programul săptămânii   7 iulie –  14 iulie 2019 
 

Duminică            07 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) – Pr.Ticu 

Luni                    08 iulie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                  09 iulie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             10 iulie           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Ticu 

Joi                        11 iulie   

Vineri                  12 iulie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  12 iulie          18 - 19 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă              13 iulie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              13 iulie          17 - 18 -  Vecernia Duminicii a IV-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică            14 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slugii sutaşului) – Pr.Dragoş 

Duminică            14 iulie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

 

         Luni, 8 iulie – Sf.Mc.Epictet şi Astion; 

                    Marţi, 9 iulie – Cinstirea icoanei Maicii Domnului, Indrumătoarea, de la Neamţ ; 

                                  Vineri, 12 iulie – Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf.Veronica; 

                                         Duminică, 14 iulie – Sf.Cuv.Nicodim Aghioritul. 

                               11 iulie – Sf.Sofronie Saharov 

                        Sfântul Apostol Pavel scrie: „Şi precum este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să fie  

                       " (Evrei 9:27). Când cugetă la cele viitoare, omul lui Dumnezeu nu are frică de moarte în înţelesul simplu al  

                       temerii, că va veni, adică, o clipă când va pierde toate cele frumoase ale vieţii, ci îndeosebi îl preocupă starea  

                        sa înaintea înfricoşatului scaun de judecată al lui Hristos. Este în rugăciunea Părintelui Sofronie un pasaj  

                        foarte frumos .  Măcar în fiecare zi să spunem această mică rugăciune, ca să fim cuprinşi de dor, de acea  

                        tânjire adâncă. în clipa când va deveni tânjire, Dumnezeu o va împlini. 

                              „Dăruieşte-mi mie, Doamne, să ajung la cunoştinţa adevărului Tău. Prelungeşte-mi viaţa până voi 

aduce Ţie roadă de pocăinţă adevărată; să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci, înainte 

de a mă întoarce în pământul din carele am fost luat, binevoieşte să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, şi mai înainte de a 

părăsi această viaţă să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, întru adâncul înţelepciunii Tale, ai rânduit a pune 

capăt vieţii mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a Te 

întâmpina. In ziua aceea cea mare şi sfântă mie, fii cu mine, Doamne, şi dăruieşte mie bucuria cea negrăită a mântuirii 

Tale. Curăţeşte-mă de toată greşeala cea văzută şi cea ascunsă, şi de toată fărădelegea ce se tăinuieşte întru cele 

dinlăuntru ale mele, şi mă învredniceşte să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoşat al judecăţii Tale. Amin". 

Oamenii vor să fie fericiţi, dar în fiecare dimineaţă se trezesc supăraţi pe viaţă, supăraţi pe lumina care intră pe geam, supăraţi că 
începe o nouă zi în care trebuie s-o ia din nou de la capăt...   Oamenii vor să fie fericiţi, dar îmbracă haine mohorâte, merg cu capul aplecat, 
salută trişti şi cu jumătate de gură, numără crăpăturile din asfalt şi găurile din şosea...    Oamenii vor să fie fericiţi, dar intră trişti şi stresaţi la 
locul de muncă, se grăbesc să-şi judece colegii şi să-şi învinuiască şefii pentru tot ceea ce-i nemulţumeşte...    Oamenii vor să fie fericiţi, dar 
pleacă spre casă apăsaţi de stresul de la muncă, pe care nu ezită să-l împrăştie şi în casele lor...    Oamenii vor să fie fericiţi, dar creşterea 
copilului a devenit o povară şi dorinţa lui de joacă, un stres în plus..      Oamenii vor să fie fericiţi, dar stau ţintuiţi în faţa televizorului la ştiri, 
se îngrozesc la filme comerciale şi se înfurie la emisiuni politice...      Oamenii vor să fie fericiţi, dar acoperă cerul nopţii cu jaluzele opace, la 
culcare frământă anxioşi gândurile de peste zi şi pentru insomnie dau vina pe viaţă...     Oamenii vor să fie fericiţi, dar tăcerea ori reflecţia li 
se pare timp pierdut, rugăciunea o naivitate, iar liniştea greu de suportat...     Oamenii vor să fie fericiţi, dar n-au timp pentru ei..  Oamenii 
vor să fie fericiţi, dar n-au timp de fericire...    Oamenii n-au timp să descopere că fericirea e în ei, în cerul dimineţii, în zâmbetul cu care 
salută oamenii, în ochii colegilor de la muncă, în joaca copilului, în liniştea casei, în stelele de pe cer şi-n rugăciunea de dinainte de 
culcare...      Fă, Doamne, ca oamenii să înveţe să fie fericiţi!               Ierom. Hrisostom Filipescu        www.crestinortodox.ro 

                             12 iulie – Sf.Veronica - Pe drumul Golgotei Mântuitorului ni se arată mai multe prilejuri de a înțelege cum  

                        putem noi, oameni simpli și neputincioși, nu numai să nu participăm sau să fim complici la uciderea prin  

                        batjocură și hulă a lui Hristos, dar să și aducem o mângâiere, să Îl vedem și să Îl cercetăm pe Cel ce se  

                        regăsește  în toți frații noștri mai mici.  

                             Unul din aceste prilejuri sfinte este și pilda Sfintei Cuvioase și Mironosițe Veronica. Viața sa ne arată că  

                         ea este femeia despre care ne relatează Evanghelia, care având de 12 ani scurgere de sânge, a fost tămăduită  

                         doar  atingându-se de poala hainei Mântuitorului. La puțină vremea, Cuvioasa avea să aibă ocazia să-I 

“intoarca” acest dar minunat și, mai degrabă, sieși să-și sporească Darul – și apoi să-l împartă mai departe omenirii, prin ceea 

ce numim prima Icoană nefăcută de mană – printr-un gest care avea să implice, și el, legătură tămăduitoare cu aceeași 

substanță a vieții, sângele, de această dată al Dumnezeului-Om. 

                                           9 iulie - Icoana Maicii Domnului din Mănăstirea Neamț este cunoscută și sub numele de icoana   

                            „Lidianca”, pentru că este considerată o copie perfectă a icoanei din Lida.  Această icoană a Maicii  

                          Domnului este considerată cea mai veche și mai frumoasă icoană din România, și cunoscută în toată lumea  

                          ca făcătoare de minuni.  Ea datează din anul  665, fiind pictată în Lida și dăruită domnitorului Alexandru  

                         cel Bun de Împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea Paleologul. Tradiţia şi unele însemnări vechi atestă că  

                          icoana de la Mănăstirea Neamţ este o copie a celei despre care se spune că a fost pictată prin minune pe un 

stâlp  al bisericii din Lida, oraş din Israel. Pictura icoanei aflată în Biserica „Înălţarea Domnului“ din incinta mănăstirii este 

protejată cu o îmbrăcăminte metalică, ornamentată cu pietre preţioase, între anii 1844-1845, în timpul stareţului Neonil. Icoana 

a fost ascunsă în perioada 3 iunie 1821-28 octombrie 1822 în pădure pentru a fi apărată de turci.      https://basilica.ro/ 

 

 

 




