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(Despre grijile vieții )
Parohia Mărţişor
”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)

Dar ce înseamnă cuvântul mamona? Mamona este un cuvânt aramaic care înseamnă "bogăţie", dar si poftă egoistă de avere.
Deci când Mântuitorul se referă la mamona spune: Nu puteti sluji intereselor spirituale, dacă sunteti orientați in activitatea voastră
de egoism, de strângere de bogății, de interesele voastre exclusiv pământesti. Dacă citim textul din Noul Testament, vom vedea că
Mântuitorul vorbise ȋnainte de aceasta despre bogații care nu pot intra ȋn Ȋmpărăția lui Dumnezeu. Spusese că e mai usor să treacă
o cămilă prin urechile acului, decât să intre bogatul ȋn Impărăția lui Dumnezeu. Si tot Mântuitorul spusese, cu câteva versete
ȋnainte de acestea cu mamona: "Acolo unde este comoara voastră, acolo este si inima voastră". Deci, dacă interesul vostru cade
pe adunarea de bunuri, mai mult decât aveti nevoie, pe interesele personale, fără să vedeti și interesele aproapelui, ale vecinului,
ale societății din jurul vostru, inima voastră va fi acolo, si inima voastră nu va mai fi deschisă catre Dumnezeu.
Textul este, prin urmare, un avertisment ȋmpotriva egoismului. E de la sine inteles că ȋn inima egoistului nu mai este loc
pentru nimeni. Este loc numai pentru mamona, căci egoismul ȋl ȋndepărtează de slujirea lui Dumnezeu si a aproapelui. Golește
locul pentru mamona.
In textele indiene egoismul e numit "ignoranță". Nicolae lorga spune că egoismul ȋnseamnă "a face din ființa ta tendința
sufletului tău" și "a-ți da silința disperată de a fura o rază ca să lumineze și pe altii". Scriitorul francez I. de la Bruyere descrie
astfel pe egoist: "cel ce nu se constrânge pentru nimeni, nu plânge pe nimeni, nu cunoaste decât nenorocirile sale, nu plânge deloc
moartea altora, nu se teme decât de a lui, pe care ar răscumpara-o bucuros cu pretul stingerii genului uman".
Indemnul Mântuitorului ȋnsă e sintetizat la urmă ȋn cel de-al treilea text, cu privire la care ne-am pus intrebarea cum ar trebui
tâlcuit. Acum ȋl putem ȋntelege ușor. "Căutati mai ȋntâi Ȋmpărăția lui Dumnezeu si toate celelalte se vor adăuga vouă". Se vor
adăuga, dar nu de la sine. Căutarea Ȋmpărăției e prin lucrare, ȋntr-ajutorare, milostenie, iubirea aproapelui, așa ȋncât căutând
Ȋmpărăția așa cum se cuvine, ne ajutăm nouă ȋnsine, si ni se adaugă reusita si succesul. Ȋmpărăția se află acolo unde i-a lăsat loc
liber egoismul. Interesul pentru tine să fie ȋn acelasi timp si interes pentru altii. Toți suntem fiii lui Dumnezeu și față de fiecare din
noi Providența divină ȋși indreaptă atentia in mod egal. Noi nu avem dreptul să monopolizăm pentru noi insine nici interesul
nostru, nici interesul lui Dumnezeu.
Sfântul Clement Romanul ȋnvață: "Ziua și noaptea să vă luptati pentru binele tuturor fratilor... Să nu vă căiti pentru nici o
binefacere. Fiti gata pentru tot lucrul bun". Si Sfântul Barnaba spunea: "Aveti imprejurul vostru oameni cărora puteti să le
faceti bine. Nu incetati a-l face".
A ne preocupa și "de celelalte", nu e interzis. Mântuitorul stabilește doar prioritățile. El zice: "mai ȋntâi" Ȋmpărăția Iui
Dumnezeu, dar după aceea si "celelalte", pentru care ne promite si concursul Său. Iată cum, citite cu atentie, chiar cuvintele
aparent grele din Sfânta Scriptură ȋși luminează ȋntelesurile.
Auzind acestea, "să fim nu numai auzitori, ci și implinitori ai cuvântului" (Iacov 1, 22).
IPS Antonie Plămădeală, Predică rostită ȋn catedrala din Sibiu ȋn anul 1986 – http://www.crestinortodox.ro/.
Deci, dacă lumina care e ȋn tine este intuneric, dar ȋntunericul cu cat mai mult! Domnul nu spune "ȋn
faţa ta", sau "deasupra ta", ci "lumina care e ȋn tine". Spunând aceasta, ȋntoarce ȋntreaga icoană a ochiului si a
trupului spre omul dinlăuntru, spre minte si spre suflet, pentru că ochiul e chipul mintii, iar sufletul chipul trupului.
In ă se vorbeste adesea de vederea mintii, precum si de orbirea ei. Apostolul Pavel cere de la Dumnezeu pentru
Efeseni: Să vă lumineze ochii inimii (1,18), iar Psalmistul se roagă: Descoperă ochii mei si voi cunoaste
minunile din legea Ta (Psalm 118,18), ȋntelegând aici ochii minţii, vederea dinlăuntru, singura prin care se poate
vedea Legea lui Dumnezeu.
Sfântul Nicolae Velimirovici - www.crestinortodox.ro/

Sfinții săptămânii:
Luni , 30 iunie – Sf.Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (sec. XIV)
Marţi,
1 iulie – Sf.Ierarh Leontie de la Rădăuţi (sec. XIV)
Miercuri, 2 iulie – Sf.Voievod Ștefan cel Mare ( + 1504)
Vineri,
4 iulie – Sf.Ierarh Andrei Criteanul (+ 740) – Canonul cel Mare
Sâmbătă, 5 iulie – Sf.Cuv.Atanasie Athonitul (+ 1000) - a întemeiat comunitatea monastică de la Muntele Athos.
"Dumnezeu este mai aproape de fiecare om decât este omul însuși faţă de sine." (Sf.Iustin Popovici + 1979 )

Din data de 1 iunie 2014 la biserica MărŃişor slujeşte şi părintele diacon Crăciun Marian-Mugurel.
Diaconul este a treia slujire sacerdotală în Biserica Ortodoxă, alături de episcop şi preot.
Diaconii au fost aleşi de către Apostoli pentru a sluji la mese şi pentru a ajuta pe episcopi şi preoţi în
slujirea liturgică (Fapte 6, 1-7). După alegerea lor, diaconii au fost hirotoniţi: „Pe care i-au pus înaintea
apostolilor, şi ei, rugându-se, şi-au pus mâinile peste ei“ (Fapte 1, 6). Primii diaconi menţionaţi au fost
7 la număr. Ei ajutau la o mai bună organizare a agapelor (mese frăţeşti) şi la ajutorarea săracilor din
primele comunităţi creştine.
Diaconul nu poate săvârşi nici o Sfântă Taină singur, dar poate duce Sfânta Împărtăşanie celor
bolnavi, bătrâni etc. Diaconul are nevoie de binecuvântarea episcopului şi a preotului în tot ceea ce
săvârşeşte în cadrul cultului: de la îmbrăcarea veşmintelor, la tămâiere, la citirea Apostolului sau a Sfintei
Evanghelii. Diaconul, în timpul Sfintei Liturghii, este prezent mai mult în rândul credincioşilor, sub
policandru sau pe solee, în timpul majorităţii ecteniilor din cadrul Sfintei Liturghii. El cheamă poporul lui
Dumnezeu la rugăciune prin apelul „Domnului să ne rugăm“, însoţit de cereri felurite.
Misiunea de slujitori ai cultului, pe care o au astăzi diaconii, apare încă din primii ani ai secolului
al II-lea, când ei nu mai sunt simpli servitori ai meselor frăţeşti, ci devin slujitori sau „chivernisitori“ ai tainelor
Bisericii, alături de episcopi şi preoţi. Sarcinile diaconului sunt precizate, aşa cum se face şi pentru preoţi şi episcopi, în
Constituţiile Apostolice. Potrivit condiţiilor istorice, funcţiile liturgice ale diaconilor s-au înmulţit treptat (dispărând
între timp celelalte situaţii şi atribuţii (agape, catehumenat, botezul adulţilor ş.a.).
În serviciul divin, diaconii închipuiesc pe sfinţii îngeri şi puterile cereşti care slujesc necontenit în jurul tronului
dumnezeiesc. Orarul pe care îl poartă în timpul slujbei simbolizează aripile îngerilor slujitori.
(pr. asist. dr. Ioan Valentin ISTRATI)
http://ziarullumina.ro

AnunŃ: Cu ocazia anului omagial al SfinŃilor Martiri Brâncoveni, Sectorul învăŃământ şi
ActivităŃi cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va desfășura la mânăstirea Caraiman, din
Bușteni, ediŃia a 2-a a proiectului „Pe munte, spre Cruce!"
Parohia MărŃișor va fi reprezentată de: Andrei Iuliana și studentul teolog Ștefănescu Ștefan, în
perioada 22 iulie – 3 august 2014.

Duminică, 6 iulie 2014, după Sfânta Liturghie, facem pomenirea de 7 ani, cu
parastas, a părintelui profesor Ion Ionescu (1915 - 2007).
Dumnezeu să-l odihnească!
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Programul săptămânii 29 iunie 2014 – 6 iulie 2014
ORA
Slujbe
8 - 12
17 - 18
17 - 18
9 - 11
9 - 12
17 - 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 18

-

Sf. Liturghie (Sf.Apostoli Petru şi Pavel) – Pr. Dragoş
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Dragoş
Acatistul Sf.Arhangheli – Pr. Dragoş
Program administrativ ( zi liberă)
Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragoş
Taina Sf.MASLU
Slujba acatistului – Pr. Dragoş
Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr. Dragoş
Vecernia duminicii a 4-a după Rusalii– Pr.Ticu
Sf. Liturghie (Vindecarea slugii sutașului) – Pr. Ticu
Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr. Ticu

