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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)
Spusele Mântuitorului vin să întărească în noi convingerea că
Când grijile te năpădesc şi greutăţi te-apasă,
viaţa în Hristos - ce se va numi "creştinism” - nu este o religie a
Când ceri în lume ajutor şi nimănui nu-i pasă,
consolării, a aproximaţiei, a negocierii continue, că de târgoveţ Îndreaptă ochii spre Iisus şi cere mângâiere,
"mai pun eu, mai dai Tu, Doamne…”. Ci e o desfăşurare aspră,
Căci doar acolo sus în cer găseşti oricând putere.
uneori dureroasă, în care trebuie să ne amintim mereu că suntem mai
Când boala-ţi macină fiinţa şi trupu-ţi plânge tare,
de preţ decât păsările cerului (Mt 6, 26), sau decât crinii pământului
Când nu găseşti în lume leac, niciunde alinare,
(Mt 6, 29), decât iarba câmpului, numai bună de aruncat focului (Mt
6, 30), că Dumnezeu, pe noi, "oamenii”, ne-a iubit, dacă nu mai mult,
Privește-n sus spre Creator, în El găseşti salvarea,
El este medicul suprem, El îţi dă vindecarea.
măcar altfel decât întreaga Sa Creaţie (…)
De aceea, Hristos, în Evanghelia aceasta şi mereu, vine să ne
Când geruri grele te lovesc şi vântu-ţi bate-n plete,
îndemne la căutarea lucrurilor esenţiale pentru mântuire, vine să
Când răul ţi se-adună-n suflet formând în tine cete,
ne vindece nu doar neputinţa în care am căzut, ci şi deznădejdea care
Tu cheamă Duhul Sfânt să vină, să-ţi cureţe cetatea,
cuprinde pe omul trupesc dinaintea obstacolelor materiale care par
Un vas curat, un templu sfânt vei fi, cum spune Cartea.
că-i accidentează devenirea. Porneşte de la "sminteala ochiului” (Mt
6, 22-23), adică de la păcat, pentru că El ştie că păcatul e poarta
Când suferinţa necurmată te-ndeamn-ades spre moarte,
prin care diavolul intră-n casa sufletului, e fisură prin care
Când crezi că numai de necazuri în viaţă tu ai parte,
duşmanul aruncă săgeata deznădejdii în "platoşa credinţei”,
Încrede-te-n Cuvântul Sfânt ce Biblia îţi spune,
rănind de moarte. Cum vindecă El deznădejdea noastră? Spunea
Cáci doar credinţa în Iisus te scapă de genune.
unul din tinerii trăitori ai Ortodoxiei: "Noi am descoperit păcatul
Când te loveşte din adâncuri cel rău în disperare,
nostru abia acum, pentru că abia acum l-am săvârşit, dar Domnul îl
Când te încearcă îndoiala şi frica ta e mare,
ştia înainte de a face lumea. Ştia, şi totuşi ne-a făcut; ştia, şi totuşi
Fii precum Iov, plin de credinţă, să nu huleşti divinul,
ne-a dăruit Botezul, ne-a dăruit Trupul şi Sângele Său de atâtea ori,
Căci numai sus la cer e mierea, aicea jos, pelinul.
fără ranchiună, fără pomenire de rău” (Savatie Bastovoi,
Luci Boltașu - www.versuricrestine.ro
"Dragostea care sminteşte”, Ed. Marineasa, 2003, p. 132).
Iată de ce Evanghelia aceasta - numită şi "despre grijile vieţii” - ne
învaţă că soluţia zbaterilor noastre este dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă, şi noi reuşim, atât cât lucrăm pentru aceasta,
s-o dăruim celorlalţi. Dragostea ce ne înveșmântă, dragostea ce ne hrăneşte, dragostea ce ne vindecă setea. Inveșnicindu-ne.
Duhul Sfânt, între Persoanele Sfintei Treimi, este "cea mai ascunsă dintre Ele”, ascunsă în spatele darurilor pe care le risipeşte
Dumnezeu între noi. Hristos Domnul ştia aceasta! Ştia că Pogorârea Duhului Sfânt va aduce izvor de daruri noi între oameni, de
dragul lor. Şi că atâta vreme cât vor persista în nădejde, credinţa şi dragoste vor spori. De-aceea, zice - verset ce lipseşte
Evangheliei, dar e "lipit” de ea: "Nu purtaţi deci grija zilei de mâine; căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. I-ajunge zilei
răutatea ei!” (Mt 6, 34).
Să-nvăţăm dar să nu "otrăvim” icoana aşteptării. Ştiind că Vistierul Bunătăţilor pretutindenea este şi pe toate le plineşte.
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula - www.crestinortodox.ro

"Pe pământ misiunea noastră este să trăim o viaţă sfântă în mijlocul atâtor lucruri la care trebuie să renunţăm."
Părintele Iustin Pârvu (1919 – 2013)

22 iunie, Sf.Ier.Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Românești (+1834) - Foloasele desei mărturisiri
„Cel ce des se mărturiseşte are mare lesnire în a cerceta cu de-amănuntul conştiinţa sa şi a afla
numărul păcatelor sale, de vreme ce, uşurându-se des de mulţimea păcatelor sale cu deasa mărturisire, ele rămân
întotdeauna mai puţine. Pentru aceasta şi mai cu lesnire le poate afla şi a-şi aduce aminte de dânsele, iar cel ce nu
des se mărturiseşte, pentru multă mulţimea păcatelor ce se adună la dânsul, nici cu de-amănuntul nu poate să le afle,
nici să-şi aducă aminte de dânsele, ci uită de multe ori multe şi grele păcate ale sale, care, rămânând nemărturisite,
de aici rămân şi neiertate. Pentru aceea, Diavolul are să i le aducă lui aminte în ceasul morţii lui şi atât de tare va
să-l strâmtoreze, încât să verse pentru dânsele o sudoare aducătoare de moarte şi să plângă fălosul, dar însă fără de
niciun folos, pentru a atunci nu mai poate să le mărturisească.
Mărturisirea cea deasă pricinuieşte şi acest folos de pe urmă: fiindcă opreşte şi înfrânează pe oameni
de la păcat; că cel ce des se mărturiseşte, când îşi va aduce aminte cum că după puţin are să se mărturisească, deşi
[poate] va fi avut scop ca să păcătuiască, se opreşte, socotind ruşinea ce are să ia când se va mărturisi şi mustrarea
ce va să audă de la duhovnic.”
(Sf. Grigorie Dascălul, Sfătuire foarte frumoasă despre spovedanie) www.doxologia.ro
”Proorocule si Inaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lauda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu
dragoste te cinstim; că nerodirea celei ce te-a născut și amuţirea părintelui tău s-au dezlegat întru mărită și cinstită nașterea ta,
și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește”.
(Troparul Nașterii Sf.Ioan Botezătorul)
24 iunie – Nașterea Sf.Ioan Botezătorul (Sânzienele / Drăgaica)
Să căutăm adevărul, iar nu semne și minuni „Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat dintre născuţi din femei,
unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11, 11), a mărturisit Ȋnsuşi Mântuitorul despre Sf.Ioan.
Sf.Ioan Botezătorul nu a făcut nicio minune, dar toate câte a mărturisit el despre Iisus sunt adevărate (Ioan 10,
41). Este oare puţin lucru să mărturiseşti adevărul? Nu este puţin lucru; mulţi dintre cei ce au făcut-o, au
plătit cu capul, precum Sf.Ioan Botezătorul. Afară de asta, a trăi in adevăr presupune o stare de trăire a
harului. Sf.Ap. Iacov ne spune că: „Dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în stare să
înfrâneze şi tot trupul” (Iacov 3, 2). Acest fel de bărbat desăvârşit a fost şi Sf.Ioan Botezătorul, om cu viaţă de
înger, care nu a suferit minciuna şi nedreptatea. Cuvântul Sf.Ioan Botezătorul, pentru cei ce veneau la dânsul,
era unul mai degrabă aspru, care îndemna la pocăinţă, si dacă ne gândim că nu a făcut nici o minune, atunci ne întrebăm câţi
dintre oamenii de astăzi ar mai căuta un astfel de părinte? Pentru că astăzi căutăm semne si minuni, precum fariseii, dorim
să ne vindecăm si să ni se rezolve problemele, vrem să ne împlinim propria voie, pe care noi o considerăm bună, şi pentru asta
căutăm duhovnici văzători cu duhul, ca să fim siguri prin anumite semne de cât de buni suntem. Mustrarea şi certarea nu se prind de
noi, şi întoarcem spatele celui care a indrâznit să ne spună adevarul, care nouă nu ne place.
„Pocăiţi-vă că s-a apropiat Ȋmpărăţia cerurilor“ (Matei 3, 2), spune glasul lui Ioan, atunci ca şi acum. Noi însă nu avem timp
de aşa ceva, suntem stresaţi ca să trăim, stresaţi ca să nu pierdem lumea aceasta. Dorim să facem fapte bune, dar nu aşa ca
Sf.Ioan Botezătorul, care este exemplu de monah. Noi vrem să avem casa noastră, fericită si urmărim evenimentele schimbând
canalele. Fără dragoste adevărată insă – care de fapt inseamnă jertfă – lumea ar deveni o adunătură de oameni, care fac
afaceri unul cu altul (ceva de genul: se poate lua mai mult), îşi pângăresc trupurile si se războiesc pentru te miri ce: pentru minciună
sau, mă rog, pentru bani. Aceştia sunt eroii ultimului veac, care nici nu ştiu că eroismul adevărat este să-ţi infrânezi trupul, să
rabzi şi să spui lucrurilor pe nume. Exemplu Sfântului strigă, rămâne ca noi să-l urmăm.
(Părintele Ioan Buliga, Provocările creștinului ortodox în zilele de astăzi) - www.cuvantul-ortodox.ro

26 iunie - Sf.Cuv. David s-a născut în Tesalonic și a trăit în sec. al VI lea. Sf.Cuv. David s-a călugărit de tânăr
în Măn "Sf. Mc. Teodor și Mercurie”. După un timp și-a făcut din creanga unui migdal loc de pustnicie. Aici va
îndura ploile, zăpezile, căldura și alte strâmtorări cu multă răbdare timp de trei ani, până când îngerul Domnului îi va
cere să se nevoiască într-o chilie. Pentru viaţa sa curată a primit darul de izgoni pe diavoli și de a vindeca pe bolnavi.
Sf.Cuv.David ajunge înaintea împăratului, ca să-l facă să numească un eparh al Tesalnicului, își pune în palme
cărbuni aprinși și tămâie, și timp de o oră tămâiază fără a se vătăma. Uimind și bucurând toată firea omenească cu
viaţa și cu minunile sale, Sf. David a trecut la cele veșnice în anul 540.
www.crestinortodox.ro

Programul săptămânii 22 iunie - 28 iunie 2015
Duminică
Duminică
Luni
Marţi
Miercuri
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică
Duminică

Ziua
21 iunie
21 iunie
22 iunie
23 iunie
24 iunie
26 iunie
26 iunie
27 iunie
27 iunie
28 iunie
28 iunie

ORA
8 - 12
17 - 18
17 - 18
17 - 19
9 - 10
9 - 11
17 – 18
8 – 11
17 – 18
8 - 12
17 - 19

Slujbe
- Sf. Liturghie (Despre grijile vieţii) – Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului și cateheză – Pr.Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu
- Vecernia Nașterii Sf.Ioan Botezătorul și acatistul – Pr.Ticu
- Sf. Liturghie (Nașterea Sf.Ioan Botezătorul) – Pr.Ticu
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu
- Vecernia Duminicii a IV-a după Rusalii – Pr.Dragoș
- Sf. Liturghie (Vindecarea slugii sutașului) – Pr.Dragoș
- Vecernia, acatistul Sf.Petru și Pavel și Litia – Pr.Dragoș

