
.  

"Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi 
viclean, 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 dispreŃui; nu puteŃi să 
slujiŃi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiŃi pentru sufletul vostru ce veŃi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce 
vă veŃi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? PriviŃi la păsările cerului, că nu seamănă, nici 
nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteŃi 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 îngrijiŃi? LuaŃi 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, puŃin 
credincioşilor? Deci, nu duceŃi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea 
se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveŃi nevoie de ele. CăutaŃi mai întâi ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui 
şi toate acestea se vor adăuga vouă."                            (Ev. Matei 6, 22-33) 

De eşti bogat, gândeşte, că propriu-zis nu acela este bogat,  
care are mult, ci acela, care dă mult. Aşa făcea Avraam. El era 

bogat, dar nu zgârcit, ci primea pe călători în casa sa, şi ajuta 

lipsa săracilor. El nu şi-a zidit palat pompos, şi totuşi îngerii 
veneau la el în gazdă, pentru că ei se uitau nu la strălucirea 

locuinŃei, ci la fapta cea bună a sufletului. Deci să urmăm lui, 

iubiŃilor, şi averea noastră să o întrebuinŃăm pentru săraci. Nu 
casele noastre, ci inimile noastre să le împodobim; căci nu ar fi 

oare ruşine, ca noi să ne învelim pereŃii cu marmură, dar să lăsăm 

nebăgat în seamă pe Hristos, care în cel sărac umblă gol şi 
desculŃ? Patria ta este în cer. 

Aşadar acolo pune capitalul tău, pentru ca să ai adevăratul 

folos şi îndulcire de la El. Vrei să fii bogat cu adevărat, fă-Ńi pe 
Dumnezeu prieten, şi vei fi cel mai bogat. Voieşti să rămâi 
bogat, fii smerit; căci prin smerenie se slăbeşte pizma altora şi 
atunci poŃi în tihnă să stăpâneşti ceea ce ai. Iar a fi smerit, la 

aceasta noi în adevăr avem multe pricini. Noi trebuie numai să 

socotim firea noastră cea pătimaşă, să numărăm păcatele noastre, 

şi să cumpănim, cine suntem noi.                                 

Nu zice, întru mândria ta: eu am grămădit venitul atâtor ani, 

au am atâtea si atâtea mii de bani şi dobânzile se înmulŃesc în 
fiecare zi. Căci oricât de mult ai putea număra, totuşi acesta este 

ceva deşert şi trecător. Adeseori un singur ceas, asemenea unui 

vânt, carele mână pulberea, a răpit toate acestea dintru o casă. 

Istoria e plină de exemple de felul acesta. Astăzi eşti bogat, 

mâine poŃi să fii sărac. 
Dar cine dă săracilor, acela are o comoară nepieritoare, a 

cărei stăpânire nu se pierde la moarte, ci mai vârtos se va 

dobândi, în cealaltă viaŃă, mai mult decât s-a dat aici. De aceea să 

ne adunăm nouă comori în cer, pe care nici rugina nici moliile nu 

le strică, şi nici furii nu pot a le dezgropa şi a le fura. (Mat. 6, 

20). Să ne dea nouă Dumnezeu harul Său spre a împlini aceasta! 
Amin! 

 

(Sf. Ioan Gură de Aur  din “Predici la duminici şi sărbători”) 
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Duminica a III-a după Rusalii 
   ( Despre grijile vieŃii ) 
 

      Parohia MărŃişor 

2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

      „De la neascultare încoace, puterile sufletului, nemaifiind unite in Dumnezeu, ci învrajbite si aprinse de gânduri ce se contrazic, nu mai 
lucrează dupa fire, ci lucreaza cel mai adesea, daca nu aproape totdeauna, contra firii. Dupa cuvantul Sfintilor: toată stradania diavolului 
aceasta era si este ca sa desfaca dragostea sufletului nostru de Dumnezeu si s-o lege de orice altceva, afara de Dumnezeu.” 

                                                                                                                                                                                    Părintele Arsenie Boca  

„Există griji mântuitoare. „Toată grija cea lumească de la noi s-o 
lepădăm", se spune la slujbă, la Sfânta Liturghie. Deci, grijile lumeşti 

trebuie astupate cumva cu încrederea în Dumnezeu şi în bunătatea Lui, 

făcându-ne datoria, pentru că dacă nu-Ńi faci datoria, grijile se 
înmultesc şi ingrijorarea creşte. Dar există si o grijă pentru a deveni 

bun, o grijă pentru implinirea voii lui Dumnezeu, grija de a trăi corect, 
grija de a face ceea ce esti dator să faci. Există si griji mântuitoare, griji 

care te ridică, te angajează in viaŃă sfântă, grija de a-Ńi implini datoriile pe 

care le ai prin situaŃia in care te găseşti. De exemplu, cineva care are 

familie, grija de copii, de a-i creste, de a-i educa frumos si bine, grija de a 

le da o înzestrare spirituală care să-i păzească de necazurile vieŃii, pentru 

că necazurile vieŃii vin de pe urma păcatelor. Ceea ce vrea Dumnezeu 
cu noi este ca in fiecare zi să trăim o viată frumoasă si linistită, o viată 

din care să lipsească ingrijorarea pentru lucruri pământesti, dar in care să 

se facă vădită grija de a-I sluji lui Dumnezeu si de a-I face voia Lui. Si 

in felul acesta omul este angajat spre bine si nu este asuprit de rău.  

Cuvântul din Evanghelie „Să nu ne ingrijim pentru ziua de mâine" îl 

inteleg in sensul acesta: să nu ne ingrijorăm pentru ziua de mâine, dar 
să ne facem datoria in ziua de azi. Dacă ne facem datoria in ziua 

prezentă, ziua de mâine este rezolvată cu problemele care le-ar aduce 

dacă nu ne-am implini datoria in ziua de astăzi. Bineinteles că toate 

acestea le avem in vedere cu gândul la Dumnezeu, care l-a facut pe om si 

cu posibilitatea de a se ingriji. Si chiar si cu posibilitatea de a se ingrijora. 
Dar Domnul Hristos vrea să-l despovăreze pe om de ingrijorarea 
păgubitoare si să-l angajeze cu grija mântuitoare.  

Mi-aduc aminte ca atunci cand eram copil se spunea in familie că si din 

pricina sărăciei, si din pricina necazurilor vin certurile. Si mi se intamplă 

si acum să-mi spună oamenii că se ceartă pentru lipsurile in care trăiesc. 

Si eu zic intotdeauna: Bine, dar dacă vă certaŃi, le-aŃi rezolvat, treceti de 
lipsuri prin ceartă? Si toti mărturisesc că nu. Deci, cearta nu e un mijloc 

de inlăturare a răului, ci e o slăbiciune a celor care se angajează in felul 

acesta, pentru că nu castigi nici un ban când te certi, nu realizezi nici un 

avantaj când nu esti in limitele bunei cuviinte. Asa că oamenii trebuie să 
evite tot ce nu aduce nimic pozitiv, ci aduce multă nemulŃumire si mult 

negativ in viaŃa de toate zilele.  

                                                         Părintele Teofil Părăian 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
                                          
 
 

    

 
 
 

Programul săptămânii  24 iunie  2012 – 01 iulie  2012 
 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică    24 iunie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a III-a după Rusalii şi Naşterea Sf.Ioan Botezătorul ) 

Luni            25 iunie 2012 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil   

Miercuri     27 iunie 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 

Joi                28 iunie 17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.Apostoli 

Vineri          29 iunie 8 - 12 - Sf. Liturghie (Sf.Apostoi  Petru şi Pavel ) 

Vineri          29 iunie 17 - 18 - Slujba acatistului 

Sâmbătă      30 iunie 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi  

Sâmbătă      30iunie 17 - 19 - Vecernia Duminicii a IV-a după Rusalii 

Duminică    1 iulie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a IV-a după Rusalii- Vindecarea slugii sutaşului) 

Sfântul Petru era frate lui Andrei cel întâi-chemat, 
trăgându-se dintr-un oraş mic şi neînsemnat, adică din 
Betsaida, feciorul lui Iona, din neamul lui Simeon, pe 
vremea arhiereului Ircan. Trăind cu mare  
lipsă şi sărăcie, îşi Ńinea viaŃa cu osteneala  
mâinilor sale. Murind tatăl său Iona, atunci  
Simon  căsătorindu-se, şi-a luat femeie pe  
fiica lui Aristobul, fratele lui Varnava  
apostolul, şi a născut fii, iar  Andrei a rămas 
 întru curăŃie.  Deci pe vremea în care era Sf. 
Ioan Botezătorul în temniŃă, mergând  Iisus la  
lacul Ghenizaretului şi aflând pe Andrei şi pe  
Petru unde-şi întindeau năvodul şi mrejele, i-a 
 Chemat şi îndată au urmat după Dânsul. După  
aceea propovăduind Petru Evanghelia în Iudeea, 
Antiohia, Pont,GalaŃia, Capadocia, Asia şi în Bitinia, 
s-a pogorât până la Roma. Şi pentru că a biruit cu 
minunile pe Simon  vrăjitorul, împărăŃind acolo Nero, a 
fost răstignit cu capul în jos, precum el însuşi a cerut şi 
şi-a primit fericitul sfârşit.  

  30 iunie - Sfantul Ierarh Ghelasie de la RâmeŃ s-a nevoit in veacul al XIV-lea, mai întâi ca sihastru pe valea pârâului RâmeŃ 
                   din MunŃii Apuseni si apoi ca egumen al Mămăstirii RâmeŃ din judetul Alba. Potrivit tradiŃiei, Sfântul Ghelasie avea 
                    doisprezece ucenici cu care împreună se ruga, postea si săvârşea sfintele slujbe. Nu mânca decat sâmbâta şi duminica, 
                    iar in celelalte zile se hrănea doar cu Sfintele Taine. Sfântul Ghelasie era atât părintele sihaştrilor din Muntii RâmeŃ, cât 
                    şi al sătenilor din łara MoŃilor. MulŃi din cei stăpâniŃi de duhurile necurate, au primit vindecare prin rugăciunile 
                    sale. La trecerea sa la cele veşnice, trupul său a fost îngropat lângă vechea biserică a Mănăstirii RâmeŃ . Cu timpul a  
                    devenit necunoscut locul in care a fost înmormantat. Moaştele sale au fost scoase la iveală in anul 1925, când, în urma  
                    unei ploi torenŃiale, a fost văzut un cap de om care a inconjurat de trei ori vechea biserică a Mănăstirii RâmeŃ si s-a  
                     oprit lângă sfântul altar. Alte două capete au fost scoase la suprafaŃă de ape. Capetele au fost îngropate în partea  
                     dreaptă a vechii biserici. S-a purces la dezgroparea lor după ce călugarii au văzut că zăpada se topea in fiecare an  
                     deasupra locului în care au fost puse capetele. Capul Sfântului Ghelasie a fost identificat după ce o femeie bolnavă de  
                     epilepsie s-a vindecat după ce s-a atins de el. 
Pe 20 iunie 1992, Sfântul Sinod a hotărât canonizarea oficială a Sfântului Ghelasie şi trecerea numelui său in calendarul ortodox. 

Canonizarea solemnă s-a facut la RâmeŃ la 29 iunie 1992. Pomenirea Sfântul Ierarh Ghelasie de la RâmeŃ  se  face la 30 iunie. 
 

"Să facem şi noi ceea ce învăŃăm pe alŃii, şi tot ce facem în viaŃă să fie spre slava lui Dumnezeu  şi spre folosul aproapelui,  că 

"dragostea acoperă mulŃime de  păcate". Acest testament vă las tuturor ucenicilor mei, adică testamentul dragostei.  (Părintele Paisie ) 

 29 iunie - Pomenirea SfinŃilor SlăviŃilor şi întru tot lăudaŃilor şi mai-marilor Apostoli Petru şi Pavel   (+ 29 iunie 67 d.Hs.) 

 24 iunie - Pomenirea Naşterii Cinstitului Slăvitului Prooroc Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan 
     Sf.Ioan Botezătorul este mărturisit de Hristos mai mare decât toŃi cei născuŃi din femei, şi mai mult de 
prooroc, care a săltat în pântecele maicii sale, şi a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, şi a 
mers mai înainte la iad, ca să binevestească învierea. Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul şi al 
Elisabetei, cea stearpă, fiind născut din făgăduinŃă. Acesta a dezlegat tăcerea tatălui sau, când s-a născut, şi 
a umplut toată lumea de bucurie. Drept aceea şi îngerii astăzi se bucură cu oamenii, şi toată lumea este plină de 
bucurie şi de veselie. Şi se face soborul lui în sfânta sa casă de rugăciune, ce este în Forachia. 

 

Sf. Pavel, şi el era evreu, din neamul lui Veniamin, dintre farisei, 
fiind învăŃat de Gamaliel, şi instruit desăvârşit în Legea lui Moise. 
Locuia în Tars, care fiind fierbinte iubitor Legii, jefuia şi strica  

            Biserica lui Hristos, şi cu a lui voie şi sfat a fost omorât 
            întâiul mucenic Ştefan. Cunoscându-se de Dumnezeu în 
            amiaza zilei, şi orbind, i s-a trimis glas dumnezeiesc din cer,  
            prin care a fost trimis către Anania, vechiul ucenic al  
            Domnului, ce locuia în Damasc; şi acela învăŃându-l, l-a 
            botezat. Şi fiindcă s-a făcut vas alegerii, a purces, ca şi cum  
           ar fi zburat cu aripi, de a înconjurat şi a cuprins toată lumea;  
             şi ajungând la Roma, şi învăŃând pe mulŃi, şi-a săvârşit  
            viaŃa acolo,  tăindu-i-se capul din porunca împăratului  
           Nero pentru mărturisirea lui Hristos, în urma lui Petru. Şi se  
            spune că din tăierea aceea a curs sânge şi lapte. Şi măcar 

că fericitul Pavel s-a săvârşit mai pe urma lui Petru, moaştele lor însă 
tot la un loc s-au pus. Pe  unul l-a fericit Dumnezeu, şi l-a numit 
piatră (Petru), asupra căruia zice că a întărit Biserica (adică asupra 
mărturisirii lui); iar pentru celălalt (adică pentru Pavel) a zis că va să 
fie vas alegerii, şi-i va purta numele Lui înaintea tiranilor şi a 
împăraŃilor. 
 

 

   Duminică, 1 iulie 2012, după Sfânta Liturghie facem pomenirea , de 5 ani, cu parastas  a părintelui profesor Ion Ionescu. 




