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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) 

Noi, cei care ne bucurăm de toate cele cinci simţuri prin care ar trebui să ne călăuzim paşii către Dumnezeu, se pare că 

suntem mai neatenţi decât cei orbi. Am mai scris despre faptul că de multe ori cei orbi ne învaţă să vedem. Acum însă, 

însuşi Hristos ne arată cât de vie este prezenţa Tatălui Ceresc în viaţa noastră, în lumea aceasta doborâtă de păcat. Iar 

aceste lucruri "fireşti" pe care le vedem în fiecare zi, nu sunt altceva decât binecuvântări şi dovezi că suntem îngrijiţi de El. 

Omul pentru a trăi cu adevărat trebuie să se bucure de lumină, iar lumina îi pătrunde în trup şi el va fi cu totul luminat, 

după cum spune Mântuitorul. Trup şi suflet plin de lumină! În acelaşi timp, în lumină vedem pe Dumnezeu, căci în 

întuneric nu facem altceva decât să realizăm cât de necesară este prezenţa Lui în viaţa noastră. Întunericul este lipsa 

luminii, iar dacă lumina înseamnă căldură, bucurie şi viaţa, atunci întunericul înseamnă răceală trupească şi deznădejde 

sufletească, frică şi cutremur, lipsa speranţei împletită cu neliniştea vieţii fără Dumnezeu. 

Toţi ne bucurăm de soare în fiecare dimineaţă, el apune nouă îndreptându-se către alte locuri ce trebuie şi ele luminate - 

este ciclul "firesc" ce-l urmează în fiecare zi - lăsând în urma luminătorii nopţii; aşa şi în viaţa duhovnicească, există zile în 

care simţim din plin binecuvântarea Luminii, iar atunci când se "retrage", noi nu suntem în întuneric căci avem "luminătorii" 

cereşti prin gândurile şi învăţătura Binelui spre a putea continua urcuşul. 

Nimic din ceea ce vedem nu trebuie trecut cu vederea. Nimic din ceea ce trăim nu trebuie luat superficial. Dacă noi nu 

vom da atenţie minunilor "fireşti" nu vom putea înţelege taina vieţii - că El vrea să fie cu noi. 

Este greu să dai unui părinte sfatul de a nu se îngriji de cele lumeşti şi pentru copiii lui, nici nu voi încerca. Şi cred că nici 

Hristos nu vrea ca cineva dintre părinţi să nu-şi asume responsabilitatea şi grija unei vieţi ce i-a fost încredinţată, ci 

dimpotrivă mesajul acestei Evanghelii este să învăţăm să vedem în lumina prezența şi grija Tatălui cel Ceresc în viaţa 

noastră. Dacă S-a îngrijit de frumuseţea unui crin, oare nu se va îngriji să plăcem celuilalt; dacă Se îngrijeşte de păsările 

cerului, oare nu se va îngriji şi de noi pentru care "a trimis pe Unicul Său Fiu ca cel ce crede întru El să nu piardă, ci să aibă 

viaţă veşnică" după cum scrie Sf. Ap. Pavel? 

Dacă vom vedea prezenţa Lui în fiecare clipă a vieţii, atunci credinţa ni se va întări, speranţa ne va fi mai 

puternică, iar recunoştinţa ni se va transforma în iubire faţă de El! Ochiul curat poate vedea oriunde pe Hristos, 
străbate distanţele cu uşurinţă; ochiul murdar pângăreşte şi ce este curat! Iar pângărirea aceasta este păcat în faţa lui 

Dumnezeu, pentru că denaturează firea lucrurilor şi astfel ceea ce El a creat curat şi bun, devine urâciune şi unealta 

păcatului.    Putem spune că viaţa-i o căutare fără răgaz, iar sufletul este cuprins de dorinţe ce vor să fie împlinite; dar dacă 

nu voi căuta Împărăţia Lui Dumnezeu, nimic nu mi se va-mplini cu-adevărat! O floare îmi descoperă frumuseţea, un 

cântec de pasăre îmi incanta auzul, dar bucuria îmi este numai Hristos. 

Eşti pretutindeni şi ierţi, şi-ndrepti, şi mângâi...                                             Arhim. Siluan Vişan - www.crestinortodox 
 
 

Un om sănătos bun de muncă și care cerșește este un păcătos pentru că 

nu-și face datoria față de familie, față de suflet și față de trup. Nu există 

încă o doctorie împotriva lenei. Cel care este tentat să nu muncească 

așteptând de la Dumnezeu sau de la semenii lui mâncare și îmbrăcăminte 

pentru a-și hrăni familia, “să se uite la păsările cerului care-și fac cuiburi 

și-și hrănesc puii, să privească osteneala furnicii care se pregătește pentru 

ziua de mâine și să ia exemplu de la ea.” Bătrânii noștrii aveau o vorbă: 

"Dumnezeu îți dă, dar în traistă nu-ți bagă." Un alt proverb spune: "Se cer 

patru calități unei femei: virtutea să-i îmbrace inima, modestia să-i stea pe 

buze și munca să-i ocupe mâinile." Concluzia evangheliei de azi este 

cuprinsă într-o singură frază: "căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și 

dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă." 

Pr. Nicolae Trușcă Parohia Negoiești - www.crestinortodox 

 

   "O, Doamne, iata  trista viață-mi trece 

Și m-a sleit misteriosu-Ți joc, 

Tu stai de față în tot ce se petrece, 

Nu Te ascunzi, dar nu Te pot găsi deloc. 

 

   Căci depărtările de Tine nu-s departe, 

Ești pretutindeni, ierți, îndrepți și mângâi, 

Un fir de păr de Tine mă desparte 

Și totuși dincolo de orice fel rămâi." 

   

                                    V. Voiculescu 

http://www.crestinortodox/
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/imparatia-dumnezeu-139321.html


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Programul săptămânii  29  iunie  –  5  iulie  2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieții) –  Pr.Dragos 

    17- 18 - Vecernia și acatistul Sf.Apostoli Petru și Pavel   

Luni     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Apostoli Petru și Pavel ) –  Pr.Dragos 

    17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli  –  Pr.Dragos 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri    9 – 10 - Sfinţirea mică a apei –   Pr.Dragos              

Joi   

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

     17 - 18 - Acatistul Sf.M.Mc.Gheorghe  –   Pr.Dragos              

Sâmbătă     8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoș 

  17 - 18 - Vecernia Duminicii a IV-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slugii sutașului) – Pr.Ticu 

    17- 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu 

                                      Luni, 29 iunie – Sf.Apostoli Petru și Pavel. 

                      Marți, 30 iunie – Sf.Ier.Ghelasie de la Râmeț; 

          Miercuri, 1 iulie – Sf.Ier.Leontie de la Rădăuți; Sf.Mc.Doctori Cosma și Damian; 

                      Joi, 2 iulie – Sf.Voievod Ștefan cel Mare; 

           Sâmbătă,  4 iulie – Sf.Ier.Andrei, arhiepiscopul Cretei; 

                                                             
                                                                      Pomelnicul necazurilor lui Pavel          Părintele Arsenie Boca    www.crestinortodox.ro/ 

                                          Din acest pomelnic vreau să scot următorul normativ apostolic: poziţia creştinului faţă de necazuri. 

Sfântul apostol  le consideră o laudă. Acestea sunt „necazurile pentru Evanghelie”. Credinţa de totdeauna a Bisericii vechi în 

faţa tuturor felurilor de încercări, a fost că acestea sunt o binecuvântare. Astăzi aceste poziţii faţă de suferinţă s-au cam 

pierdut. Astăzi creştinilor li se pare că suferinţa - crucea fiecăruia, cea de toate zilele - ar fi un lucru de care ar vrea, pe toate căile, 

să scape cât mai repede. Ca să ne dăm seama de slăbiciunea creştinilor şi de pierderea cunoştinţei despre harul suferinţei, e 

destul să ne punem întrebarea următoare: Despre Pavel ştim bine că a fost apostolul lui Hristos, apostolul neamurilor, chemat 

special, trimis special, aşadar de ce l-a lăsat Iisus în droaia de necazuri pe care le înşiră în pomelnicul pomenit? 

Necazurile au un rost, pe care azi oamenii l-au pierdut. Il spune, mai uşor, mai greu de observat, şi Pavel, când vorbeşte 

despre o suferinţă a sa personală, o boală, pentru care de trei ori s-a rugat lui Dumnezeu să o ia de la el. I s-a răspuns: darurile 

Mele în neputinţe se desăvârşesc. Trebuie să avem neputinţe, trebuie să avem necazuri pentru că altfel cădem. Cădem uşor, 

pentru ca să nu cădem mai greu. Suferim puţin, ca să nu suferim grozav. Asta-i raţiunea pentru care, cei ce merg pe urmele 

lui Iisus au tot felul de suferinţe şi Iisus nu-i izbăveşte de ele, fiindcă fără ele se pierd de El şi se pierd pe sine. 

De aceea poate că le-a spus Pavel pe ale sale. Nici unul din necazurile pe care le înşiră nu sunt dinaintea convertirii lui la 

creştinism. Atunci le folosea el creştinilor - şi poate că acestea sunt o răzbunare pentru acelea - mucenicia... Mucenicia e un dar şi-

l dă Dumnezeu nu cui aleargă după el, ci cui vrea şi cui ştie, din timp în timp. Cei care aleargă după mucenicie, au în ei ispita 

muceniei şi ăştia cad. Nu e treaba ta, e treaba lui Dumnezeu. Nu umbli după măsuri peste puterea ta. Sfinţii mucenici şi 

mărturisitori nu aveau ei obrăznicia de a se face mucenici efectiv. 

A răbda = credinţa ta - şi pentru credinţa ta, îţi dă Dumnezeu împotrivitor. Nimeni nu se poate plânge că n-are cine-l proba, 

cine-l căli sau forma. ... Ăştia sunt creştinii care-şi duc crucea târâiş. Purtăm neputinţe ca să nu ne suim la părerea că suntem 

puternici. Cu necazurile de tot felul, ne dezleagă Dumnezeu de noi înşine, de părerea de sine. Şi asta n-are leac, cum n-are 

căderea dracilor. De aceea dăm de tot felul de neputinţe, care sunt mult mai uşoare decât căderea în părerea de sine. 

Ca să încurajeze pe creştinii de peste toate vremurile în necazurile lor şi să şi le asemene cu ale sale, şi-a spus Sfântul 

Pavel necazurile. Mai mult fiecare avem necazurile noastre pentru păcatele noastre, nu pentru Evanghelie... Deşi nu duceţi 

crucea de drag, cel puţin duceţi-o la umăr, duceţi-o din ordin moral. M-aş bucura mult să puneţi astăzi la inimă fără să mai 

zăboviţi, pilda sfinţilor apostoli Petru şi Pavel. Ăştia au fost oameni care nu s-au plâns de stăpânire fiindcă stăpânirea, oricât ţi s-ar 

părea, e pusă cu rosturi de la Dumnezeu spre desăvârşire. Sfântul Pavel închis la Roma doi ani, pentru Evanghelia adevărului, n-a 

ştiut de lanţuri. El şi-a purtat lanţurile cu seninătate şi mărturisea că ţinta după care alerga, e cununa biruinţei. Calea acestei 

alergări trebuie să ştii a o urma fără silă şi piedică, celelalte dacă le înţelegi bine, te ajută. 
                                          

 

 

Joi, 2 iulie – Sf.Voievod Ștefan cel Mare - a pus biruințele în luptele purtate nu pe seama iscusinței sale, ci a voii și puterii lui 

Dumnezeu. Ștefancel Mare a fost nu numai un apărător al credinței creștine în luptele sale cu turcii și tătarii, ci el a fost și un 

mărturisitor al ei prin numărul mare de biserici ridicate cu purtarea sa de grijă, prin înzestrarea lor cu cele necesare slujbelor și 

obștii călugărilor. Cronicile vechi pun în gura măritului Voievod și aceste cuvinte înainte de moarte: "Doamne, numai Tu singur 

știi ce a fost în inima mea. Nici eresurile cele înșelătoare,nici focul vârstei tinerești n-au putut a mă sminti, ci am întărit pe 

piatra care este Însuși Hristos, pe a Cărui Cruce de-a pururi îmbrățișată la piept ținând, viața mea am închinat-o nesmintită 

printr-însa la Părintele veacurilor, prin care pe toți vrăjmașii am gonit și înfrânt." 

     Sfinte Ștefane Voievod, apărător al poporului român și grabnic folositor al tuturor creștinilor, ocrotește bisericile și mănăstirile 
în pace, întărește credința slăbită de ispitele acestui veac, surpă eresurile, luminează ocârmuitorii, dă vitejie ostașilor, iar nouă tuturor 
luminează-ne calea mântuirii, ca împreună cu tine în locașurile cele cerești să ne bucurăm în vecii vecilor. Amin. 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/



