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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) 

Duminica a III-a după Rusalii..., reprezintă o stăruitoare chemare din partea Mântuitorului ca, mai înainte de a ne 
îngriji de cele ale trupului, să căutăm ceea ce-i este cel mai mult de trebuinţă sufletului: împărăţia cerurilor. 

Să încercăm o înţelegere mai apropiată a câtorva dintre cuvintele rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „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.” (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. 
„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. 

Iertat să ne fie că suntem nevoiţi să exemplificăm: există compatrioţi, pe care nu-i preocupă ce vor pune mâine copiilor pe 
masă, ori dacă au hăinuţe să îmbrace, deviza lor fiind „astăzi să am mâncare şi băutură, că ziua de mâine o păcălesc eu 
cumva...”. Deviză urmată, cum se ştie, de beţivirea aproape zilnică. Cum o „păcălesc” vedem cu ochii noştri: furturi, 
cerşetorie, scormonire prin gunoaie, în loc de muncă onorabilă, viaţă calculată, măsură şi echilibru. 

Iubiţii noştri fraţi, Evanghelia acestei duminici are încă multe versete care ar necesita tâlcuire şi aplicare. 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 
 

Luați seama la schimbarea de simboluri: imediat după ce crinii se împodobesc, nu se mai vorbește despre ei, ci 
despre iarba câmpului și apoi arată spre condiția lor vulnerabilă, spunând care astăzi este. Apoi, nu spune doar și mâine nu 
mai este, ci cu o mai mare înfricoșare, El spune și se aruncă în cuptor. Aceste făpturi nu sunt doar îmbrăcate, ci sunt atât 
de îmbrăcate ca mai târziu să fie lăsate cu nimic. Vedeți cum peste tot Iisus abundă în amplificări și intensificări? Face 
aceasta ca așa să obțină rezultatul dorit și apoi adaugă oare nu cu mult mai mult pe voi (vă va îmbrăca), puţin 
credincioşilor? Forța accentului este pe voi pentru a arăta în taină cât de mare este importanța așezata pe existența personală 
și atenția pe care o arată pentru tine în particular. De parcă ar spune: Cui i-a dat El suflet, pentru cine a creat un trup, 
pentru cine a făcut El toate din creație, pentru cine a trimis pe prooroci și a dat legea, pentru cine a lucrat nenumărate 
fapte și pentru cine a jertfit pe Singurul Său Fiu, dacă nu pentru tine?                Sf.Ioan Gură de Aur - https://doxologia.ro 

https://doxologia.ro/


, surorile Dreptului Lazăr. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Programul săptămânii  11 iulie  –  18 iulie  2021 

 
Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Despre grijile vieţii) –  Pr.Ticu 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

Luni 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

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

Joi   

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

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

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

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

Duminică 8 - 11 - Sf.Liturghie (Vindecarea slugii sutaşului) –  Pr.Ticu 

+ 17 iulie 2010 - Părintele Teofil Bădoi  s-a născut la 11 septembrie anul 1925. A intrat în monahism, ca frate de mănăstire, 

la 20 februarie 1944 și a fost tuns în monahism la 30 martie 1947. Tot în același an, la 14 iulie, a fost hirotonit ierodiacon. În anul 

1968 a fost hirotonit ieromonah, după ce a trecut prin școala suferinței, a excluderii din mănăstire, timp de șapte ani de zile, 

datorită diabolicului decret nr. 410/1959. Până la sfârșitul vieții sale pământești a viețuit la mănăstirea Slănic – Argeș, unde, pe 

parcursul timpului, a crescut și format o aleasă și frumoasă obște monahală, din care se remarcă în mod deosebit Mitropolitul 

Teofan al Moldovei și Bucovinei, Înalt Prreasfinţitul Varsanufie de la Arhiepiscopia Râmnicului Episcopul Galaction al 

Teleormanului sau Părintele Arhimandrit Nicodim Dimulescu de la mănăstirea Crasna – Prahova. 
 

"Să fi învăţat eu toate şcolile din lumea asta, cele mai înalte şcoli, ca şcoala suferinţei nici o şcoală nu mi-ar fi fost de folos. 

Școala aceea a suferinței a fost cea mai de preț școală a mea. Mult mai de preț decât toate școlile teologice ce le-am urmat." 

 

                             Luni, 12 iulie - Cuviosul Paisie Aghioritul despre SENSUL VIETII                 www.cuvantul-ortodox.ro/ 

                              Oamenii n-au înţeles sensul cel mai adânc al vieţii. Nu cred în cealaltă viaţă. Tot chinul de aici  

                            porneşte. “Sunt nedreptăţit”, îţi spune, “ceilalţi se bucură, eu nu mă bucur”. Nu sunt mulţumiţi cu ceea ce  

au, intră şi egoismul şi se chinuiesc. Dumnezeu iubeşte întreaga lume. Fiecăruia i-a dat ceea ce îi este de folos, fie înfăţişarea 

exterioară, fie agerimea, fie frumuseţea etc, care îl va ajuta să se mântuiască dacă le va pune în valoare. Dar lumea se chinuieşte. 

“De ce eu să fiu aşa şi celălalt altfel?”. Dar tu ai acestea, celălalt altele. Când omul va fi ajutat să creadă în Dumnezeu şi în 

viata viitoare, în cea veşnică – adică prinde sensul cel mai adânc al vieţii – şi se va pocăi şi îşi va schimba viata, va veni 

îndată mângâierea dumnezeiască prin harul lui Dumnezeu care îl va schimba, alungându-i toate metehnele moştenite.  

 Părinte, care este adică sensul exact al acestei vieţi? – Care este? Să ne pregătim pentru patria noastră, pentru cer, 

pentru rai. Totul este ca omul să prindă acest sens adânc al vieţii, care este mântuirea sufletului. Când omul crede în 

Dumnezeu şi în viata viitoare, atunci înţelege că cea de aici este deşartă şi îşi pregăteşte paşaportul pentru cealaltă. Uităm 

că toţi vom pleca. Nu vom prinde rădăcini aici. Viata aceasta nu este pentru ca să petrecem bine. Este ca să dăm examene, 

pentru a trece în cealaltă viată. De aceea scopul nostru trebuie să fie pregătirea noastră în aşa fel încât să plecăm cu 

conştiinţa împăcată şi să zburăm lângă Dumnezeu, atunci când El ne va chema. Am venit ca să ne pregătim pentru cealaltă 

viată. Aşadar mintea noastră trebuie să fie permanent acolo şi la orice ne ajută să mergem acolo. Prin înfruntarea cu bărbăţie a 

situaţiilor, prin nevointa smerită şi cu mărime de suflet, omul înţelege sensul vietii duhovniceşti. Viaţa duhovnicească este 

bucurie, este petrecere duhovnicească. Când omul se aranjează pe sine însuşi în viata cea adevărată, se bucură de toate. Se 

bucură că trăieşte, se bucură ca va muri. Nu pentru că s-a îngreuiat de viaţa sa, ci se bucură că va muri şi va merge lângă 

Hristos.                                                                                                    (Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire Duhovnicească, 2003) 

Luni, 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, care având de 12 ani scurgere de sânge, a 

fost tămăduită doar atingandu-se de poala hainei Mântuitorului. Sfânta Veronica trebuie să ne fie pildă în orice împrejurare a vieții. 

În primul rând, Sf.Veronica ne arată că în fiecare dintre noi Chipul lui Hristos se află batjocorit, în fiecare clipă, de 

nesimțirea cu care Îl pironim pe cruce, iară și iară, cu păcatele și nemilostivirea noastră. 

Apoi, Sfânta Veronica ne este pildă de milostivire față de cei neînsemnati, proscriși, batjocoriți, zdrobiți de malaxorul acestei 

lumi și aruncați ca o cârpă murdară la marginea ei. Față de cei mici și nebăgaţi în seamă, care sunt  aruncați ca “gunoiul lumii” și 

condamnați de lumea aceasta în numele eficienței economice, ai deşteptăciunii,  ai idealurilor umanității, ai binelui colectiv, 

ai “corectitudinii”, ai “intereselor superioare” (și impersonale) și chiar  ai dreptății omenești. Mila, în acest moment, devine act de 

mărturisire a celuilalt ca persoană. Având milă de celălalt, îl mărturisim pe el ca om demn, el însuși chip sau icoană 

Dumnezeirii, ca persoană vie, ca suflet care așteaptă și el un cuvânt bun, un pahar cu apă, o mângâiere, o îmbrățișare 

caldă. Mărturisindu-l ca om, ca făptură vie, ca valoare în sine, Îl mărturisim pe Însuși Hristos. 

În fine, Sfânta Veronica ne dă pildă de mărturisire în fața lumii a lui Hristos Însuși, Omul-Dumnezeu. Acum, mai mult ca 

oricând. Sunt ultimele suferințe. Acum este din nou ceasul lor, ceasul întunericului. Dar până și în acest ceas de întuneric, se poate 

găși câte o  modestă și necunoscută Veronica, câte un suflet de mironosiță adevărată dintre drept-cinstitoarele de Dumnezeu, care să 

aducă celui prigonit o mângâiere din dragoste adevărată. Care aduce în bezna  acestei lumi o pâlpâire a milei, a curajului, a curăției 

şi mărturisirii.      www.cuvantul-ortodox.ro/ 

 

 


