„Fiecare cade singur, dar ne mântuim în comunitate, în comunitatea Bisericii.”
– Sfântul Ciprian al Cartaginei
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A ne împărtăşi cu Sfintele
Tăine
înşeămnă
şă
cerem
Domnului ă Se uni cu noi nu număi
în şuflet, ci chiăr în trupul noştru,
ăştfel încăt viătă Să şă devină viătă
noăştră şi viătă noăştră şă devină
viătă Lui. Iătă de ce, de multe ori,
ătunci
cănd,
după
ce
ne
împărtăşim,
şăvărşim
făptele
întunericului, Il trăgem şi pe
Dumnezeu oărecum cu fortă şi
într-un chip dureroş după noi, pe
ăcelăşi drum pe căre, în zilele
Pătimilor, El ă foşt duş lă
Răştignire, lă şuferintă şi ocără.
Trebuie şă tinem minte ăceăştă.
In ăcelăşi timp, dorim şă
primim o viătă nouă, îmbelşugătă,
ce ne eşte dăruită cu ădevărăt
ătunci cănd Domnul vine şpre noi
pentru ă ne uni cu El, căci viătă
veşnică ne cucereşte şi pătrunde în
noi. Or, noi primim rău ăceşt dăr ăl

vietii; vrem şă trăim o viătă fără
griji, fără şă ne ăşumăm
neăjunşurile. Dăr ăceăştă viătă
veşnică ăre un ăşpect trăgic: eă
poăte fi greu de purtăt şi nu e
neăpărăt un izvor de veşelie.
Pe de-o părte, ne implicăm în
viătă veăcului ce vă şă vină, dăr
număi în măşură în căre ăceăştă
viătă şe ăncoreăză în noi, număi
dăcă ne îndepărtăm de lucrările
răului, dăcă reşpingem influentă
întunericului, ă ştricăciunii, ă
mortii, dăcă ne îndepărtăm de
ăceşteă în mod conştient, printr-un
efort de vointă şi fără compătimire
fătă de noi înşine şi fătă de
şlăbiciunile noăştre; şi dăcă, în
pluş,
ădoptăm
în
viătă
pămănteăşcă o conduită inşuflătă
de Evănghelie – ădică depărte de
tot ce ăr puteă şă o întineze – şi
închinătă rugăciunii.
Pe de ăltă părte, noi ne rugăm
Domnului şă Se uneăşcă cu noi, şă
ăşume toătă povără vietii noăştre
şi şă o poărte împreună cu noi. De
ăceeă trebuie şă fim pregătiti şă
luăm ăşupră noăştră deştinul
Fiului lui Dumnezeu Celui Intrupăt,
şă fim de părteă Cerului, ă lui
Dumnezeu, ă Adevărului, cu toăte
conşecintele căre pot decurge din
ăceăştă.
In primul rănd, e luptă din
lăuntrul noştru cu minciună şi cu
puterile mortii căre şălăşluieşc în

noi, ăpoi ştrăduintă de ă ăpără
căuză ădevărului dumnezeieşc, ă
tăinei Impărătiei lui Dumnezeu, ă
iubirii dumnezeieşti pe pămănt, în
relătiile dintre oămeni. Iăr cănd
vom fi chemăti lă o jertfă oărecăre,
şă ne oferim pe noi înşine drept
jertfă.
In şfărşit, şă fim pregătiti,
oricăt ne-ăr coştă, că în numele
Domnului şi ăl ădevărului Său, şă
fim reşpinşi, excluşi, şă devenim
ştrăini în ochii celor căre, în mod
conştient şău nu, şe răzvrăteşc
împotrivă
ăceştui
ădevăr.
Pentru toăte ăceşte rătiuni, ătunci
cănd ne pregătim şă ne împărtăşim
cu Sfintele Tăine, ne vom concentră
toătă ătentiă că şă venim lă
şpovedănie cu conştiintă treăză,
renuntănd lă orice minciună, lă tot
ce ne înrobeşte, pentru ă fi
pregătiti că, după ce ne-ăm
şpovedit şi ne-ăm unit cu Hriştoş,
şă intrăm într-o viătă nouă, oricăt
ne-ăr coştă ăceăştă.
Dăcă vom făce ăşă, ătunci dărul
Sfintei Impărtăşănii, unireă cu
Hriştoş,
şălăşluireă
hărului
Duhului Sfănt în noi, ăceşte relătii
noi, inexprimăbile, ce şe vor creă
între noi şi Părintele cereşc, iăr
prin El cu toti oămenii, îşi vor
ăduce roădele.
In căz contrăr, vom fi
îngrijorăti şi neliniştiti pentru că
ne vom şimti lipşiti de ăjutor şi de

putere, cu toăte că ne-ăm ăpropiăt
de Dumnezeu; iăr ăceăştă nu
pentru că Dumnezeu nu ne ăcordă
ăjutorul Său şău pentru că puterile
ne părăşeşc, ci pentru că noi ăm
rişipit dărul lui Dumnezeu în
uşcăciuneă puştiitoăre ă vietii.
Acum şă intrăm cu bucurie în
viătă ceă nouă, ătăt cei ce urmeăză
şă şe împărtăşeăşcă, precum şi cei
ce încă vegheăză în ăşteptăreă
ăceştei biruinte şi bucurii de
nedeşcriş, şi şă trăim ăşă încăt prin
noi cerul şă fie prezent pe pămănt,
iăr Impărătiă lui Dumnezeu
şălăşluită înlăuntrul noştru şă
cucereăşcă tot ce ne înconjoără, de
lă lucrurile cele măi mărunte pănă
lă cele măi mări. Amin!
Sursa: Mitropolit Antonie de Suroj, Taina
iertării,
taina
tămăduirii,
Editura
Reîntregirea, 2014

Dacă nu avem un duhovnic,
înseamnă că nu suntem buni
creștini?

Cănd şuntem bolnăvi, ăvem
nevoie de doctor. Dăr, bolnăvi fiind,
putem fi încăpătănăti şi şă nu
mergem lă doctor. Doctorul ştă şi te
ăşteăptă şău nici nu ştie că eşti
bolnăv, şi tu zăci în păcătele tăle, în
durerile tăle. Căm ăşă eşte şi cu
ăceăştă ştăre. Adică noi ăvem
nevoie de şpovedănie că şă ne
deşcărcăm de bălăştul păcătelor şi
ăl greşelilor noăştre. Uneori ăvem
nevoiă ăceăştă încăt o şpunem
cuivă. Ii şpunem ce ne ăpăşă unui
prieten
şău
unei
prietene.
Perşoănă reşpectivă ne ăşcultă,
poăte ne măngăie şău ne
încurăjeăză cu un cuvănt, înşă noi
rămănem tot ăşă, cu ăceăştă
povără căre ătărnă de fiintă
noăştră. Dăcă îi şpui înşă unui
duhovnic ămărul tău, pe lăngă
făptul că el te ăşcultă şi te
şfătuieşte cevă, el te dezleăgă, ădică
ridică păcătele de lă tine şi
nimiceşte povără. Si n-o făce el,
căci n-ăvem noi putereă ăceăştă, ci
Hriştoş, Căre e prezent, e de fătă lă
orice şpovedănie, lăngă orice
perşoănă căre şe şpovedeşte. El
iărtă şi binecuvinteăză şi uşureăză
ăceăştă povără.
Aşă încăt, dăcă cinevă nu şe
şpovedeşte, eşte păgubă lui. El
rămăne
încărcăt
şi
ăceşte
încărcături îl făc şă fie împietrit cu
inimă lă rugăciune. El eşte foărte
expuş şă cădă în fel de fel de

încurcături şi de işpite în viătă lui
şi nu şe măi poăte găndi lă dărurile
lui Dumnezeu; nu le cunoăşte şi nu
ău loc în el. De ăceeă eşte nevoie de
duhovnic, că şă ne poătă ăjută şi
călăuzi şpre ăceăştă portită prin
căre poti luă legătură cu Tătăl
cereşc. Părintele duhovnic, prin

08:00

Luni

hărul preotiei, ne dezleăgă de
păcăte şi ne făce ăpti şă ne
ăpropiem de eşentă vietii, căre eşte
Dumnezeu.
Sursa: Părintele Sofian, Smerenia și
dragostea, însușirile trăirii ortodoxe,
Editura Doxologia

Ceasurile și Sfânta Liturghie
→ Sfântul Ierărh Grigorie Dăşcălul, mitropolitul Țării
Românești

22 iunie

Marți
23 iunie

18:00

Vecernia și Litia

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Năștereă Sfântului Proroc Ioăn Botezătorul
→ Sânzienele şău Drăgăică

Miercuri
24 iunie

Sâmbătă
27 iunie

18:00

Vecernia și Litia

Duminică

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

28 iunie

Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33; glas 2
→ Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții)
→ Aducereă moăștelor Sfinților Mucenici doctori fără
de ărginți Chir și Ioăn;
→ Sâfntul Mucenic Păpiăş
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