
 

Iunie 17, 2018: Duminica a III-a după Rusalii 
(Despre grijile vieții) 

 
 
Apostolul: Romani 5:1-10: 
 

Deci fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, 
Prin Care am avut şi apropiere, prin credinţă, la harul acesta, în care stăm, şi ne lăudăm întru 
nădejdea slavei lui Dumnezeu. Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa 
aduce răbdare, Şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde Iar nădejdea nu ruşinează pentru că 
iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. Căci Hristos, 
încă fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi. Căci cu greu va muri 
cineva pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărăşte cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi 
arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi. 
Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind îndreptaţi prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci 
dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai 
mult, împăcaţi fiind, ne vom mântui prin viaţa Lui.  
 
Evanghelia: Matei 6:22-33: 

 
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.  
 
 Pericopa evanghelică din această duminică este o bună aducere aminte despre providența lui 
Dumnezeu pentru creația Sa și în special pentru capodopera Sa: Omul: ”Știe doar Tatăl vostru Cel ceresc 
că aveţi nevoie de ele.” Istoria arată foarte clar că Dumnezeu a fost întotdeauna credincios făgăduințelor 
Sale. Este acum rândul nostru să recunoască dependența noastră față de Dumnezeu în totală credincioșie: 
”Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.” 



După cum omul are nevoie de ochi buni (sănătoși) pentru vederea fizică (de va fi ochiul tău 
curat, tot trupul tău va fi luminat), tot așa are nevoie și de o minte bună, sănătoasă, care este ochiul 
sufletului său. Îngrijorarea și obsesia pentru agonisirea lucrurilor materiale rezultă în întunecarea minții 
omului și a capacității sale de a discerne prioritățile vieții: ”Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu 
şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.  

 

          Pr. George Bazgan 
 

 

Copiii de Altar: 
 

Matthew Cotfasa 
Arsenie Gavriș 

 

 

 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 
Știrbăț Marius şi Alina 

Hrițcu Cătălin şi Geanina 
Crăciunescu Zenovia 

Botez Florin şi Ramona 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 

 
Lista nouă pentru Agapa duminicală 

 

Lista nouă pentru Agapa duminicală începe  
pe data de 19 august, 2018. 

Cei care nu sunt pe listă și ar dori să participe,  
sunt rugați să-l anunțe pe Pr. George până la 17 iunie. 

 

Mulțumim tuturor! 
 

 
 



 

Postul Sfinților Apostoli 
 

Între 4-29 iunie, în Biserica Ortodoxă este rânduit postul Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel. În fiecare sâmbătă, la orele 17:00, vom avea 

Vecernia, după care va urma Spovedania. 
 
 
 
 

 

Îcheierea anului de Școală Duminicală 
Sărbătorirea lui Eminescu 

 
Duminica aceasta, la încheierea anului de Școală Duminicală, 

vom avea un program special prezentat de elevi, cu ocazia aniversării lui  
Mihai Eminescu, după depunerea coroanei de flori la statuia poetului. 

 

Felicitări tuturor studenților și aleasă recunoștință  
profesoarelor de la Școala Duminicală! 

 
 
 
 

 

Voluntari pentru Heritage Days 
 

Avem nevoie de voluntari! 
 

Cei care doresc să ajute ca voluntari la Zilele Heritage  
(4-6 august), sunt rugați să se înscrie pe lista de la biserică. 

 

Mulțumim tuturor! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria cât mai curând posibil. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului în curs. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 
 
 
 
 


