„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
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Hristos a înviat! Adevarat a
înviat! Va vorbeste staretul
manastirii Sfantul Pavel (din
muntele
Athos),
Parintele
Partenios, care cu ajutorul lui
Dumnezeu si al Maicii Domnului, în
1954 am venit la Sfantul Pavel si mam facut monah.
Anul acesta, pentru prima oara,
am praznuit Pastele singuri.
Totdeauna aveam alaturi 150-200
de pelerini, care erau o mangaiere
pentru noi, iar în total în Sfantul
Munte veneau aproape 5000. Acum
am sarbatorit Învierea Domnului
nostru
singuri,
deoarece
credinciosilor li s-a interzis intrarea
în Sfantul Munte. Cu toata
dragostea, va spun ca ma doare
acest lucru. Si aceasta ispita
îngaduita de Dumnezeu se întampla
din pricina pacatelor noastre,

pentru ca oamenii s-au îndepartat
de la calea lui Dumnezeu, adica
umbla alandala (în dezordine)…
Anul acesta, bisericile noastre,
în Atena si în Tesalonic, au fost un
cimitir. Toti oamenii închisi în
casele lor, bisericile închise. Ce este
acest lucru?
Si, din nefericire, politicienii
nostri fac bine ca iau aceste masuri,
care sunt însa masuri omenesti. Nui judecam. Fac si ei ce pot. Dar le
trimit un mesaj, ca aceste masuri nu
sunt suficiente. Îi rog pe politicieni
si pe conducatorii nostri bisericesti
sa cheme lumea, sa deschida
bisericile, sa lase lumea sa iasa
afara (din case), sa scoata icoanele,
sa faca litanii, sa-L roage pe
atotputernicul Dumnezeu, ca sa
ridice aceasta ispita.
Nu ne salveaza conducatorii
acestui veac, ci numai Dumnezeu
cel Atotputernic. El ne va salva.
Deschideti bisericile, lasati lumea
sa iasa afara, scoateti icoanele,
îngenunchiati, asa cum au facut
ninivitenii.
Sa-L
rugam
pe
Dumnezeu, atotputernicia Lui, sa
ridice aceasta ispita, altfel, nu stiu
ce se va întampla cu noi.
Nu
va
înselati,
numai
Dumnezeu ne va salva, numai
Panaghia
noastra,
Preasfanta
Nascatoare de Dumnezeu, numai
Sfintii Apostoli, numai Sfintii nostri,
si rugaciunea noastra si credinta

noastra în Dumnezeu. Si sa lepadam
toate lucrurile necredintei.
Le spun politicienilor: se
pregateste pecetluirea oamenilor.
Este cel mai mare scandal (razboi)
al lor. Dar noi, crestinii, credem în
atotputernicia
lui
Dumnezeu,
suntem botezati, mirunsi cu
pecetea lui Dumnezeu. „Pecetea
Darului Duhului Sfant”. Cei care nu
sunt botezati si vor sa se
pecetluiasca, sa faca ce vor, dar nu
ne fortati pe noi, crestinii, pentru ca
orice ati face Hristos va birui,
Hristos este Biruitorul. El spune:
„Oricine va marturisi pentru Mine
înaintea oamenilor, marturisi-voi si
Eu pentru el înaintea Tatalui Meu,
Care este în ceruri. Îar de cel ce se
va lepada de Mine înaintea
oamenilor si Eu Ma voi lepada de el
înaintea Tatalui Meu, Care este în
ceruri”(Matei 10:32-33).
Nu credeti în sionisti, în
masoni, în diavoli, pentru ca acestia
nu cred în nimic. Noi credem în
atotputernicia lui Dumnezeu, si
oricat ne-ar costa asta, noi Îl
marturisim pe Îisus Hristos, si
Acesta rastignit (1 Corinteni 2:2), si
în El ne punem nadejdea, în
atotputernicia
lui
Dumnezeu.
Nicaieri în alta parte.
La multi ani!
Hristos a înviat! Adevarat a
înviat!

Domnul nostru a biruit lumea.
„Nu va temeti, Mi s-a dat toata
puterea în cer si pe pamant, Eu am
biruit
lumea”.
Aceasta
este
marturisirea noastra si aceasta este
credinta noastra. Multumesc mult!
Sursa: patermihail.wordpress.com

Scrisoarea ta m-a miscat mult.
N-am sa-ti ascund: am plans asupra
ei, citind-o si recitind-o de mai
multe ori. În ea este înscrisa
întreaga drama a vietii omenesti.

Îmi scrii ca ai crescut cu totul în
ticalosie. Mai ales furtul îti statea în
obicei – dar te pazeai cu
îndemanare si toti te laudau ca pe
un tanar de treaba. Odata însa, ai
fost prins furand si fugarit. Ai fugit
si ti-ai rupt piciorul. Nimeni nu a
aflat taina ta. Au chemat doctorul.
Doctorul ti-a zis ca s-a terminat cu
piciorul.
Au chemat preotul sa citeasca
rugaciune. Rugaciunea, spui tu, nu a
ajutat piciorului tau rupt, dar ti-a
cutremurat sufletul. Ti-ai amintit de
Dumnezeu si ti s-a facut sila de viata
ta ticaloasa. Te-ai pocait cu sufletul
si ai fagaduit ca vei trai dupa legea
lui Dumnezeu. Si atunci, cum spui
ca rugaciunea nu ti-a ajutat? Te-a
desteptat; a înviat sufletul tau. Si
asta este principalul. Ai platit
sufletul cu un picior. Îeftin l-ai
platit. Fii linistit! Dar asta nu e totul.
Dupa ce te-ai înzdravenit, ai început
sa te rogi lui Dumnezeu cu osardie.
Atunci, unii te-au reclamat ca
vrajitor si descantator. Si ai fost
pedepsit de autoritati. Acest lucru
te-a tulburat mult si de aceea scrii
întreband ce înseamna asta.
Înseamna ca este stramt
drumul ce duce în Împaratia lui
Dumnezeu.
Mantuitorul
i-a
preîntampinat cu privire la acest
lucru pe cei ce merg în urma Lui. Si
aici nu trebuie sa încapa mirarea.
Faci raul, te va pedepsi Dumnezeu;

faci binele, te pot pedepsi oamenii.
Daca faci raul, oamenii pot sa te si
laude, însa Dumnezeu te va
pedepsi. Daca faci binele, oamenii
pot sa te si pedepseasca, însa
Dumnezeu te va rasplati.
Hristos a facut doar binele si
totusi oamenii L-au rastignit. Nu te
uita la oameni. Trebuie sa tinzi
catre Dumnezeu. Ai dat un picior
pentru suflet. Daca trebuie, da-ti

Sâmbătă

pentru suflet trupul tot. Si totusi, ai
platit ieftin pentru sufletul tau.
Fiindca ai dat putreziciune pentru
un margaritar de mult pret. Nu te
teme! Tu doar sa propasesti pe
calea pe care ai apucat-o.
Dumnezeu sa îti fie într-ajutor!
Sursa: Episcop Nicolae Velimirovici,
Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi.
Scrisori misionare, Editura Sophia, 2002

2 mai

18:00

Vecernia și Litia

Duminică

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

3 mai

Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2
→ Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor)
→ Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici;
→ Sfinții Mucenici Timotei și soția sa, Mavra;
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