„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
– Sfântul Iosif Isihastul
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Expresia „Domnul S-a înălțat la
ceruri“ înseamna ca a fost luat, a
plecat. Aceasta expresie cuprinde
în ea durerile nasterii, o drama
care nu duce la un Dumnezeu
artificial, ci la Dumnezeul cel
adevarat, Care locuieste în inimile
noastre. De aceea si ucenicii,
vazand ca L-au pierdut pe Parintele
si Învatatorul lor, ziceau: „Nu ne
lăsa orfani!".
Daca omul trebuie sa-si piarda
viata pentru a o castiga, cu cat mai
mult trebuia sa-L piarda pe
Dumnezeu ca sa-L afle. Prin
urmare, expresia „Domnul S-a
înălțat la ceruri" înseamna: L-am
pierdut, S-a îndepartat, S-a ascuns
în ceruri, si ucenicii au ramas
dintr-odata saraci. Verbul „S-a
înaltat" nu ar putea fi înlocuit de
niciun alt verb. Am fi putut spune
ca Domnul a luat firea omeneasca

si a înaltat-o la cer, dar aceste
verbe nu au aceeasi cuprindere ca
„S-a
înaltat“,
care
exprima
pierderea.
Prin urmare, Domnul a
împlinit lucrul pentru care a fost
trimis, a savarsit Voia lui
Dumnezeu, si de aceea, prin
înaltarea Sa, Se naste, oarecum,
înca o data în sanurile parintesti.
Acum însa nu Se naste in mod
simplu ca Dumnezeu, ci ca
Dumnezeu si om, adica începe din
nou prima Sa lucrare, prima Sa
iconomie, pe care voia stricata a
omului si a demonului a distrus-o.
Adeseori, cat de greu ne este sa
reîncepem un lucru! Domnul însa
nu a simtit ca o povara sa înceapa
din nou, prin înaltarea Sa, istoria
neamului omenesc si sa creeze o
noua nastere. Înaltarea a fost un
nou început pentru faptura Sa, care
de acum nu a mai ramas jos, pe
pamant, ci a luat-o cu El, pentru ca
Domnul
Si-a
asumat
firea
omeneasca. Atunci cand spunem ca
„Domnul S-a înaltat“, nu întelegem
ca S-a înaltat Fiul lui Dumnezeu, a
doua Persoana a Sfintei Treimi.
Fiul lui Dumnezeu a ramas
nedespartit de Tatal, a ramas în
sanurile parintesti. De vreme ce
Fiul lui Dumnezeu este prezent
pretutindeni, si mai cu seama în
cer, nu era cu putinta sa Se înalte la
cer. Cel care S-a înaltat a fost

Mantuitorul îmbracat cu firea
omeneasca. În realitate, ne-am
înaltat noi, firea umana, care acum
se odihneste în sanurile parintesti.
Aceasta
este
restaurarea,
„apocatastaza", nasterea din nou a
omului. Dumnezeu nu-l mai
plasmuieste acum pe om „luand
tarana din pamant“ si dandu-i viata
prin Sfantul Duh, ci îl naste în
sanurile parintesti, sus, în cer,
pentru ca l-a unit definitiv cu Sine,
Si l-a împropriat, l-a facut fiul Sau.
Acum, Dumnezeu este adevaratul
sau tutore, luminatorul sau,
mijlocitorul sau. Aceasta înfiere a
omului
este
definitiva
si
desavarsita si nu exista nicio teama
ca va fi naruita de o alta putere.
Prin urmare, Înaltarea este
definitivarea asumarii omului de
catre Dumnezeu.
Daca ne adancim în întelesul
„împreuna-sedere" si ne amintim
de Apostolul Pavel care spune:
„Împreună cu El ne-a sculat și ne-a
făcut să ședem întru cele cerești,
întru Hristos lisus" (Ef. 2, 6), putem
sa întelegem ca Domnul, prin
sederea de-a dreapta Tatalui, S-a
odihnit. Cand cerescul Tata a creat
lumea, l-a facut pe om si a vazut ca
toate „sunt bune foarte", atunci S-a
oprit din toate lucrarile Sale, S-a
odihnit (cf. Fc. 1, 31; 2, 2). Dar care
a fost acum odihna Domnului?
Faptul ca l-a asezat pe om,

împreuna cu El, de-a dreapta
Tatalui. Fiul simte, pentru prima
oara, ca om, ca sade împreuna cu
Tatal pe tron împarateste, plin de
putere, si Se odihneste, pentru ca,
în cele din urma, omul s-a suit la
locul care i se potrivea.
Este uimitor faptul ca pentru
niciun om nu se gaseste odihna pe
pamant, ca nimeni nu spune ca e
fericit. Trasatura comuna a tuturor
oamenilor este ca nimeni nu este
multumit de nimic. Unii însetand
dupa cadere, altii cautand învierea,
toti cauta de fapt desavarsirea,
cauta sa ajunga la scopul pentru
care au fost facuti. Asa cum fiecare
bautura se odihneste în propria sa
sticla, tot asa si omul a fost facut
capabil sa stea pe tronul lui
Dumnezeu, de-a dreapta Tatalui.
Apostolul Pavel spune ca, în
Hristos lisus, a sezut si omul însusi
de-a dreapta Tatalui (cf. Ef. 2, 4-6).
„Cel ce S-a înălțat cu trupul la
Părintele cel netrupesc pe noi ne-a
înălțat." Asta înseamna ca, pe cat
ne sta în putinta, trebuie sa vietuim
imaterial. Fiindca „Cel care
locuieste în noi" S-a facut trup, si
noi suntem datori sa devenim
imateriali,
dumnezei,
prin
rugaciune, prin post si prin cerere.
Nu vi se pare ca au mai ramas
prea putine zile pana în ziua cand
Se va pogorî Sfantul Duh? Ucenicii
nu stiau cand va veni Sfantul Duh si

se framantau. În acelasi timp, erau
suparati si de evrei. Noi stim ca
zilele pe care le-am avut înainte au
trecut,
„Stinsu-s-au
întru
deșertăciune zilele noastre" (Ps. 77,
37) Sa dam sens zilelor care
urmeaza! Cu cat Îl asteptam pe
Sfantul Duh, cu atat Îl avem pe
Dumnezeu.
Cu totii putem sa-L avem pe
Sfantul Duh înlauntrul nostru,
ajunge sa Îl cerem. Sa traim deci
pentru Sfantul Duh! Sa nu fim
distrati! Fiecare greutate pe care o
întampinam, fiecare problema,
framantare, ispita, pacat, boala,
patima, sa nu le vedem ca pe niste
porti vrajmase, ci ca pe portile
Domnului! Prin ele sa cunoastem
ca strabatem calea pe care au
deschis-o Domnul si Sfantul Duh.
Sa-L asteptam pe Sfantul Duh, Care
S-a salasluit întru noi, Care
lucreaza, ne învata si ne lumineaza.
Sursa:
Arhimandritul
Emilianos
Simonopetritul, Cuvântări mistagogice la
sărbători, Editura Sfântul Nectarie, 2016

– Părinte, de unde vine
invidia? Cum e cu omul invidios?

– De la diavol vine, de unde din
alta parte?! Ce va spuneam eu pana
acum? Toti cei care se duc la
biserica,
toti
cei
care
se
marturisesc, toti cei care se scoala
noaptea la rugaciune, fac lucruri
bune. Dar cel mai mult conteaza sa
ne pazim si sa nu osandim. De ce
tot zic eu sa nu osandim? Pentru ca
o sa observati si fratiile voastre ca
patima osanditului o au îndeosebi
oamenii cei invidiosi.
– Dar ne putem apropia de cei
invidioşi? Putem să-i îndreptăm?
– Putem sa ne apropiem de ei,
dar cu grija, caci toti acei care au
invidie în suflete sunt oameni
foarte periculosi. Sa tineti minte de
la mine: omului invidios sa nu-i
spui niciodata bucuria ta. Spune-i
doar scarba ta, numai supararea pe

08:00

Sâmbătă

care o ai. Ca, daca îi spui scarba ta,
el se va linisti.
– Aşa îi liniştim, văzându-ne
întristați?
– Asa, asa …
– Adică să nu ne bazăm pe
aceia, să le spunem doar
necazurile noastre…
– Exact. Tine minte asa: sa nu te
jeluiesti niciodata la omul invidios,
caci cu nimic nu te va ajuta. Pentru
ca omul invidios nu te poate ajuta,
caci în el salasluieste un duh
necurat, nu Duhul lui Dumnezeu.
Cine are Duhul lui Dumnezeu, are
dragoste, are mila, iarta, e iubitor si
milos. Omul invidios nu are nimic
din toate astea.
Sursa: Convorbiri cu Părintele Proclu Nicău
– Pustnicul din munții neamțului, Editura
Lumea Credinței

Ceasurile, Sfânta Liturghie şi Parastas
→ Sâmbăta morților - Moșii de vară

6 iunie

Duminică
7 iunie

18:00

Vecernia şi Litia

08:00

Utrenia şi Sfânta Liturghie
Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12
→ Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau
Rusaliile)
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