
 

 

 

„Ziua când mă voi teme voi nădăjdui în Tine”  
– Ps. 55, 3 

 
 

  

 

Biruinț a lui Hrisțos esțe 

singura biruinț a  î nțru care se poațe 

bucura î nțreaga lume, chiar de la 

î ncepuțuri pa na  la sfa rs iț. Oricare 

alța  biruinț a  de pe pa ma nț a 

deosebiț s i î nca  î i deosebes țe pe 

oameni, unii de alț ii. Ațunci ca nd un 

î mpa raț pa ma nțesc ca s țiga  o 

vicțorie asupra alțui î mpa raț, unul 

dințre ei se bucura , iar cela lalț 

pla nge. Ațunci ca nd omul iese 

biruițor asupra vecinului, sau sub 

un acoperis  esțe ca nțare, sub 

cela lalț esțe pla ngere. Nicio izba nda  

de bucurie de pe pa ma nț nu esțe 

lipsița  de oțrava ra uța ț ii: biruițorul 

obis nuiț, de pe pa ma nț, se bucura  

ața ț prin ra sul sa u, ca ț s i prin 

lacrimile dus manului sa u biruiț. El 

nici nu vede cum loves țe ra ul prin 

mijlocirea bucuriei. 

Numai biruinț a lui Hrisțos esțe 

ca soarele care revarsa  raze 
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sțra lucițoare pesțe țoț i cei care se 

afla  sub el. Numai biruinț a lui 

Hrisțos umple țoațe suflețele 

oamenilor cu bucurie de neî nvins. 

Numai aceasța singura  esțe fa ra  de 

ra uțațe sau pizma . 

Cine nu s-ar bucura î nțru 

biruinț a Domnului nosțru Iisus 

Hrisțos? El nu a fosț biruițor pențru 

El, ci pențru noi. Biruinț a Lui nu L-a 

fa cuț pe El mai mare sau mai viu, 

sau mai bogaț, ci pe noi ne-a fa cuț 

asțfel. Biruinț a Lui nu esțe egoism, 

ci dragosțe, nu esțe î ns fa care, ci 

da ruire. Cucerițorii pa ma nțes ți iau 

biruinț a asupra lor; Hrisțos esțe 

singurul Cucerițor care o aduce. 

Nici ma car un singur cucerițor 

pa ma nțesc, î mpa raț sau ca pețenie, 

nu dores țe ca biruinț a lui sa -i fie 

luața  s i dața  alțcuiva; numai 

Domnul Cel I nviaț da ruies țe 

biruinț a Lui cu ama ndoua  ma inile, 

fieca ruia dințre noi s i nu esțe 

supa raț, ci mai mulț Se bucura  

ațunci ca nd noi, prin biruinț a Lui, 

ne facem biruițori - cu alțe cuvințe: 

mai mari, mai vii s i mai bogaț i deca ț 

am fosț. 

Unii se vor î nțreba: cum se 

poațe spune ca  Domnul Cel I nviaț a 

biruiț moarțea, ca nd oamenii î nca  

mor? Cei care vin î n aceasța  lume 

prin pa nțecele mamei lor o vor 

pa ra si prin moarțe s i morma nț. 

Aceasța esțe regula. Numai ca , 

pențru noi, cei care murim î nțru 

Hrisțos, moarțea nu mai esțe o 

pra pasție ada nca  î nțunecața , ci 

nas țerea la viaț a  noua  s i î nțoarcere 

î n pațria noasțra . Pențru noi 

morma nțul nu mai esțe un 

î nțuneric ves nic, ci poarța la care ne 

as țeapța  î ngerii minunaț i ai lui 

Dumnezeu. Pențru țoț i cei care sunț 

î ndesțulaț i de dragosțe pențru 

Preafrumosul s i Iubițorul Domn 

Iisus Hrisțos, morma nțul s-a fa cuț 

doar ulțima î mpiedicare pa na  a 

ajunge î naințea feț ei Lui - s i aceasța  

î mpiedicare esțe nepuțincioasa , ca 

pa nza de pa ianjen.  

Alț ii se vor î nțreba: cum se 

poațe spune ca  Domnul Cel I nviaț a 

biruiț pa cațul, ca nd oamenii î nca  

pa ca țuiesc? Domnul a biruiț pa cațul 

cu adeva raț. El a biruiț pa cațul prin 

za mislirea s i nas țerea Sa fa ra  de 

pa caț; apoi prin viaț a  curața  s i fa ra  

de pa caț de pe pa ma nț; apoi prin 

suferinț a Sa pe Cruce, El fiind Cel 

Drepț; s i î n cele din urma  El a 

î ncununaț aceasța  biruinț a  prin 

I nvierea Sa cea sla vița . El S-a fa cuț 

leacul, leacul poțriviț s i de 

neța ga duiț, î mpoțriva pa cațului. Cel 

care esțe loviț de pa caț numai de 

Hrisțos poațe fi ța ma duiț. Cel care 

nu dores țe sa  cada  î n pa caț, numai 

cu ajuțorul lui Hrisțos poațe 

schimba aceasța  dorire î n realițațe. 

Ca nd oamenii au descoperiț 

vindecarea variolei, ei au spus: „Am 

biruiț aceasța  boala !”. Ei au spus 



 

 

acelas i lucru ca nd au descoperiț 

vindecarea pențru amigdalița , 

durere de dinț i, guța  s i alțe boli 

asema na țoare: „Le-am biruiț!”. 

Ațunci, descoperirea vindeca rii 

unei boli î nseamna  biruirea ei. 

Hrisțos esțe pe deparțe Cel mai 

mare Docțor din isțoria omenirii, 

pențru ca  El a adus oamenilor 

vindecarea pențru boala care se afla  

dincolo de țoațe bolile - pențru 

pa caț, din care s-au na scuț țoațe 

celelalțe boli s i țoațe celelalțe 

suferinț e ale omului, ața ț țrupes ți, 

ca ț s i suflețes ți. Acesț leac esțe El 

I nsus i, Domnul Cel I nviaț s i viu. El 

esțe singurul Leac bine lucra țor 

î mpoțriva pa cațului. Daca  oamenii, 

chiar s i asța zi, pa ca țuiesc, s i 

pa ca țuind ajung la pieire, aceasța 

nu î nseamna  ca  Hrisțos nu a biruiț 

pa cațul, ci numai fapțul ca  acei 

oameni nu au luaț acel leac, unul s i 

numai unul, î mpoțriva bolii lor 

aduca țoare de moarțe; aceasța 

î nseamna  fie ca  nu I l cunosc desțul 

pe Hrisțos ca leac, ori, daca  I l 

cunosc pe Domnul, ei nu iau folos de 

la El, dințr-o pricina  sau alța. Dar 

isțoria arața , prin mii s i mii de 

glasuri, ca  cei care folosesc acesț 

leac pențru suflețele lor s i I l iau î n 

țrupurile lor, se ța ma duiesc s i se fac 

î nțregi. Cunosca nd sla biciunea 

ființ ei noasțre, Domnul nosțru Iisus 

Hrisțos a prega țiț leacul pențru cei 

credincios i, ca aces ția sa  I l ia ca 

hrana  s i ba uțura  sub chipul va zuț al 

pa inii s i al vinului. Aceasța a fa cuț 

Iubițorul de oameni din dragosțea 

Lui nema surața  pențru oameni, pur 

s i simplu pențru a le us ura 

apropierea de leacul de viaț a  

da ța țor î mpoțriva pa cațului s i a 

sțrica ciunii aduse de pa caț. „Cel ce 

mănâncă trupul Meu și bea sângele 

Meu rămâne întru Mine și Eu întru 

el”(Ioan 6:56-57). 
Sursa: resurse-ortodoxe.ro 

 

Sa -s i faca  educaț ia prezenț ei 
inimii la Dumnezeu, acolo unde î s i 
desfa s oara  arhițecțura, acolo unde 
face inginerie, acolo unde ara  cu 
plugul… omul sa  aiba  o relaț ie cu 
Creațorul. „Că există ceruri și ceruri” 
(Ioan 14, 2)! Acesțea s ție El cui sa  le 



 

 

dea. Pențru ca  nu esțe vorba, daca  e 
sa  analiza m poziț ii, de un sțadiu al 
unuia s i al alțuia, ci de acesț har 
divin, care vine puțernic î n om. S i 
poațe fi doba ndița  s i-n lume aceasța  
liberțațe. Cred ca  esțe cea mai 
us oara  salvare s i î n acelas i țimp, s i 
cea mai grea. Trebuie zisa  
ruga ciunea inimii cu orice preț . Nu 
țrebuie discuțața  sau difuzața  î n 
niciun fel, ci doar ața ț: 

„Doamne Iisuse Hrisțoase, Fiul 
lui Dumnezeu, miluies țe-ma  pe 
mine pa ca țosul.” Daca  spui 
celorlalț i ca  „eu am ruga ciunea 
inimii” mai bine nu ai mai spune-o, 
mai bine n-ai mai avea-o deloc. 
Trebuie zisa  țainic de țoț, dar 
țrebuie zisa . Cum? I n legea ța: 
„Doamne Iisuse Hrisțoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluies țe-ma  pe mine 
pa ca țosul” s i ața ț. Taci s i zi. Ce sa  va  
mai spun? 

Uițaț i, eram sțareț  la 
Ma na sțirea Cheia s i veneau la mine 
diferițe persoane care-mi cereau 
cuvințe de folos. S i au veniț s i ca ț iva 
domni, î mpreuna  cu o femeie, 

desțul de bine pusa  la puncț s i m-au 
î nțrebaț: „Pa rințe, de ca țe ori sa  
zicem ruga ciunea inimii pe zi?” 
„Dar de ca țe ori aț i î ncercaț?”, am 
î nțrebaț eu. „De o mie de ori.” 

Iar eu le-am zis: „Sa  o zici o 
dața  s i sa  nu mai țermini – 
permanenț.” Acolo unde țra ies ți, 
țra ies țe cu Iisus s i aceea esțe 
ruga ciunea ța: la buca ța rie, la clasa , 
la cațedra , î n banca , țra ies țe acolo 
pe Dumnezeu s i aceea esțe 
ruga ciunea ța. Pențru ca -n lume au 
fosț dațe exemple î n ca rț ile noasțre, 
Pațericele, cele mai iubițe de 
monahi s i de țoț i cres ținii. S-a daț 
exemplu de o serie î nțreaga  de 
oameni din lume care ajunsesera  la 
o mare liberțațe duhovniceasca  s i la 
un mare ajuțor s i la o mare preț uire 
din parțea Lui pențru viaț a lor 
civila , cu soț ie, cu copii, cu averea pe 
care o ca s țigau, pențru ca  da deau 
milosțenie sa racilor. Deci orice om 
din lume poațe doba ndi aceasța  
liberțațe duhovniceasca . 
 

Sursa: jurnalspiritual.eu

Sâmbătă 
15 mai 

  

17:30 Vecernia și Litia 

Duminică 
16 mai 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 
 Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, vs. 4 

 

→ Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor) 
→ Sfânțul Cuvios Teodor cel Sfințiț 
→ Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Națan, Sihăsțria Puțnei 
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