
 

 

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

 
 

  

 
Iata , î n patru cuvinte, î ntreaga 

soarta  a tuturor oamenilor din 
toate timpurile! I n patru cuvinte 
î ntreaga istorie a neamului 
omenesc! I n patru cuvinte istoria ta 
s i a mea. I ntorsa tura  nemaiva zuta ! 
Ce s-a î nta mplat cu neamul 
omenesc? 

Nimic nu este nou sub soare cu 
except ia Unuia, cu except ia 
Domnului Hristos! Acesta este 
Singurul Nou. S i oamenii care 
voiesc sa  aiba  î n ei î ns is i acest Nou, 
acest Nou Ves nic, care niciodata  nu 
î mba tra nes te, iata  î l au î ntru 
Domnul Hristos. Dar reus esc sa  
ajunga  la aceasta numai cu credint a 
î n El, cu credint a î n Domnul Iisus 
Cel I nviat. Ca ci î n aceasta  lume, 
frate, nimic nu este ves nic afara  de 
ceea ce nu moare, afara  de ceea ce 
este mai tare deca t moartea – s i 
acesta este Domnul Hristos s i tot 
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ceea ce este de la El s i î ntru El. 
Acesta niciodata  nu moare, Acesta 
este Noul Ves nic. Noul Ves nic s i 
pentru mine s i pentru tine s i pentru 
fiecare om, ca ci aceasta  putere 
dumnezeiasca  de a î nvia, pe care 
Domnul a da ruit-o omului, aceasta  
Viat a  ves nica , aceasta  Dreptate 
ves nica  sunt puterile cele ves nice 
pe care nicio moarte nu le poate 
nimici, nici nu le poate scoate afara  
de la tine, omule al lui Hristos. 

Da, î n aceasta  lume numai 
cres tinii sunt ves nic noi, tineri 
ves nici, ca ci nu exista  moarte î ntru 
sufletele lor. Nimic nu-i poate 
î mba tra ni. I n aceasta  lume omul 
î mba tra nes te din cauza pa catelor, 
î mba tra nes te din cauza mort ii, 
pa na  ce nu moare cu totul se 
descompune î n mocirla sa. Iar omul 
lui Hristos este ves nic ta na r. Cu ca t 
tra ies te mai mult, devine tot mai 
ta na r, ca ci astfel este ves nicia pe 
care o da ruies te Domnul, astfel este 
Puterea ves nica , Dreptatea Ves nica , 
Viat a ves nica  pe care le da ruies te 
Domnul celor care I i urmeaza  Lui. 

Domnul a venit î n aceasta  lume 
ca sa  arate s i sa  adevereasca  aceea 
ca  numai prin mijloace bune omul 
poate deveni bun, ca  numai cu 
ajutor dumnezeiesc poate deveni 
dumnezeu dupa  har, ca  numai cu 
ajutorul lui Dumnezeu poate deveni 
desa va rs it î n aceasta  lume, 
desa va rs it î n bine, î n dreptate, î n 
adeva r, î n iubire. Fa ra  de aceasta, 
lumea se î na bus a  î n ucideri s i î n 
ra uta t i. Necontenita ucidere – 

aceasta este istoria neamului 
omenesc. Ucidere necontenita , fa ra  
de Hristos s i î mpotriva lui Hristos. 
Un minunat Sfa nt, Sfa ntul Simeon 
Noul Teolog, a spus: „Binele care nu 
se face cu intent ie buna , nu este 
bine”. Aceasta este î nva t a tura 
evanghelica , frate. Binele se poate 
obt ine numai prin procedee bune. 
Da, ceea ce este bun se poate obt ine 
numai cu ajutorul lui Dumnezeu, iar 
nu cu ajutorul diavolului. Viat a 
ves nica , Adeva rul ves nic, Dreptatea 
ves nica  se pot obt ine numai cu 
ajutorul lui Dumnezeu, al Domnului 
Hristos, nu prin î ns ela ciunile 
diavoles ti, nu cu ajutorul diavolului. 

Iar noi, cres tinii, î ncepem de la 
Botez. Aceasta este singura putere, 
singurul nou, s i este da ruit de 
Domnul Hristos fieca ruia dintre 
noi. S i noi ne distingem de ceilalt i 
oameni prin aceea ca  credem î n 
I nvierea lui Hristos s i î n î nvierea 
noastra  proprie. S i noi, cres tinii de 
asta zi, cres tinii veacului al 
doua zecilea, des i suntem sla ba nogi 
s i schilozi, ma rturisim î mpreuna  cu 
Sfint ii Apostoli un singur adeva r. Ce 
fel de ma rturisire? Ma rturisim pe 
Domnul Cel I nviat! Domnul a I nviat, 
omul a î nviat! Aceasta este 
ma rturisirea noastra .  

I n aceasta  lume, noi, fiecare 
dintre noi ca s i cres tin, 
propova duim neî ncetat un singur 
lucru, ma rturisim acelas i lucru: pe 
Domnul I nviat s i pe noi î ns ine 
î nviat i. S i viet uies ti î n aceasta  lume 
ca un mort î nviat, care a biruit 



 

moartea, a biruit toate mort ile, s i 
asta zi, s i ma ine, s i î n vecii vecilor. 
Prin cine? Prin Domnul Iisus 
Hristos Cel î nviat. 

Hristos a î nviat! Adeva rat a 
î nviat! 
Sursa: cuvantul-ortodox.ro 
 

 

Dumnezeu Se descopera  î n 
primul ra nd celor ce se smeresc 
sincer. De obicei Se ascunde de cei 
ma ndri. Dumnezeu Se odihnes te î n 
bla ndet e s i î n smerenie.  

Smerenia aproape ca  a devenit 
necunoscuta , nefolositoare s i 
desueta  î n lumea noastra . Exaltarea 
ma ndriei asta zi constituie o 
calitate, putere, podoaba , ta rie, 
autoritate. Gheronda Paisie 
Aghioritul spunea: „Dumnezeu Se 
descopera  celor viteji”. 

Din pa cate lipses te tocmai 
aceasta  vitejie duhovniceasca  chiar 
s i de la cres tinii nos tri. Poate 
observa cineva s i î n jurul bisericii 
un duh de superficialitate, 
mediocru, de amort eala , nenorocit, 
î nfricos at s i lipsit de curaj. Orice 
bucurie a lumii este inferioara  
bucuriei pe care o da  Hristos 
ucenicilor Lui credincios i. De aceea 

avea dreptate Gheronda Paisie: „Am 
o balant a  s i pe un taler pun toate 
bucuriile lumii s i pe cealalta  pun 
juma tate din bucuria mea s i balant a 
î nclina  de partea mea!”. 

Dumnezeu este pentru spiritele 
cele mai pretent ioase s i poate 
desa va rs it sa  le mult umeasca . 
Dumnezeu nu este numai pentru 
put ini, Dumnezeu este pentru tot i. 
Dar Se descopera  sigur, cum am 
spus, celor smerit i. Se depa rteaza  
de egois ti, de des tept i, de fals ii 
intelectuali. Mai cura nd, aceia nu I l 
vor î n viat a lor. Simt ca  î i 
deranjeaza , ca  î i mustra , ca  le pune 
piedica . 

Dumnezeu nu este o fantasma , 
o idee, o descoperire sau o nevoie 
omeneasca , nu este rece, 
neî nduplecat, un Dumnezeu Care 
nu Se exprima , î ndepa rtat, î nvechit, 
necunoscut s i dificil. Este un 
Dumnezeu viu, familiar, prietenos, 
sociabil s i comunicativ, ierta tor, 
apropiat, iubitor. I l simt im astfel, 
daca  ne apropiem de El fa ra  
prejudeca t i, fa ra  precaut ii, cu 
î ncredere. „Cu noi este Dumnezeu. 
Înțelegeți neamuri și vă plecați, căci 
cu noi este Dumnezeu”.  

Hristos prin dumnezeiasca Lui 
î ntrupare a intrat î n istoria 
omeneasca , a luat toata  povara 
noastra  pe umerii Lui, toata  
supa rarea noastra , î ntristarea, 
nenorocirea, pa catul nostru, ca sa  
ne elibereze pe noi s i sa  ne bucure. 

Sfa ntul Luca, arhiepiscopul 
Crimeii zice: „Credem cu toata  



 

inima noastra  ca  mai presus de 
lumea duhovniceasca  s i materiala  
exista  Marele s i Atotputernicul 
Dumnezeu. Lucrul pe care noi î l 
punem la î ndoiala  este dreptul 
s tiint ei de a cerceta lumea 
duhovniceasca  cu metodele ei, 
fiindca  lumea duhovniceasca  nu 
poate fi cercetata  cu metodele prin 
care cerceta m lumea materiala . 
Aceste metode sunt cu totul 
necorespunza toare pentru a 
cerceta lumea duhovniceasca . De 
unde s tim ca  exista  o lume 
duhovniceasca ? Cine ne-a spus ca  
exista ?  

Daca  ne vor pune aceste 
î ntreba ri oamenii care nu cred î n 
dumnezeiasca descoperire, le vom 
ra spunde urma toarele: „as a ne 
spune inima noastra ”. I n inima  este 
cunoas tere. Inima noastra  nu este 
numai organul central al sistemului 
circulator, ci este î n acelas i timp s i 
organul prin care cunoas tem 
cealalta  lume s i doba ndim prin ea 
cea mai î nalta  cunoas tere. Este 
organul care ne da  putint a sa  
comunica m cu Dumnezeu s i cu 
lumea de sus.  
 

Sursa: doxologia.ro 

Marți 
8 iunie 

  

18:00 Sfântul Maslu 

Miercuri 
9 iunie 

06:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie 

18:00 Vecernia și Litia 

Joi 
10 iunie 

07:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 → Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) 

   

Sâmbătă 
12 iunie 

  

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
13 iunie 

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie 

 Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 gl. 6, vs. 10 

 
→ Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la 
Sinodul I Ecumenic) 

  
→ Sfânta Muceniță Achilina 
→ Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Lefcosiei din Cipru 
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