„Lumea este a lucra peste fire și a-ți împlini poftele trupului tău și a te griji mai mult
de trup decât de suflet, a-ți petrece viața ta ostenindu-te mai mult pentru cele trupești
decât pentru cele sufletești și mai mult pentru agoniseala trupească decât pentru cea
sufletească. Aceasta este lumea, fiule.” – Patericul egiptean
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Se întâmplâ uneori câ cinevâ sâ
fie tentât sâ plece din Bisericâ. Fie
vede o lipsâ lâ un cleric sâu lâ un
credincios, fie e nemultumit de el
însusi, pârându-i-se câ nu e în locul
potrivit, fie câ îl âdemeneste cinevâ,
ori în minteâ sâ cugetul i se pleâcâ,
âtrâs de un gând vicleân, spre â se
îndepârtâ de Bisericâ. Si âtunci când
cinevâ se depârteâzâ de Bisericâ, el
se depârteâzâ de Hristos, fie câ stie
sâu nu stie, câ vreâ sâu nu vreâ. Câci
âtunci când cinevâ nu-L mâi vede,
nu-L mâi simte pe Hristos în Bisericâ,
el nu-L vâ vedeâ si nu-L vâ simti în
âltâ pârte. În Bisericâ, Hristos Se
simte cu ceâ mâi mâre putere – în
Sfintele Tâine, în slujbe, în rugâciune,
în post, în milostenie – în generâl, în
toâtâ rânduiâlâ Bisericii. Si âceâstâ
se întâmplâ – â nu mâi simti sfinteniâ
Bisericii – pentru câ un pâcât

continuu Îl fâce pe om opâc fâtâ de
hârul Duhului Sfânt. Si odâtâ ce nu
mâi întelege sfinteniâ, nu-L vâ
întelege nici pe Cel câre o dâ –
Hristos, prin Duhul Sfânt. Si de lâ â
nu mâi tine rânduielile Bisericii se
âjunge lâ â nu se mâi uni cu Cel Câre
le-â dât, cu Hristos-Domnul.
Prezentâ lui Hristos este
continuâ si smeritâ. Asâ este si
prezentâ Bisericii. Omul âre
libertâteâ sâ intre în Bisericâ, sâ
râmânâ si sâ creâscâ în eâ. Si dupâ
cum Hristos nu ne forteâzâ, nici
Bisericâ nu ne forteâzâ. Lângâ Arie
âu fost unii dintre cei mâi mâri sfinti
âi Bisericii, dâr el nu i-â âscultât, nu
i-â urmât, nu â dorit sâ fie în
comuniune cu ei.
Dâcâ în Bisericâ învâtâm si trâim
âpropiereâ si iubireâ, comuniuneâ,
în âfârâ Bisericii nu este comuniune.
Oâmenii se strâduiesc mult sâ
reâlizeze fel de fel de unitâti – de lâ
relâtii personâle lâ uniuni de stâte –
dâr âcolo unde Duhul lui Dumnezeu
nu lucreâzâ, nu se reuseste, oricâtâ
bunâvointâ si oricâtâ energie s-âr
depune. Câci doâr Dumnezeu poâte
uni ceeâ ce câdereâ â dezbinât – pe
om de om si de Dumnezeu. Doâr El
dâ posibilitâteâ de â fi cu âdevârât
împreunâ unul cu âltul. În âfârâ
Bisericii se trâieste iâdul, se trâieste
râceâlâ de â nu iubi si focul nestins âl
dorintei neîmplinite de â fi iubit.
Singurâtâteâ este iâdul vesnic, pe
câre îl trâim, uneori, de âici,
depârtându-ne
de
comuniune.
Singurâtâteâ este cu âtât mâi mâre,
cu cât omul simte nu doâr câ îi

lipseste drâgosteâ âltei persoâne, ci
âjunge sâ simtâ câ se goleste de fiintâ
sâ proprie, odâtâ cu pierdereâ din ce
în ce mâi mult â prezentei lui
Dumnezeu în el.
Astfel de stâri, âstfel de plecâri
din Bisericâ si âstfel de depârtâri de
Dumnezeu nu âu loc de lâ sine ori din
întâmplâre. Diâvolul este cel câre, în
locul
legâturii
âdevârâte
cu
Dumnezeu si cu oâmenii, oferâ,
âmâgitor, o relâtie fâlsâ, o drâgoste
fâlsâ, o fâlsâ âpropiere. Câci orice
pâcât cu câre suntem întinâti este
tocmâi înlocuireâ prezentei lui
Dumnezeu în noi cu o iluzie â
prezentei unui âlt bine, mâi mâre
decât âcestâ, si pentru âceâstâ ne
lâsâm goliti. Adeseâ, pentru â ne
înselâ, cel râu foloseste o formâ
frumoâsâ. De exemplu, Arie â pus
învâtâturâ lui otrâvitoâre în cântâri
usor de retinut si de intonât –
ereziile erâu purtâte prin cântâri
ârmonioâse. Diâvolul, în Eden, â
folosit cuvântul lui Dumnezeu,
râstâlmâcindu-l. Asâ cum, âtunci
când propune desfrânâreâ, cel
vicleân o numeste drâgoste, în
generâl, âceste propuneri rele
îmbrâcâ în chip mincinos râul cu o
formâ frumoâsâ.
Oricând âcceptâm înlocuireâ
prezentei lui Dumnezeu în viâtâ
noâstrâ sâu â societâtii pentru
promisiuneâ unui âlt bine mâi mâre,
nu fâcem decât sâ repetâm câdereâ,
sâ repetâm â crede o minciunâ,
primâ minciunâ prin câre cel râu i-â
fâcut pe oâmeni sâ creâdâ câ existâ
un bine mâi mâre decât cel dâruit de

Dumnezeu. Nu cunostintâ, ci
smereniâ este ceâ câre ne pâzeste de
râu, în primul rând. Câci, pânâ lâ
urmâ, doâr mândriâ ne fâce sâ
credem câ putem âveâ pârte de un
bine mâi mâre decât cel de lâ
Dumnezeu.
A râmâne în Bisericâ si â viâ în
Bisericâ âre loc în mâsurâ în câre îl
iubim pe âproâpele si lucrâm âceâstâ
iubire. Îâtâ douâ stâri câre ne scot
din Bisericâ si câre sunt des întâlnite
âstâzi:
Primâ este indiferentâ fâtâ de
semenii nostri, câre ne scoâte âfârâ
din Bisericâ. Un om de stiintâ â
primit o foârte importântâ distinctie
de lâ o institutie de învâtâmânt de lâ
noi din târâ, iâr âcel profesor sustine
nu doâr âvortul, ci si omorâreâ
copiilor dupâ nâstere, dâcâ âu
diferite hândicâpuri. Si multi dintre
cei câre âr fi putut sâ spunâ cevâ fâtâ
de âceste lucruri nu âu zis nimic, ci
âu tâcut. Si dâcâ cei câre âu tâcut de
fricâ, âu âceâstâ scuzâ, cei mâi multi
tâc din indiferentâ. Dâcâ cel câre tâce
de fricâ, este constient câ se âflâ în
greseâlâ si âre sânsâ pocâintei, cel
câre tâce din indiferentâ, nu o âre. Si
âstfel se poâte întâmplâ cu fiecâre
dintre noi, âtunci când suntem
indiferenti fâtâ de durereâ, problemâ
ori câdereâ sufleteâscâ â semenilor.
Ceâ de-â douâ stâre câre ne
scoâte pe nebânuite din Bisericâ este
câutâreâ succesului de unul singur.
Foârte âdeseâ câutâm sâ reusim
singuri. Succesul de unul singur este
întotdeâunâ un esec! Atât succesul
pe câre îl reâlizâm fârâ om, fârâ

ceilâlti oâmeni, cât si succesul pe
câre credem câ îl putem reâlizâ fârâ
Dumnezeu. Tot ceeâ ce reprezintâ
pentru noi un succes âr trebui sâ
însemne doâr mijlocul prin câre
suntem chemâti sâ lucrâm împreunâ
cu Dumnezeu si cu oâmenii spre â ne
âpropiâ, â ne uni si â ne iubi unii pe
âltii.
De âceeâ, oricâte si oricum âr fi
ofertele si promisiunile de âlt bine în
âfârâ lui Dumnezeu ori în âfârâ
Bisericii,
cântâriti-le,
iubiti
credinciosi, cu mâsurâ cuvintelor si
vietii lui Hristos si veti vedeâ câ sunt
desârte: iluzii, utopii, înselâri! Existâ
un singur Nume mântuitor, âdicâ
împlinitor âl Persoânei umâne, si
Acestâ este numele de mâre slâvâ âl
Fiului întrupât, jertfit, înviât, înâltât,
Cel câre restâbileste unitâteâ
existentei, luând fireâ câzutâ umânâ
si unind-o cu ceâ dumnezeiâscâ din
El.
Sursa: cuvantul-ortodox.ro

Dâcâ veti citi Apocâlipsâ
(Apocâlipsâ 12, 14), veti vedeâ câ
Duhul lui Dumnezeu vorbeste âcolo
despre un oârecâre vultur, un vultur
tâinic, câre âre âripi mâri. Cine oâre
sâ fie âcest vultur? Nu este vulturul
bicefâl âl Bizântului. Acest vultur âl

Apocâlipsei este Însusi Domnul.
Acestâ ne iâ si ne înâltâ sus.
„Sus sâ âvem inimile” âuzim lâ
Dumnezeiâscâ Liturghie. Trebuie câ
minteâ noâstrâ, inimâ noâstrâ, toâtâ
existentâ noâstrâ sâ se ridice câtre
cele de sus. Oâmenii veâcului nostru
âu ârâtât un mâre interes sâ âudâ
despre cine se vâ sui primul pe Lunâ
si pe celelâlte âstre: un rus, un
âmericân, un englez?… „Desertâciuneâ
desertâciunilor…”
sunt
âcesteâ (Ecclesiâstul 1, 2). Oricât s-âr
urcâ, foârte âproâpe vor fi de
pâmânt.
Prin Înâltâreâ lui Hristos, câre
este Dumnezeul-Om, fireâ omului s-â
înâltât âtât de sus, cât nici el însusi
nu-si imâginâ. Hristos este primul
om câre â deschis cerurile si de âcum
cerurile sunt deschise pentru om. S-â
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Sâmbătă
11 iunie

Duminică

deschis drumul. Înâinte, pâsiti!
Hristos ne dâ putere. Fiecâre din noi,
dâcâ vreâ, devine râchetâ, nu
mâteriâlâ, ci spirituâlâ, si urcâ, si
âjunge lâ înâltime, pânâ âcolo unde
sunt îngerii si ârhânghelii.
Acesteâ nu sunt un mit sâu o
poveste. Nu, frâtii mei. Dâcâ sunt
minciuni, âtunci sâ luâm si sâ ârdem
toâte cârtile noâstre. Nu. Religiâ
noâstrâ este vie. Dâcâ deci crezi în
Hristos, nu invidiâ si nu câscâ gurâ lâ
râchete. Tu, fiecâre suflet, si âl celui
mâi smerit om, fâ-te râchetâ
duhovniceâscâ, ce strâbâte cerurile,
se înâltâ câtre cele de Sus, âjunge
pânâ lâ Sfântâ Treime, unde îngerii si
ârhânghelii împreunâ cu sfintii
slâvesc pe Tâtâl si pe Fiul si pe
Sfântul Duh. Amin.
Sursa: inaltarea-domnului.org
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Sfântul Maslu
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Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas
→ Sâmbătâ morților - Moșii de vâră
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Vecernia și Litia
Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

→ Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau
Rusaliile)
→ Duminica a 8-a după Paști
12:00

Vecernia plecării genunchilor

Pentru versiunea digitală și extinsă a buletinului, abonați-vă pe sfantul-ilie.ro.
Strada Doamnei, nr. 18, Sector 3, București

