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RUGACIUNE PE MUNTELE MASLINILOR
LA LOCUL INALTARII DOMNULUI
Doamne, Iisuse Hristoase, Cel care Arhiereu al nostru
Te-ai facut ca sa Te poti aduce pe Tine Insuti jertfa
pentru rascumpararea noastra din blestemul legii si din
robia pacatului, Cel care inaintea infricosatoarelor Tale
patimi in rugaciunea Ta arhireasca ai cerut: “Parinte,
voiesc ca, unde sunt Eu, sa fie impreuna cu Mine si
aceia pe care Mi i-ai dat, ca sa vada slava Mea”, Cel
care la patruzeci de zile de la Invierea Ta Te-ai inaltat
la cer din acest loc, ajuta-ne ca, la vremea de Tine
hotarata pentru fiecare, toti sa fim impreuna cu
tine si sa ne bucuram de vederea slavei pe care Tia dat-o dintru inceput Tatal.
Dumnezeule, Mantuitorul nostru, Cel Care in timp ce Te
inaltai de aici la cer ca sa sezi de-a dreapta Tatalui cu
trupul Tau pe care L-ai indumnezeit, binecuvantand pe
ucenicii intristati i-ai mangaiat trimitand peste ei
fagaduinta Tatalui, ca cei ce vor sta in cetate vor fi
imbracati cu putere de sus, imbraca-ne cu puterea
harului si pe noi, cei care Te asteptam stand in
Biserica Ta, Ierusalimul cel de sus, pe care ni l-ai
lasat noua, crestinilor, mai tare decat orice cetate
din lumea aceasta, nebiruita nici de portile iadului.
Doamne Iisuse Hristoase, Mantuitorul nostru, Cel care
despartindu-Te de ucenici i-ai facut partasi tainei ca

Ti s-a dat toata puterea, in cer si pe pamant, pe noi cei
care, ascultand cele ce ne-ai spus in ultima clipa ca
trebuie sa propovaduim in numele Tau si altora in urma
Ta, ne-am botezat in numele Tatalui, al Fiului si al
Sfantului Duh, imputerniceste-ne sa pazim mai intai
noi toate cate ne-ai poruncit noua, ca, prin pilda
vietii, sa ii indemnam si pe altii a face asemenea.
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiul Tatalui si
Fiul-Omului, Cel care dupa desavarsirea celor necesare
pentru mantuirea sufletelor tuturor oamenilor,
ridicandu-Te la cerul din care Te-ai coborat ca sa faci
aceasta, ne-ai asigurat ca nu ramanem singuri,
fagaduind “Iata Eu cu voi sunt in toate zilele, pana la
sfarsitul veacului”, fii si cu noi in toate clipele vietii
noastre, ca sa nu se imputineze puterile noastre
sufletesti in fata ispitelor si sa nu cunoastem
deznadejdea.
Aducandu-ne aminte de cruce, de groapa, de Inviere,
de Inaltarea Ta la cer, Te rugam, Mantuitorule, ajutane ca pasirea noastra pe urmele Tale sa fie spre
urmarea Ta si in duh, in toate, la bine si la rau,
prin implinirea cuvintelor ce ni le-ai lasat prin
Sfanta Evanghelia Ta si astfel sa nu venim goi si
fara de roade cand ne vei chema la Tine, ci pe toate
ale vietii noastre sa Ti le putem intoarce si sa le poti
primi ca ale Tale dintru ale Tale. Amin”.

Cuvant in ziua Inaltarii Domnului
Sf. Inochentie al Penzei

Cerul este aproape de noi,
dar noi suntem departe de el

Sa nu fim insa, crestinilor, martori trandavi sau tristi ai
inaltarii acesteia! Ea intareste slava marilor nevointe de pe
pamant, si pamantenilor li se vesteste bucurie cereasca. Calea
de la iesle la mormant, plina de necazuri si patimiri, calea
nenumaratelor cruci, care s-a adunat in singura Cruce de pe
Golgota, este proslavita de acum cu slava cereasca, intrucat
pe ea a trecut la Cer Iisus Hristos. Omul stricacios,
surghiunit din Raiul desfatarii (v. Fac. 3, 23), pretutindeni
urmarit de pierzare si de blesteme, care petrece pe pamant in
frica mortii vremelnice si a celei vesnice, are de acum
indraznire sa urce la Cer pe o cale noua si vie, care s-a
proslavit prin Inaltarea Domnului.
Iisus Hristos, Acest Chip al Firii Dumnezeiesti (v. Evr. 1, 3) si
Chip al nostru, dupa cum Singur S-a numit, ne-a dat pilda, S-a
inaltat acum cu trupul rastignit si, ca un Imparat al Cerului,
a daruit firii omenesti cereasca Imparatie; ca Domn al slavei,
l-a imbracat cu slava Sa; ca Dumnezeu a toate, l-a asezat cu
Sine pe Tronul Dumnezeirii -S-a inaltat si a sezut de-a dreapta
Tatalui (v. Mc 16,19). Asadar, suirea Lui cea dumnezeiasca
este chip al suirii noastre, slava Lui cea de-a dreapta Tatalui
este chip al proslavirii noastre, mai bine zis a celor care sub
Crucea Lui lupta pe pamant si biruie, crezand in fagaduinta
ca vor sedea pe Tron (v. Apoc. 3, 21) asemenea lui Iisus
Hristos, Care a biruit si sade impreuna cu Tatal.

Domnul, dupa ce a vorbit cu ei, S-a inaltat la
cer (Mc. 16,19).
Asadar, nu trebuie sa mai ramanem pe pamant. Povatuitorul
si Capul nostru S-a suit la cer; Lumina Cea Adevarata, Care
lumineaza (In 1, 9) pamantul si intreaga lume, Painea Care S-a
pogorat din cer (In 6, 41), Care hraneste spre viata vesnica, este
din nou in Cer. Nadejdea si Bucuria noastra, Indrumatorul si
Prietenul, Judecatorul, si Mangaietorul, si Mantuirea, si
Viata noastra S-a inaltat, si nor L-a ascuns pe El.

Vedeti, ascultatorilor, cu ce slava ii mangaie pe crestini
inaltarea sarbatoreasca a Domnului – si, daca cineva n-a
purces inca pe calea Domnului, intarziind la raspantiile
lumii acesteia, cu ce fagaduinta si cu ce putere il trage de la
pamant la cer! Sa ne lasam si noi trasi la cer de puterea
dumnezeiasca, ce se atinge acum de oricine asculta despre
inaltare – dar ca supunerea noastra sa nu fie desarta, sa ne
uitam unde trebuie sa ne inaltam de la pamant si sa
zugravim inaintea noastra macar o umbra slaba a inaltarii
noastre in timp.

A cugeta pe pamant la cer, unde S-a inaltat Iisus Hristos, si a
grai cu limba pamanteasca taina sederii de-a dreapta Puterii, ar fi
un lucru tot atat de van cum ar fi sa cugete la culori orbul din
nastere si sa povesteasca despre sunete surdul. Cel rapit la al
treilea cer, rapit de altfel numai la Rai, a auzit cuvinte de
nespus (II Cor. 12, 4) cu limba omeneasca – dar cum va putea
omul pironit de pamant sa povesteasca despre ceea ce este
mai presus decat toate cerurile? Dar de vreme ce glasul
cuvantului dumnezeiesc, care nu amuteste niciodata, si glasul
Bisericii, care se vadeste prin lucrari si semne de multe feluri,
indeamna sa cautam cele de Sus, unde sade Hristos de-a
dreapta lui Dumnezeu (v. Col. 3, 1), Sus sa avem inimile si sa
ne inaltam la cele ceresti! A nu cugeta la Cer la care trebuie sa
ne inaltam, si a nu vorbi despre el, ca despre o taina mai
presus de intelepciunea lumii, ar insemna sa inchidem Cerul,
care e deschis tuturor. Neindraznind sa ne atingem de al
treilea cer, ne vom atinge de cel dintai, care ne poate fi la fel
de apropiat ca pamantul pe care il locuim.
Va veni o vreme cand cerul si pamantul vor trece, cand
stelele cerului, care uimesc pamantul cu maretia lor, vor
cadea din cer cum cad frunzele de vita si cele de smochin (Is.
34, 4), si toate stihiile, arzand, se vor destrama (v. II Pt, 3, 10)
– dar omul nu va inceta nicicand din fiintarea sa, si in mijlocul
ruinei a toate, chiar daca ar voi stricaciunea si ar cauta
moartea care poate sa-l nimiceasca, va dori moartea, insa
moartea va fugi de la el (v. Apoc. 9, 6). Ca atare, ar fi de prisos
acum sa adunam multime de pamant, sa ridicam munti peste
munti, ori sa cautam aripi ca sa ne inaltam la cerul vazut.
Acesta, intrucat poarta in sine stricaciunea, este prea jos
pentru nestricaciosul duh omenesc. Duhul nemuritor cauta
si cer fara moarte. Lucrand cu ratiunea, si cu vointa nazuieste
intr-acolo unde sunt adevarul si libertatea, unde sunt
intelepciunea si fericirea. Exista un alt cer pentru duhul
nostru, nestricacios si vesnic, altfel spus o inaltime

duhovniceasca ce se cheama pe limba oamenilor, in virtutea
unei oarecare asemanari, “cer”.
Daca ochiul nostru launtric n-ar fi intunecat de desertaciune
si patimi, cerul vazut si pamantul vazut ar fi pentru noi o
carte deschisa, in care se pot citi cele nevazute ale lui
Dumnezeu (v. Rom. 1, 20), din care se poate invata cum Soarele Cel Duhovnicesc, luminand toate, hraneste, creste si trage
la Sine sufletele omenesti, intrucat lumea materiala, facuta cu
acelasi cuvant si potrivit acelorasi legi ca lumea
duhovniceasca, este chip al acesteia si, daca putem face inca o
asemanare, e acoperamantul ei, asa cum trupul e acoperamantul sufletului. Ratiunea pamanteasca, ce se sprijina
doar pe experientele simturilor, goneste de colo colo pe fata
cerului si pamantului, fara sa vada in ele nimic altceva decat
materie. Pana si in cer gaseste pamant, atunci cand aplica
luminatorilor ceresti masuratoarea pamanteasca a cailor si a
vremii.
Dumnezeul nostru e Dumnezeu Ceresc (v. In 5, 45), Viu, Care
imparateste in Ceruri (v. Ps. 2, 4), Ce are Cerul drept Tron al
Sau (v. Mt. 5, 34) – dar de vreme ce, asa cum spune inteleptul,
si cerul cerurilor (v. III Regi 8,27) vazute nu Il incape, atunci nu
inaltimea stihiilor, departata de privirile omenesti, slujeste
drept Tron al lui Dumnezeu, ci sfintenia, care de la El Insusi
iese si tot la El se intoarce. Dumnezeu sade (Ps. 46, 8), a strigat
unul dintre vazatorii celor de taina, pe Scaunul slavei Sale (II
Cor. 11, 31). Cel ce fiinteaza vesnic nu iese niciodata din
Sine, din lumina Sa neapropiata (I Tim. 6,16), cu care Se
imbraca, din fericita vesnicie, in care Se odihneste, din
nemarginita maretie, potrivit careia nu incape in nici o faptura
si nici in lumea intreaga. Prin urmare, cerul este acolo unde e
Dumnezeu Cel Neapropiat si Nemarginit, este acolo unde se
descopera sfintenia Lui atotluminatoare, unde se arata
adevarul cel vesnic, intrucat El este adevarul (v. In 14,
6), acolo unde salasluieste iubirea desavarsita (v. I In 4, 12),

pe care El o daruieste si o desavarseste, unde odihneste pacea
ce covarseste toata mintea (Filip. 4, 7), care de la El iese, si El este
pacea noastra (Efes. 2,14), unde prisoseste bucuria duhovniceasca, pe care o naste Duhul Mangaietorul (v. In 14, 26): pe
scurt, cerul este acolo unde e Domnul, cu puterea, cu
bunatatea si cu Dumnezeirea Sa Se descopera, lucreaza si
imparateste.
Omul intai-zidit vedea acest cer. Pe masura dreptatii si
sfinteniei sale l-a incaput in sine si a trait in el, atata timp
cat puterile Celui Preainalt (v. Lc. 1,35) lucrau in el (in om)
fara ca el sa se impotriveasca lucrarii lor, supunandu-se lor
cu totul. In curand insa a inchis cerul, atunci cand a pus voia
sa ca pe o piedica in calea voii lui Dumnezeu, a intins
ratiunea sa ca pe un val asupra intelepciunii vesnice sau,
dupa chipul lui Lucifer, visand sa-si masoare puterile cu
puterile lui Dumnezeu, visand sa fie ca Dumnezeu, a cazut
din cerul acesta pe pamant, tragand tot neamul omenesc
dupa el. De atunci, in fiecare om, orice s-ar afla care sa fie al
lui este trup, nascut din trup (v. In 3, 6), si pamant, luat din
pamant. Facandu-se izvor de ganduri rele, inima l-a asezat
pe om pe o treapta atat de joasa, incat acesta, atunci cand
lucreaza cu puterile sale si dupa voia sa, face numai cele
potrivnice si vrajmase lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Adevar, iar toate lucrurile omenesti sunt
minciuna, fiindca le odrasleste radacina cea veche a
minciunii, nesmulsa din inima, chiar daca multi cred in ele
ca intr-un adevar neindoielnic. Dumnezeu este Dragoste,
iar lucrurile omenesti sunt zavistie, chiar daca dragostea lor
ar fi dovedita prin multe incercari, intrucat in ele se coc
roadele zavistiei din Eden. Domnul este Pace, iar lucrurile
omenesti sunt tulburare si razvratire, chiar daca s-ar impaca
prin ele popoare intregi, intrucat tulburatorul Imparatiei lui
Dumnezeu le insufla intr-ascuns, cu nadejdea de a-si atinge
scopurile.

In Domnul este bucurie, pe cand in lucrurile omenesti –
intristare si necaz, chiar daca oamenii s-ar bucura de ele in
toate zilele; intristare si necaz, pentru ca pe ele sta pecetea
osandei ceresti: a trai pe pamant in dureri si in necazuri (v. Fac.
3,16) si, ca incununare a tuturor durerilor, a muri (v. Fac. 2,17).
Astfel, duhul omului si tot omul, care s-a cufundat in sine,
oricat s-ar inalta in ochii omenesti prin puterile proprii,
este pamant netocmit (v. Fac. 1,2), si ramane pamant pana cand
se supune tot puterilor dumnezeiesti – altminteri, se va pogori
in adancul cel mai de pe urma al pacatelor.
Fericitul cer s-ar fi ascuns de noi pentru totdeauna daca Iisus
Hristos nu l-ar fi plecat prin pogorarea Sa si nu l-ar fi
deschis cu atotputernica Cruce, omorand pe ea vrajba. In
Hristos,
a
binevoit
Dumnezeu
sa
salasluiasca
toata
plinirea Dumnezeirii si printr-insul toate cu Sine sa le
impace, scotandu-ne de sub puterea intunericului si
stramutandu-ne in imparatia Fiului iubirii Sale (Col. 1,
19,13).
Tatal, Care Se odihneste in Fiul, Se odihneste si acolo unde
Iisus Hristos Se salasluieste, unde cu sangele Lui (v. Efes. 1,
7) se stinge flacara maniei vesnice, vine spre vindecare trupul
rastignit si ingropat, este primit in haina nestricaciunii si a
sfinteniei – caci prin Iisus Hristos se refac sfintenia,
dreptatea, dragostea, pacea si bucuria dumnezeiasca.
Asadar, cerul se deschide si este acolo unde este Iisus
Hristos.Sfintii lui Dumnezeu, biruind pe pamant lumea sub
catapeteasma, adica sub trupul (v. Evr. 10,20) lui Iisus Hristos,
s-au apropiat de Lumina Cea Neapropiata, s-au suit in Sfanta
sfintelor, in Hristos si cu Hristos praznuiesc acum, si ca atare sunt cer.

Cei ce traiesc pe pamant, atunci cand se aduna nu in numele
pamantului si in numele unui om, ci in numele lui Iisus
Hristos, alcatuiesc, de asemenea, cer. Atunci, Acesta petrece
intre ei:
unde sunt doi sau trei adunati in numele Meu, acolo
sunt si Eu in mijlocul lor
(Mt. 18, 20).
In fiecare adunare care se tine pe pamant in numele lui
Hristos este cer.
Inima omului, daca se intareste in credinta si creste in
dragoste pana intr-atat ca se descopera toata in fata lui Iisus
Hristos, si Acesta, pogorandu-Se la ea, cu sfintenia Sa Isi
face locas (v. In 14, 23), este si ea cer.
Cuvantul lui Dumnezeu ne incredinteaza de taina ramanerii
lui Hristos pe pamant pana la sfarsitul tuturor vremurilor:
Eu cu voi sunt in toate zilele, pana la sfarsitul
veacului (Mt. 28,20).
De aceea, si cerul este cu noi si in mijlocul nostru, chiar daca
noi nu ne atingem de el. Daca cerul acesta dumnezeiesc se

poate descoperi vreodata prin chipuri simtite si pentru omul
robit simturilor, ei bine, aici, cand se frange Cereasca Paine si
se da Paharul Vietii, intr-un fel o parte din acest cer se
descopera si pentru noi – dar cugetand la cer, daca ne vom
ridica spre el doar privirile gandului, lasandu-ne dorintele pe
pamant, ne vom atrage intrebarea mustratoare auzita candva
de catre martorii Inaltarii:
Barbati galileeni, de ce stati privind la cer?
(Fapte 1, 11).
Crestinilor! De ce, gandindu-va la cer, nu-l doriti? De ce,
privind la slava si maretia lui, nu va inaltati inimile catre el?
Cerul, care a fost plecat atat de aproape de noi, oare nu se
intinde peste tot pentru ca din toate tarile si din toate locurile
sa se poata sui la el – si asta nu numai prin lucrari simtite, ci
si punand in inima suisuri necontenite (v. Ps. 83, 6)? Cu atatea
bunatati vesnice, pe care le cuprinde cerul si dintre care
fiecare intrece pretul a toate cele vazute, suntem imbiati pe
pamant pentru ca inima noastra sa fie in cer, sa nazuiasca
intr-acolo si sa se odihneasca acolo unde este aceasta comoara vesnica –
pentru ca unde este comoara voastra, acolo va fi si
inima voastra (Mt. 6, 21).
Pe cat e insa de aproape cerul, pe atat de departe suntem noi
de el, dupa cat se vede, si pe atat de greu ne e sa suim la
el. Uneori se nasc dorinte de aceasta inaltare, dar, ca niste
scantei slabe intr-o pacla deasa, se sting indata ce scapara. Uneori mintea nazuieste s-o rupa cu desertaciunea, dar,
ca un intemnitat, nu face decat sa schimbe locul unde-i
inchis, fara sa scape din inchisoare. Cu adevarat, lanturi
grele ne pironesc de pamant, si ele sunt tot atat de
numeroase ca lucrurile pamantesti pe care le dorim, tot atat
de tari ca dragostea pe care ne-o starnesc ele – dar de vreme
ce nimic din cele pamantesti nu se lipeste de la sine de voia

noastra, noi, dimpotriva, ne lipim de tot ce e pamantesc; de
vreme ce fapturile, prin nestatornicia si stricaciunea lor, ne
departeaza de ele, noi, dimpotriva, nu contenim a nazui spre
ele cu dorintele noastre, inseamna ca nu lucrurile
pamantesti, ci dorintele care se nasc in vointa noastra sunt
lanturile noastre, care ne tintuiesc de pamant. Povatuindu-ne
sa cautam cele ceresti, Apostolul rupe aceste lanturi cu un
singura spusa:
ca sa nu mai traiasca timpul ce mai are de trait in
trup dupa poftele oamenilor, ci dupa voia lui
Dumnezeu (I Pt. 4, 2).
Asadar, nu de puterile din afara, nu de tragerea noastra cu
de-a sila tine slobozirea de pamant a inimilor noastre, ci de
puterea launtrica a vointei, ce poate rupe lanturile pe care tot
ea le alcatuieste, poate taia dorintele ce se nasc din ea. De
altfel, aceasta mare putere este neputincioasa atunci cand
visam sa o sprijinim cu puterile ratiunii noastre, insa devine
cu adevarat mare, tare si neinfranta atunci cand este
insufletita de credinta, care il face pe om nu numai sa se
biruie pe sine insusi ci sa biruie chiar si imparatii; cand este
sprijinita de nadejdea ajutorului atotputernic, dobandita si
innoita prin nevointele rugaciunii.
Putinatatea credintei ne clatina intre cer si pamant, intre
poftele omenesti si voia lui Dumnezeu, si de aceea nu
suntem nici reci, nici fierbinti (v. Apoc. 3, 16) – dar cel in
inima caruia se aprinde vapaia credintei, ca sa taie din sine
toate poftele omenesti si sa-si deserte de sine voia pana intratat, incat sa lucreze in ea numai voia lui
Dumnezeu, porneste pe calea lui Iisus Hristos. Se pogoara
cu El in iesle prin desertarea de tot ce este al lui; suie cu El in
pustie, acolo unde sunt puse la incercare taria credintei si
nadejdea; flamanzeste si inseteaza cu El, omorandu-si tot
timpul poftele trupului; Il urmeaza in loc pustiu sau in
munte ca sa se roage; primeste pe umeri crucea Lui,

indragind rabdarea si necazul; se ingroapa cu El intru
omorarea a tot ce e omenesc. Aceasta cale a lui Iisus Hristos
este singura cale de pe pamant care duce la cer: ea este voia
lui Dumnezeu, descoperita prin faptele lui Hristos. Nu stim
cand vine atotputernicul ajutor de la Domnul la cei ce purced
pe aceasta cale. Oricum, nu este ascuns de noi faptul ca viata
lor e in ceruri (v. Filip. 3,20), desi petrec pe pamant cu trupul,
si intrucat Iisus Hristos este in ei (v. II Cor. 13, 5), este in ei si
cerul.
De aici ma intorc catre mine insumi si catre lume: ce putem
gasi atat de slavit si de mare in noi insine si pe pamant ca sa
amanam suirea pe calea cerului? Stricaciunea pamantului, care
preface totul in stricaciune; desertaciunea lumii, care ne
invarte ca un vifor gandurile si voile; putreziciunea trupului,
care se strica si moare necontenit; josnicia mintii, care nici in
cele mai marete fapte nu se ridica mai presus de ea
insasi; vatamarea vointei, prin care ne iubim numai pe noi
insine si, prin aceasta iubire, ca printr-un sarut lingusitor, ne
dam singuri pe mana vrajmasilor nostri: aceste piedici ne
opresc pe noi de la calea cerului, care duce la vesnica adunare
sarbatoreasca si la Biserica celor intai-nascuti, care sunt
scrisi in ceruri (Evr. 12, 23)?
Dar daca nevoitorii cerului aud ca toata faptura suspina si are
dureri, asteptand
izbavirea
din
robia
stricaciunii
si slobozenia (Rom. 8, 20-23), aceeasi faptura suspina si din
pricina noastra, care o facem roaba desertaciunii, si trupul
nostru, ca o faptura care ni se supune, suspina pentru
inrobirea lui si a noastra. Cu deosebit de multe si de
puternice suspinari, uneori cu dojeni si invinuiri, alteori cu
gemete si cu strigate, ne indeamna sa cautam slobozirea din
robia stricaciunii ramasita de suflare cereasca din noi, care
nu se satura cu nimic vremelnic si pamantesc.
O, daca nestatornicia intregii framantari vazute a lumii,
suspinele din afara si suspinele dinlauntru, miscandu-ne

impreuna si intarindu-se unul pe altul, ne-ar impinge, in
cele din urma, sa cautam odihna de tulburarea cea
pamanteasca, ce creste neincetat inlauntrul si in afara noastra – si sa ne impinga in asa fel, incat nu doar cu limba, ci si cu
inima sa strigam catre Domnul din toate puterile si din toata
taria noastra:
Hristoase, Cel ce Te-ai inaltat! Cu puterea Ta s-au inaltat de pe
pamant oameni cu slabiciuni, asemenea noua (v. Iac. 5, 17); dane si noua aripi, ca din aceasta desertaciune, din tulburarile
acestea sa zburam spre Tine pe cararile Tale si sa aflam
odihna pe ele! (v. Ps. 54, 6) Amin.

HRISTOS S-A INALTAT!
Meditatie duhovniceasca la
Inaltarea Domnului
Spune Sf. Grigorie Palama ca pericopa de astazi, sfârşitul
Evangheliei după Luca, arată de fapt, pe scurt, toata petrecerea
vieţii întru credinţă. Într-adevar, citirea din Evanghelie ne arată
adeverirea Învierii Domnului, a prezenţei Lui concrete, reale, în
mijlocul Apostolilor, deci în mijlocul şi adâncul inimilor noastre, a
celor botezaţi întru numele Său. O adeverire care a venit după
patimile cele mântuitoare. O adeverire făcută în faţa unor
apostoli deznădăjduiţi, care priviseră moartea atât de cumplită şi
neîndoielnică a Învăţătorului.
În faţa Apostolilor Cuvântul a făcut pogorământ şi le-a dat
dovezile cele mai palpabile ale prezenţei Sale. A mâncat din peşte
şi din fagurele de miere, deşi corpul său omenesc fusese
transfigurat, proslăvit, firea omenească îndumnezeită. Necredinţa
Apostolilor, sau îndoiala lor, nu provenea însă din răutate şi din
învârtoşarea inimilor, ci din slăbiciunea firii celei omeneşti, din
slăbiciunea inimilor şi minţilor lor, a celor care nu fuseseră întăriţi
prin harul cel dumnezeiesc. De aceea, Mântuitorul se grăbeşte şi
în acest fel să alunge gândurile îndoielii din inimile lor, slujindu-i
ca altădată la Cina cea de Taină. Se grăbeşte şi pentru că de acum
îndoiala lor provenea şi dintr-o bucurie de nestăpânit. Da, am
putea spune că apostolii nu mai îndrăzneau să creadă că este
posibilă o astfel de bucurie – să Îl mai vadă pe Iisus printre ei, Viu,

Împărtăşindu-Se cu ei la aceeaşi masă. Poate că în acel timp
apostolii, neavând încă Duhul Sfânt cu ei, nici nu înţelegeau prea
bine ce înseamnă de fapt Învierea şi Înălţarea Domnului pentru
firea omenească. Dar prezenţa reală a Lui Iisus în mijlocul Lor era
ceva de nesperat pentru ei, care fuseseră spulberaţi ca un cârd de
rândunici de crima iudeilor.
Începutul mântuirii noastre, începutul transfigurării
noastre – Iisus Hristos cel Înviat din morţi. Parcă nu ne vine a
crede. Am cere şi noi dovezi cât mai palpabile. Nu ne vine a
crede că Iisus este în mijlocul nostru, cu noi, întru noi. Nu near veni a crede că viaţa noastră nu este goală, ci că El Însuşi, nu
Înger, nici Om, ci Însuşi Cel Ce Este o umple. Nu Îl văsuserăm
oare pe Acesta mort cu moarte groaznică, cu trupul zob,
desfigurat de bătăi? Nu am văzut cu ochii noştrii nenorocirile? Nu
am văzut uciderile? Nu am văzut peste tot nebunia, răutatea, ura?
Nu eram noi fără scăpare? Nu tremuram noi, chiar dacă stăteam
îngrămădiţi unul în altul, cu uşile încuiate? Nu ne-am simţit noi
părăsiţi, lipsiţi de nădejde, de mângâiere? Nu am văzut noi cum
vrăjmaşul urla a izbândă?
Începutul mântuirii noastre – Iisus Hristos. Iată-L, întru
credincioşia Sa, cu noi, întru noi. Spălându-ne încă odată
picioarele, Înălţându-ne sufletele noastre din groapa adâncă a
îndoielilor, care premerg deznădăjduirii cumplite. Făgăduinţa
Sa de a rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor, şi a zilelor
noastre, este încă o adeverire a faptului că prezenţa Sa în mijlocul
inimii noastre este cât se poate de reală, de concretă. Şi, cum noi
nu înţelegem acest lucru, depărtându-ne de El, prin lucrările şi
judecăţile Sale ne aduce înapoi pe Calea Sa, chemându-ne.
Aducându-ne aminte de El. Înălţarea Domnului este actul ultim
de îndumnezeire a firii cele omeneşti. De acum înainte, noi
suntem fii adoptivi ai Tatălui, adoptaţi prin Duhul Sfânt. De acum
înainte, putem primi Duhul, pe Mângâietorul, care ne va învăţa
toate, care ni-L descoperă pe Iisus în adâncul inimii noastre.
Suntem, însă numai dacă facem ce au făcut Apostolii – „să stăruiţi
în rugăciuni şi cereri, şi să aveţi ochii minţii aţintiţi, asemenea
îngerilor, către Stăpânul cel mai presus de ceruri, lăudându-L
şi binecuvântându-L printr-o viaţă fără de prihană, pentru a primi
în chip tainic venirea Lui, aşa cum spune psalmul către El: „voi
cânta şi mă voi ruga ţie în cântare fără de prihană când vei veni
către mine” (Ps., 100:2)” (Sf. Grigorie Palama). Să stăruim în
Biserică, împreună, să stăruim în pocăinţă, în credinţă, în
nădejde.

PREDICA LA POGORAREA
SFANTULUI DUH
Parintele Constantin Galeriu
Vrednicilor de iubire dreptmăritori creştini în Sfânta Biserică a
Domnului nostru Iisus Hristos,
Astăzi prăznuim dumnezeiasca Pogorâre a Duhului Sfânt –
făgăduinţă a Tatălui prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos,
Dumnezeu şi om, Care, înainte de pătimirea Lui, în noaptea când ia împărtăşit pe ucenici în foişorul Cinei celei de Taină – acea
cămăruţă “simbol al lumii”, cum o numesc Părinţii – le-a
făgăduit: “Nu vă voi lăsa orfani (…). Mângâietorul, pe Care Eu Îl
voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl
purcede, Acela va mărturisi despre Mine. (…) Acela Mă va slăvi,
pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti” (Ioan 14, 18, 26; 15,
14). “În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi
în Mine şi Eu în voi” (Ioan 14, 20). Şi aşa făgăduind, a pătimit apoi
crucea şi moartea.
Moartea nu ca final, cum gândim noi, ci ca finalitate; ca
transformare, ca transfigurare. Moartea luată de Iisus, trăită de El,
transfigurată. Pentru că dacă Adam a transfigurat iubirea, ofranda,
jertfa către Tatăl şi către lume în moarte, Hristos, pe Cruce şi în

mormânt, transformă moartea în jertfă, starea de jertfă, de ofrandă,
de iubire, care e adevărul existenţei; şi o transfigurează în Înviere.
Şi, după ce îi pregăteşte pe ucenici cu starea de înviere, merge în
Betania, îi binecuvântează, şi Se înalţă la Tatăl, plinind măsura cea
fără de măsură a umanului, ridicându-l până de-a dreapta Tatălui.
Înţelegem că de aceea a coborât în lume Fiul lui Dumnezeu, pentru
că omul n-a împlinit cum se cuvine taina lui, de a fi după chipul lui
Dumnezeu, de a avea lumina lui Dumnezeu în el; să simtă prezenţa
lui Dumnezeu.
Aşa e deplin omul. Să înţelegem taina aceasta negrăită: omul e om
când simte harul, dumnezeiescul în el. Omul, făptură zidită
din pământ, în lumea aceasta hotărnicită, mărginită, limitată (în
timp şi spaţiu, cum spune ştiinţa), e chemat să depăşească
mărginirea, plinind taina de a fi după chipul lui Dumnezeu şi a
creşte la nesfârşit în asemănare cu El. Să primească în el, în zidirea
lui, faptul ziditor al Autorului. Pentru că Dumnezeu, zidindu-ne,
introduce în zidire voinţa Lui, puterea Lui, lumina Lui, gândirea
Lui, cum introducem noi în orice lucru al nostru. Căci zideşti, creezi
şi tu, omule, în experienţa ta, împărtăşind din gândirea, din iubirea
ta, din voinţa, din puterea ta. Aşa a pus Dumnezeu în omul zidit
după chipul Lui ceva din El, ceva necreat; acest necreat care se
uneşte cu creatul. Rămâi deosebit de necreat, nu e panteism; dar e
prezenţa lui Dumnezeu în noi.
Adam n-a reuşit să plinească această menire. E o taină. Dar nu s-a
distrus chipul divin din om. Atunci, a venit Chipul; a venit Fiul lui
Dumnezeu, în Care dumnezeiescul cu omenescul s-au unit pe veci,
de nedesfăcut. Şi, unindu-se în El, omenitatea noastră a trecut-o
prin cruce şi moarte altfel. A luat moartea noastră şi a transfigurato în jertfă. Invers decât făcuse Adam, transformând jertfa în
moarte. Moartea e opacă, jertfa e lumină. Şi a înălţat Hristos
omenitatea ca să fie la dreapta Tatălui, cum spune aşa de frumos şi
adânc Părintele Stăniloae. Iar de acolo, după ce a împlinit această
taină a tainelor, urcând firea noastră până la dreapta Tatălui, a
trimis Duhul Sfânt. Duhul de la Care El S-a întrupat, cum
mărturisim în Crez, L-a trimis la Cincizecime, cum făgăduise, ca şi
noi să ne naştem cum S-a întrupat şi S-a născut El – de la Duhul
Sfânt şi din Fecioară. De aceea Sfinţii Părinţi au numit cristelniţa
(vasul în care ne botezăm) sânul Maicii Domnului. Aşa şi noi ne
naştem, întocmai Lui.
Taina Duhului Sfânt, pe care L-a numit Mângâietorul şi Duhul
Adevărului. Duhul Adevărului… parcă luminează şi strigă în noi
lumina şi glasul adevărului. Numim ceva instinct – instinctul vieţii.

Este şi un instinct al adevărului, pe care Mântuitorul îl
numeşte Duhul Adevărului. Îţi spune ceva din adânc: aceasta este
adevărat şi altfel nu poate fi. Spune Mântuitorul: “…Duhul
Adevărului (…) Care în voi va fi” (Ioan 14, 17). Şi de la începutul
creaţiei a fost, când “Se purta pe deasupra apelor” (Facerea 1, 2).
Care e cu noi neîncetat, e în lume neîncetat. Ţine de noi să-I
răspundem: Da. Spune Psalmistul: “Gata este inima mea,
Dumnezeule, gata este inima mea”(Ps. 107, 1). Inima ta să fie gata,
dar nu decizi tu când vine Duhul; El, în libertatea Lui. Mare este
taina libertăţii! O creştină mă întreba: De ce nu am mereu puterea
aceasta? – Ei, vezi, puterea asta nu depinde nici de tine şi nici de ea
însăşi, ci de Cel care o dă – Duhul Adevărului, şi Care împlineşte de
la Tatăl prin Fiul. E Persoană.
Va urma şi marea prăznuire şi mărturie a sărbătorii cu cele şapte
rugăciuni ale Pogorârii Duhului Sfânt. Acum să grăim din
instinctul, din Duhul Adevărului. Să simţim că e adevăr. Şi avem
criteriile adevărului, precis, cu certitudinea pe care ne-o dă Duhul
lui Dumnezeu – duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul
sfatului dumnezeiesc, duhul puterii de a păstra adevărul şi a birui
greşelnicia,
căderea, duhul
cunoştinţei, duhul
dreptei
credinţe şi duhul temerii de a nu pierde lumina şi iubirea divină.
Acest insitinct al adevărului, acest duh pe care îl avem şi îl aveţi toţi,
şi care dă bucurie. Cum spun Părinţii (unul din Apus – Fer.
Augustin, şi unul din Răsărit, Sf. Isaac Sirul), că bucuria le-a venit
din adevăr. Îţi dă bucurie adevărul, îţi dă plinătate, ştii că eşti în
adevăr. Şi nu-i nimic mai scump pe lume decât a simţi că eşti în
adevăr, pentru că aceasta e bucuria vieţii de veci. Plăcerea e mai
mult de la simţuri. Omul caută mai mult plăcerea. Are şi ea valoarea
ei pentru trup, pentru simţuri. Bucuria e semn al Duhului Sfânt.
Căci “roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea”. Vedeţi?
Acum, cu acest duh al adevărului, pe care îl aveţi (se simte, se vede
în ochii voştri, pe feţele voastre care se luminează), să ascultăm. Am
citit în Evanghelie astăzi:
“Iar în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii…”. Pentru
evrei era la cincizeci de zile după Paştele lor – eliberarea din robia
Egiptului; pentru creştini, cincizeci de zile de la ziua Învierii. La
cincizeci de zile după ieşirea din robia Egiptului evreii sărbătoreau
primirea Legii pe muntele Sinai. Şi, aduceţi-vă aminte, când Moisi a
primit Legea şi a coborât de pe muntele Sinai, faţa lui strălucea de o
lumină nu din lumea aceasta, şi nu îl puteau privi. De aceea şi-a
acoperit faţa sa cu un văl (Ieşirea 34, 33). Primiseră atunci, cu
adevărat, de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt strălucirea Duhului

Sfânt pe faţa lui. Atunci, la cincizeci de zile după izbăvirea din robie,
acum la cincizeci de zile de la Paşte – adevărata izbăvire din robie.
Libertatea… O, Doamne, să-i ajutăm pe oameni să înţeleagă
libertatea deplină, adevărată. Căci libertatea e lovită din două părţi,
din două laturi. Întâi, libertatea nu este deplină dacă trăieşti numai
în legile firii, ale creaţiei, care ţin de timp şi spaţiu. De aceea au spus
filosofii: libertatea este necesitatea înţeleasă; deci n-ai ieşit din
lumea necesităţii. Libertate este când ieşi dincolo de lumea creată,
de lumea legată de timp şi spaţiu. Şi, tot în această lume, ultima
expresie a pierderii libertăţii – moartea. Or, care este libertatea
adevărată, ieşirea din robia ultimă a existenţei care-i moartea? –
Învierea. Prin ea Hristos a înălţat umanitatea în adevărata lumină,
în cerul libertăţii depline. Toţi trebuie să o învăţăm, să ştim cu toţii
că acesta este adevărul deplin. Să-l mărturisim cu smerenie,
îngenunchind, dacă vreţi, dar nu în faţa lumii, ci înaintea lui
Dumnezeu, ca să nu socotească cineva că ne îngâmfăm,
împodobindu-ne cu orgoliul adevărului. Adevărul pe noi ne face
smeriţi şi iubitori. Or, Iisus, Mântuitorul a dat lumii libertatea. Întâi
unind în natura umană dumnezeirea, care-i mai presus de lume, cu
omenitatea, şi biruind moartea. Aceasta este libertatea adevărată.
De aceea am făcut legătura cu Evanghelia care spune:
“În ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat
între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine
şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de
apă vie vor curge din lăuntrul lui” – cum îi spusese şi
samarinencei: apa pe care ţi-o voi da Eu de o vei bea, nu vei mai
înseta niciodată. Pentru că e de dincolo de lumea aceasta, dar
pentru lumea aceasta. E din cer, din lumea necreată, increată, dar
pentru noi. Şi numai aşa avem plinătatea. Şi nimeni nu vrea
moartea, de aceea toţi luptă împotriva ei. Deci toţi vor nemurirea.
De ce mintea şi dorinţa ta nu se opreşte numai aici, ci merge,
învăluind lumea toată, dincolo de marginile ei, până la Dumnezeu
(homo ipsis – omul capabil de infinit, Kapa infinitis, Homo capa
divini – omul capabil de divin). Şi cine în lume a adus această
plinătate? – El, Dumnezeu şi Om. Atunci, în El este libertatea. De
aceea spune El, şi numai El poate să o spună: “Cel ce va bea din
apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac”… “râuri de apă
vie vor curge din pântecele lor” (Ioan 4, 14; 7, 38), adică din
adâncul nostru. Căci Duhul Sfânt, cum spunea Patriarhul Calist, se
face în noi suflet al sufletului nostru, adică în adânc ne unim cu El.
Pentru care Augustin spunea: Doamne, eu Te căutam în afară, iar
Tu erai înlăuntru. Tu erai în mine, iar eu nu eram în mine; eram

afară din mine. Şi de acolo, din lăuntrul meu vor curge “râuri de apă
vie”. Simţi curgând în tine adevărul; cuvintele, gândurile toate se
unesc, strălucesc în lumina adevărului. Cercetaţi, rugaţi-vă, trăiţi
aşa atât de viu, negrăit, prezenţa lui Dumnezeu! Cum a spus
Mântuitorul, iată, în Evanghelia de astăzi:
“Iar aceasta a zis-o [Iisus] despre Duhul pe Care aveau să-L
primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru
că Iisus încă nu fusese preamărit” (Ioan 7, 37-39). În înţelesul că
El, întrupându-Se, luând omenitatea noastră a dus-o treaptă cu
treaptă până de-a dreapta Tatălui – învăţându-ne, făcând minuni,
împărtăşindu-i pe ucenici în noaptea aceea: Luaţi, mâncaţi, vă dau
trupul Meu, vă dau sângele Meu. Adică ce e mai scump: în trupul
vostru vă dau trupul Meu… şi ce e mai viu decât să ai sângele Lui?
Sânge dumnezeiesc să ai în tine… Apoi a fost prins, răstignit, a
înviat şi S-a înălţat. Nu fusese dat Duhul Sfânt când ne grăieşte
aceasta Evanghelia. Dar Mântuitorul le făgăduia.
Şi ultimul cuvânt din Evanghelia pe care am auzit-o astăzi. : “Iarăşi
le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează
Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).
Să ai lumină… Iubiţilor, putem vedea ceva fără lumină? – Nu. În
lumină ne privim unii pe alţii; în lumină înţelegem lucrurile din
lumea aceasta. Dar aceste două lumini sunt din lumea aceasta, şi
numai cu ele aici rămânem. Dar Iisus a spus: “Eu sunt Lumina
lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea
lumina vieţii” (Ioan 8, 12). Numai în El nu umbli în întuneric, ci în
lumina chemării tale, a adevărului tău.
Şi, iubiţilor, îngăduiţi să spun şi vorba aceasta: Eu sunt un om
simplu; de-a lungul zecilor de ani am căutat adevărul şi am citit şi
puţină ştiinţă, şi filosofie, dintr-o parte şi din alta a lumii. Şi cele
citite le puneam faţă în faţă cu credinţa, cu Iisus Hristos. Ce mă
ajuta să simt că nu mă rătăcesc? Foarte simplu: Întregii filosofii a
lumii îi puneam întrebarea: Ce-mi oferi? Îmi dai adevărul deplin al
omului? Nu spune nimic despre el. Numai Iisus mi-l dă întreg.
Atunci, se lumina neîncetat, se întărea tot mai mult credinţa.
Fiecare să vă puneţi această întrebare. Deci cu cele două lumini, cu
tot raţionalismul filosofic rămâi în lumea aceasta. Pe câtă vreme
lumina despre care a spus Mântuitorul ne ridică mai presus de
lume: “Eu sunt Lumina lumii” şi “Cel ce crede în Mine, precum a
zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din sânul lui”. – Aţi văzut
cum ne învaţă adevărul: întâi lumina, pe urmă ochiul. Nu e făcut
ochiul înaintea luminii. Iar ochiul pentru lumina dumnezeiască este

credinţa. Credinţa este ochiul luminii care vine de la Dumnezeu,
lumină necreată.
Adevărul dumnezeiesc se împărtăşeşte prin trei cete: prin Profeţi,
prin Apostoli şi prin Sfinţii Părinţi. Iar Sfinţii Părinţi nu au încetat.
Şi părintele Stăniloae are să fie în rândul Sfinţilor Părinţi; şi toţi
credincioşii, şi între dumneavoastră, oamenii simpli. Căci
Dumnezeu nu-i nici sărac, e bogat, şi nu e nedrept. Şi auziţi ce
spune un om învăţat din timpul nostru: Credinţa îl situează pe om
în
inima
increatului –
în
inima
dumnezeirii,
a
necreatului. Credinţa nu este o culme a lumii acesteia (nu te
situează doar pe culmile acestei lumi. Cum ar zice cineva, pe
culmile metafizicii, adică a filosofiei care se luptă să treacă dincolo
de fizic) pentru că atunci ar fi un mers firesc al lumii
acesteia. Credinţa e de dincolo de această lume, e din lumea
necreată, din increat. Aceasta este, cu adevărat, taina credinţei. De
aceea a spus Iisus: Cel ce crede în Mine va simţi cum râuri de apă
vie curg din el. Credinţa, deci, e ochiul minunat al luminii
dumnezeieşti.
Zice Sf. Grigorie Palama: “Credinţa e căruţa puterii Evangheliei” – e
puterea apostolică, e puterea proorocilor, a sfinţilor, a lui Avraam şi
a tuturor proorocilor, e acest dar al deschiderii din adânc, pe care la făcut Dumnezeu omului, şi în lumina divină a privi dincolo. A
privi lumea cu iubire divină; nu a părăsi, nu a dispreţui, nu a
nesocoti, cumva, lumea aceasta. Dar te înalţi, prin credinţă, mai
presus de lume, ca să te împlineşti cu adevărat. Căci om deplin nu
este decât omul care simte în el pe Dumnezeu – lumina
divină, puterea divină, înălţarea către Dumnezeu, nemurirea. Prin
credinţă începe şi la ea sfârşeşte toată dreptatea, şi din ea tot
dreptul va fi viu. Aşa zice Sf. Grigorie Palama: “Credinţa depăşeşte
ideile născute din privirea făpturilor. Ea ne-a unit pe noi cu
raţiunea aflată mai presus de toate şi cu Adevărul neconstruit şi
simplu (e din taina Părintelui ceresc, născut, nu făcut). Şi am
înţeles mai bine, dar nu prin demonstraţie: toate s-au făcut din
cele ce nu sunt (cele din lumea aceasta) şi s-au făcut numai cu
cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, ce e, deci, credinţa aceasta? Oare
vreo putere naturală, sau mai presus de fire (culmea firii noastre)?
Fără îndoială, e mai presus de fire, deoarece nu poate veni cineva
la Tatăl decât prin Fiul, Care ne ridică pe noi mai presus de noi
înşine, ne dă simplitatea îndumnezeitoare, ne întoarce spre
unitatea Tatălui, Ce adună toate”.
Evanghelia citită astăzi şi unită cu Apostolul sunt de la doi apostoli
care au fost tare uniţi: Ioan şi Petru. Cele mai multe pericope

evanghelice sunt de la Matei, Marcu şi Luca, iar “Apostolii” cei mai
mulţi de la Sf. Pavel. De data aceasta, la Rusalii se unesc cei doi
apostoli în chip negrăit. Evanghelia este de la Ioan, iar Apostolul
este de la sf. Petru, cuvântul scris de sf. Evanghelist Luca (Ioan 7,
37-53; 8, 12. Fapte 2, 1-11.). Gândiţi-vă cum îi uneşte Dumnezeu.
Când Mântuitorul a fost prins, acolo, în grădina Ghetsimani, toţi
ceilalţi apostoli au fugit, numai Ioan şi Petru nu. Iar când l-au dus
pe Mântuitorul la judecată, Ioan, care era cunoscut la curtea
arhiereului, a intrat în curte şi l-a luat şi pe Petru. Ioan a stat mai
aproape şi a auzit tot ce s-a petrecut. Petru, cum îi spusese
Mântuitorul, s-a lepădat (să nu judecăm pe nimeni); dar a plâns cu
amar. Apoi judecata, răstignirea… Ioan a rămas permanent la cruce,
cu femeile mironosiţe, şi l-au înmormântat tot ei. Apoi s-a retras. În
dimineaţa Învierii, când Maica Domnului şi mironosiţele au venit şi
au găsit mormântul gol, Maria Magdalena i-a vestit pe apostoli: “Au
luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus” (Ioan
20, 2). Şi cei care au sărit şi au alergat la mormânt au fost tot Petru
şi Ioan. Ioan, care era mai tânăr, a alergat mai repede şi a văzut
mormântul gol; şi a crezut. Petru a venit şi el, a intrat în mormânt şi
a găsit numai giulgiurile. Iar după Cincizecime (Mântuitorul le
spusese: “Îmi veţi fi martori” – martori învierii), tot ei umblau
împreună. Ce însemnătate are pentru noi faptul acesta? – Sunt
două mărturii. Duhul Sfânt le lucrează toate, nu e nimic
întâmplător. Şi fiecare a mărturisit în felul lui, ca mărturia să fie
adevărată, “ca în gura a două sau trei mărturii să stea tot
adevărul” (Matei 18, 16). Iar astăzi, iarăşi uniţi: am citit Evanghelia
de la Ioan, să citim şi de la Petru:
“Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi
loc (acel loc al Cinei celei de Taină, pe care l-au numit Sfinţii Părinţi
“simbolul lumii”; şi Maica Domnului împreună cu ei). Şi din cer;
fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine
repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei”.
“Din cer şi fără de veste” – Cerul… de atâtea ori noi ne-am
întrebat… Cerul e Dumnezeu însuşi, tâlcuieşte după Scripturi Sf.
Maxim Mărturisitorul; e lumea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu
însuşi, care e prin Sine, şi de la Sine e totul; Care este
pretutindenitatea existenţei (atotprezenţa lui Dumnezeu,
ubicuitatea); pretutindenitatea lui Dumnezeu şi veşnicia Lui, mai
ales aceste două atribute. Şi, cum tâlcuia sf. Ioan Damaschin atât de
frumos, Dumnezeu a coborât la noi nu după loc, ci după fire. Firea
lui Dumnezeu, care e pretutindeni şi învăluie spaţiul şi timpul. O,
Doamne, ar trebui să ne cutremurăm tot timpul că suntem învăluiţi

de Dumnezeu. Şi când simţi harul, lumina, se petrece ceva
neobişnuit; nu-i ca din lumea aceasta. Te simţi în faţa majestăţii,
atotputerniciei. E un cutremur negrăit al sufletului, al
incomprehensibilităţii. Cum spune Sf. Ioan Gură de Aur, este o
mărturie unică în faţa a ceva unic.
“Din cer” – din această lume a veşniciei şi pretutindenităţii lui
Dumnezeu. Şi Duhul Sfânt tot aşa, nu după loc, ci după fire
coboară; din taina aceasta a Dumnezeirii, care e în tine şi pe care,
pentru că e duhovnicească, de eşti în plinătatea Duhului o simţi.
Cum să n-o simţi? Când păcatul schimbă sensul existenţei, în loc să
fiu deschis în stare de ofrandă faţă de Dumnezeu, jertfesc mie,
idolului din mine, mă închid în mine. Şi, închis în mine, ce mai văd?
Mă văd pe mine. Şi mă văd, ca şi Avraam, că sunt pământ şi cenuşă.
Tu eşti în tine; şi dacă te vezi pe tine, nu mai vezi pe nimeni. Toate
le cercetăm cu o logică de neclintit. Să cugete oricine. Atunci eşti în
lumină, când Dumnezeu te învăluie. Şi aşa cum Fiul lui Dumnezeu
S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, la fel trimite
Duhul Sfânt, să ne nască şi pe noi din nou.
“Din cer şi fără de veste” – apostolii aşteptau, dar nu ei au decis.
Libertate desăvârşită. Dumnezeu e libertate. Şi, cum spune
Patriarhul Calist, harul lui Dumnezeu nu e din fire, nu e din lumea
aceasta; e din lumea lui Dumnezeu. Şi “fără de veste” – nu-l decizi
tu. Tu te poţi pregăti, îl doreşti, îl cauţi (“Cereţi şi vi se va da;
căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide” – Matei 7, 7). Şi, cum
a făgăduit, iată, deodată, “s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt
ce vine repede” – ca ceva neobişnuit, care te zguduie, te cutremură,
te trezeşte. Această furtună peste apostoli, această lumină divină în
faţa căreia, cum spunea un învăţat care a cercetat toate religiile
lumii, eşti cuprins de un cutremur al tainei – mysterium
tremendum. “Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc…”. Foc –
lumină. De aceea a spus cineva: “Lumina e geniul focului”; frumos a
grăit. Limbile aveau geniul acesta al luminii; pentru că apostolii au
început să vorbească. Limbile tâlcuiesc, cum zice Nicolae Cabasila,
cele din lăuntrul omului. Şi au început apostolii să vorbească în alte
limbi, “precum le dădea lor Duhul a grăi” – duhul înţelepciunii,
Duhul lui Hristos. “Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi
cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer”. Iarăşi un cuvânt
de o semnificaţie deosebită. Cei de la Babilon au vrut să ridice un
turn până la cer – au vrut să ia locul lui Dumnezeu; cum îi sfătuise
demonul prin Adam şi Eva: “Veţi fi ca nişte dumnezei”. Să-şi aşeze
tronul, cum spune la Isaia 14, 14, lângă Cel Preaînalt, dacă se poate

chiar în locul Celui Preaînalt. Or, toate neamurile acestea erau sub
cer. Fiecare cuvânt al Scripturii este negrăit de adevărat şi de sfânt.
Auzind vuietul acela s-au adunat atunci mulţimile. Şi, cum aţi văzut,
era atunci sărbătoarea dării Legii pentru evrei. Iar de acum era
darea Duhului Sfânt, începutul Bisericii. Cum S-a întrupat Fiul lui
Dumnezeu de la Duhul Sfânt şi din Fecioară, şi noi să fim, după
chipul lui Hristos. Şi toţi cei botezaţi suntem, de atunci, de la
Cincizecime. Erau neamuri multe adunate, şi erau uimiţi auzindu-i
pe apostoli grăind în limbile lor: parţi, mezi, elamiţi, din
Mesopotamia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile
Libiei de lângă Cirene, romani, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi. Se
minunau: Doamne, cum îi auzim noi grăind în limbile noastre?
Mântuitorul venise din sânul neamului ales. Acum, întreaga lume
este noul Israel. Se adresau tuturor, de aceea înţelegeau toţi în
limbile lor. Unii dintre cei de faţă, neînţelegând, s-au întrebat dacă
apostolii nu erau beţi. Atunci Petru s-a ridicat: “Bărbaţi iudei, şi
toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în
urechi cuvintele mele; că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare
vouă (este o beţie a patimii, dar şi una sacră, a Duhului), căci este
al treilea ceas din zi; ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:
«Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu
peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai
tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.
Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele
zile, din Duhul Meu şi vor prooroci. Şi minuni voi face sus în cer şi
jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum. Soarele se va
schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua
Domnului, cea mare şi strălucită. Şi tot cel ce va chema numele
Domnului se va mântui»” (Fapte 2, 1-21).
“Voi turna din Duhul Meu” – ce frumos spune tot sf. Grigorie
Palama: noi nu ne unim cu Hristos nici în dumnezeirea Lui, nici în
ipostasul Său divino-uman, care este unic, ci ne unim cu El după
har. De aceea a spus Scriptura “voi turna din Duhul Meu”, iar
nu “voi turna Duhul Meu” – din dumnezeire, harul Meu. Şi Duhul
lui Dumnezeu se face în noi suflet al sufletului nostru, lumină a
minţii noastre, raţiune divină a raţiunii noastre. Atunci raţiunea e
adevărată, când în ea e Logosul – Raţiunea divină. Simpla noastră
logică nu se identifică total cu Logosul divin; ea este din Logosul
divin, dar nu are plinătatea Logosului.
Şi atunci, “voi turna din Duhul Meu (…) şi tot cel ce va chema
numele Domnului se va mântui”. Şi a zis Petru a doua
oară: “Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus

Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri,
prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în
mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi, pe Acesta, fiind dat, după sfatul
cel rânduit (la fiecare cuvânt să fim cu luare aminte) şi după ştiinţa
cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi, pirondindu-L, prin
mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât. Pe Care Dumnezeu L-a
înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El
să fie ţinut de ea”. Petru vedea acum, cu ochii credinţei, atât de
luminos, observaţi cum merge: “Pe Iisus Nazarineanul, bărbat
adeverit între voi de Dumnezeu prin puteri, minuni, semne, pe
care prin El le-a făcut Dumnezeu în mijlocul vostru (Îl înfăţişează
ca om). Pe El, fiind dat după sfatul cel rânduit, după ştiinţa cea
din veci a lui Dumnezeu de mai înainte, voi L-aţi luat, pironindu-l
prin mâinile celor fără de lege şi L-aţi omorât”. Ştia Dumnezeu? –
Ştia. Vine aici un tâlc uimitor: “pe Care Dumnezeu L-a înviat,
dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie
ţinut de ea” – adică în robie El, Cel liber?! Moartea este robia
ultimă. De unde cuvântul acesta al lui Petru, tâlcuirea aceasta
uimitoare?
Vă aduceţi aminte de parabola smochinului neroditor, când
Mântuitorul, în Săptămâna Patimilor, a căutat rod în smochin, dar
a găsit numai frunze; şi a zis: “În veci să nu mai fie rod în tine”. A
doua zi, găsind smochinul uscat, Petru a spus : “Iată Învăţătorule,
smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat” (aşa a spus el, că l-a
blestemat, dar Mântuitorul nu blestemă; a spus adevărul, că n-are
să mai rodească; şi n-a mai rodit). Ce-a zis atunci Iisus ucenicilor?
– “Aveţi credinţa lui Dumnezeu”. A lui Dumnezeu, nu a mea,
sărmana
mea
credinţă.
Şi,
observaţi,
cuvântul “aveţi
credinţa lui Dumnezeu” l-a păstrat numai Petru. Pentru că
Evanghelia scrisă de sfântul Marcu e scrisă după predica lui Petru.
Şi sunt teologi mari astăzi (am primit înştiinţare din Germania)
care se străduiesc să vadă în Evanghelia după Marcu pe sfântul
Petru, predica lui.
Şi e uimitor cum se arată credincioşia lui Dumnezeu aici! Rămâi
uluit, cu adevărat. În tot acest cuvânt al lui Petru aceasta se
dezleagă. Căci Petru, în lumina aceea, spune: “Pe Iisus
Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri,
prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în
mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi, pe Acesta, fiind dat, după sfatul
cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu (deci El a
fost dat pentru noi), voi L-aţi luat şi, pirondindu-L, prin mâinile
celor fără de lege, L-aţi omorât.”. L-au omorât, L-au pus în

mormânt, au şi pecetluit mormântul. S-au dus în felul lor “liniştiţi”:
am terminat cu El.
Atunci, unde e credinţa lui Dumnezeu? Ce înseamnă credinţa lui
Dumnezeu? – Credincios făgăduinţei Lui. Or Dumnezeu a făgăduit
de la început, prin Protoevanghelie, zicând către şarpe: “Pentru că
ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele şi între toate
fiarele câmpului; pe pântecele tău să te târăşti şi ţărână să
mănânci în toate zilele vieţii tale (foamea de pământ)! Duşmănie
voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei;
aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul (călcâiul lui
Ahile, toată istoria lumii îl păstează)” (Facerea 3, 14-15). Făgăduise
Dumnezeu. A rămas credincios făgăduinţei, sau nu? Păi cum
încheie acest cuvânt sfântul Petru? – “Pe Care Dumnezeu L-a
înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El
să fie ţinut de ea”. Făgăduinţa lui Dumnezeu: a dat învierea. El a
împlinit. Vedeţi, aşadar, credinţa lui Dumnezeu, făgăduinţa Lui.
Istoria, adeseori, vrea să-L închidă pe Fiul lui Dumnezeu, să-L bage
în mormânt. Dar credincios este Dumnezeu făgăduinţelor Lui şi
adevărul nu e decât în El.
Am înţeles ce înseamnă credinţa lui Dumnezeu, făgăduinţa lui –
Învierea, care-i biruinţa morţii (“dezlegând durerile morţii”). Nu
acesta este cel mai mare dar, a învinge moartea cu care ne luptăm?!
Şi ne-a dăruit libertatea, pentru care s-au luptat neamurile dintru
început. Dumnezeu însuşi e liber şi libertate ne dăruieşte nouă.
A continuat Petru cuvântul aducând o mărturie tot atât de
uluitoare, a lui şi numai a lui: “Căci David zice despre El:
«Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a
dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea
şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru
nădejde”. Şi de ce “se va odihni trupul meu întru nădejde”: “Căci
nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe Cel sfânt al Tău
să vadă stricăciune” (Fapte 2, 25-27).
Auzi, deodată, cum se mişcă cuvântul! David spune: Totdeauna am
văzut pe Domnul (adică pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu) lângă
Tatăl înaintea mea, ca să nu mă clatin. “De aceea s-a bucurat inima
mea… limba mea… şi trupul meu (şi al fiecăruia!)”. De ce: “că nu
vei lăsa sufletul meu în iad (sufletul meu va fi în lumina credinţei,
nu în iad), nici nu vei da pe Cel sfânt al Tău să vadă stricăciune” –
la Domnul se referă. Deci Petru vorbeşte despre David. David a
profeţit că el a văzut pe Fiul lui Dumnezeu de-a dreapta Tatălui, a
văzut că Se va întrupa din coapsele lui şi va lua trup ca şi noi. A
văzut că prin El are nădejde că sufletul lui nu va rămâne în iad; şi

trupul lui se odihneşte “pentru că nu-L vei lăsa pe Cel sfânt al Tău
să vadă stricăciune”.
“Bărbaţi fraţi – continuă apostolul –, cuvine-se a vorbi cu
îndrăznire…” – de ce zice “cu îndrăznire”? – “David a murit, s-a
îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta”. Deci
pune faţă în faţă mormântul lui David cu trupul lui, iar despre Iisus
spune: “Nu vei lăsa pe Sfântul Tău să vadă stricăciunea”. Deci
apar, în conştiinţa lui Petru, faţă în faţă cele două morminte:
mormântul lui David, cu trupul lui, şi mormântul gol, pe care îl
văzuse în ziua Învierii, împreună cu Ioan. Nu au găsit decât
giulgiurile. Şi îngerii le-au spus femeilor: “De ce căutaţi pe Cel viu
între cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat” (Luca 24, 5-6). Era acum
la numai cincizeci de zile după învierea Mântuitorului, când
mormântul rămăsese gol. Dar puseseră strajă la mormânt ostaşi,
care au spus, după cum le ceruseră fariseii, că ei au adormit şi că
ucenicii au venit noaptea şi L-au furat. Mereu era vorba că L-au
furat. Dar el acum capătă îndrăzneală, şi cu îndrăznire spune: Iată,
mormântul lui David este aici şi trupul lui e acolo, iar al lui Hristos
e gol, pentru că Sfântul lui Dumnezeu nu putea să vadă
stricăciunea. A înviat.
Observaţi ce tâlc uimitor e în tot acest cuvânt! “Deci el (David),
fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să
aşeze pe tronu-i din rodul coapselor lui, mai înainte văzând, a
vorbit despre învierea lui Hristos”. Acum mai cu tărie o vesteşte
Apostolul Petru: “că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul
Lui n-a văzut putreziciunea”. Deci a mers sufletul Mântuitorului la
iad (cum o va spune Petru mai clar în epistolă), şi n-a cunoscut
putreziciunea, căci “Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, Căruia noi
toţi suntem martori”. – Suntem martorii învierii Lui. De aceea
mormântul Lui rămas gol rămâne mărturie a învierii. Petru vorbea
la cincizeci zile după Înviere. Şi Iisus, “înălţându-Se prin dreapta
lui Dumnezeu (Tatăl) şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului
Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi”. Şi încheie
Petru cuvântul: “Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel că
Dumnezeu pe acest Iisus pe Care voi L-aţi răstignit (căci nu L-au
omorât) L-a făcut Domn şi Hristos (Mesia cel făgăduit)”.
Aceasta este taina sărbătorii. Pentru care mulţimea, auzind, a zis:
Ce să facem? Iar Petru le-a răspuns: “Pocăiţi-vă!” – schimbă-ţi
gândirea, de la eul tău, orgoliul tău, la Dumnezeul Cel viu care ne
uneşte pe toţi ; la Unicul Dumnezeu – al adevărului, al luminii, al
învierii, al veşniciilor. Ca să nu rămână miliarde de euri care se
ciocnesc între ele; pentru că fiecare vrea să fie centru. “Să se boteze

fiecare dintre voi (prin această pocăinţă) în numele lui Iisus Hristos
(Cel înviat), spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul
Duhului Sfânt” (Fapte 2, 30-38). Şi s-au botezat în ziua aceea ca la
trei mii deodată. Aşa cum Hristos era prezent – prin lumina
bogăţiei, a eternităţii, a dumnezeirii – în Petru, prin botez deodată
Duhul Sfânt năştea din nou mulţimile; cum ne-a născut şi pe noi, ca
să fie prezent în noi Hristos.
“Hristos în noi, nădejdea măririi”, cu Tatăl şi în Duhul
Sfânt. “Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prea
înţelepţi pe pescari i-ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi
printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, slavă Ţie”.
Doamne, slavă Ţie, slavă Ţie. Amin.

Indreptarile lui
Dumnezeu

Cel sănătos duhovniceşte trece cu vederea drepturile sale
pentru a împlini în viaţă îndreptările lui Dumnezeu. Aceasta
întrucât alta este valoarea dreptăţii omeneşti faţă de cea
dumnezeiască. Numai cel ce are sănătate duhovnicească poate
deosebi dreptatea lui Dumnezeu în părută nedreptate
omenească. Sfântul Dorotei învaţă cu privire la nimicirea pe care
i-o pricinuiesc omului „drepturile" sale. Stăruind să ne cerem
drepturile, pretinzând dreptate omenească, creem, în fapt,
premisele distrugerii, mai cu seamă a sufletului. Cineva poate fi

nedreptăţit de oameni, însă pentru că înfruntă acest fapt după
Dumnezeu şi încearcă să nu piardă dreptatea Lui, trăieşte o altă
realitate, pe care omul cu o mentalitate lumească nu o poate
simţi.
Cine se bucură de sănătate duhovnicească nu suferă de pe urma
nedreptăţii venite de la oameni. Se poate întâmpla ca aceştia săl nedreptăţească, însă el vede legile duhovniceşti care lucrează
îndărătul acestei aparente nedreptăţi. Sfântul Marcu Ascetul
spune că „cel care, dispreţuit fiind de cineva, nu se gălceveste
cu cel ce-l dispreţuieşte, nici cu cuvântul, nici cu gândul, a
dobândit cunoştinţă adevărată şi arată credinţă tare
Stăpânului". Cine este nedreptăţit şi nu răsplăteşte, la rândul
său, cu nedreptate, primeşte mare plată de la Dumnezeu.
Omul sănătos duhovniceşte se raportează totdeauna la
Dumnezeu. Aşteaptă să ia plată în împărăţia cerurilor. Nu
voieşte să fie îndreptăţit aici, pe pământ. Nu intră în cercul
înşelător al îndreptăţirilor, deoarece de la Dumnezeu aşteaptă
răsplătirea. Se bucură şi se veseleşte când înfruntă nedreptăţi.
Aceasta deoarece cu cât omul este nedreptăţit mai mult aici pe
pământ, cu atât mai mult va primi îndreptăţire de la Dumnezeu.
Arătând răbdare şi bucurie când este nedreptăţit, face
depuneri în Banca împărăţiei cerurilor. De aceea, Sfântul Marcu
Ascetul îndeamnă: „De ai fost păgubit, sau ocărât, sau prigonit
de cineva, nu lua în seamă cele de faţă, ci aşteaptă cele viitoare;
şi vei afla că acela ţi-a fost pricină de multe bunătăţi, nu numai
în vremea de aici, ci şi în veacul viitor". Sfântul Isaac
Sirul învaţă că cel ce poate răspunde împotrivă când este
nedreptăţit şi totuşi nu o face, ci rabdă cu bucurie, „a primit
mângâierea de la Dumnezeu". Primeşte înlăuntrul său mângâiere
dumnezeiască. Iar când Dumnezeu mângâie, nu „Se zgârceşte".
Spune, de asemenea, că cel ce rabdă cu smerită-cugetare
învinuirile ce i se aduc „a ajuns la desăvârşire şi se minunează
îngerii de el. Căci nici o altă virtute nu e aşa de mare şi de greu
de dobândit".

In Pateric citim despre un frate care fusese nedreptăţit şi a
venit la Avva Sisoe, spunând: „«Mi s-a făcut strâmbătate de
cutare frate şi eu voi să-mi fac izbândă». Iar bătrânul îl ruga
zicând: «Nu, fiule, ci lasă mai bine la Dumnezeu izbânda».” Cum
fratele nu voia să asculte de cuvântul său, Avva l-a îndemnat să
se roage împreună lui Dumnezeu. A făcut atunci bătrânul
această rugăciune: „Dumnezeule, nu mai avem trebuinţă de Tine,
ca sa porţi grija pentru noi. Căci noi ne facem izbânda noastră."
Iar fratele, auzind aceasta, s-a umilit cu inima şi i-a cerut
iertare bătrânului. Şi totuşi, mulţi dintre noi suntem bolnavi
duhovniceşte, nu cunoaştem legile duhovniceşti şi voim să ne
aflăm dreptatea în viaţa de aici, cerem răzbunare împotriva
fraţilor, nu ne lăsăm pe noi înşine în mâinile lui Dumnezeu. Poate
spune cineva cu încredinţare că cei sănătoşi duhovniceşte nu
numai că nu răsplătesc nedreptatea care li s-a făcut, ci se
bucură nespus de mult pentru ea, căci astfel îi lasă loc lui
Dumnezeu să lucreze. Iar Dumnezeu, drept fiind, îi iubeşte mai
mult pe copiii Săi care sunt nedreptăţiţi.
Ierotheos,
mitropolit al Nafpaktosului

Sfantul Ioan de Kronstadt Despre biruirea trupului in rugaciune
De ce este nevoie de rugaciuni lungi? Ca prin rugaciunea lunga,
facuta cu osardie, sa incalzim inimile noastre reci, invartosate prin
petrecerea indelungata in desertaciune - caci este lucru nefiresc a
crede, cu atat mai mult a pretinde, ca inima invechita in desertaciunea acestei vieti sa se poata patrunde in scurta vreme de
caldura credintei si dragostei de Dumnezeu in timpul rugaciunii.

Nu, pentru aceasta e nevoie de osteneala si iar osteneala, de vreme
si iar vreme. Imparatia Cerurilor se ia cu sila, si silitorii o rapesc pe
ea (Mt. 11, 12).
Imparatia lui Dumnezeu nu vine grabnic in inima, cand oamenii
fug de ea cu atata osardie. Domnul insusi vesteste voia Sa ca noi sa
ne rugam nu putina vreme atunci cand ne-o da pilda pe vaduva
care indelungata vreme se tot ducea la judecator, suparandu-l cu
rugamintile sale (Lc. 18, 2-6). Domnul, Tatal nostru Ceresc, stie
dinainte cererea noastra (Mt. 6, 8), stie de ce avem nevoie, dar noi
nu-L stim pe El cum trebuie, suntem foarte credinciosi desertaciunii
lumesti, nu Tatalui Ceresc; si iata ca El, dupa intelepciunea si
milostivirea Sa, preface nevoile noastre in prilej de ne intoarce catre
Dansul. "Intoarceti-va, copiii Mei rataciti, macar acum, la Mine,
Tatal vostru, cu toata inima voastra, daca mai inainte vreme ati fost
departe de Mine; macar acum incalziti cu credinta si cu dragostea
inimile voastre, care mai inainte erau reci, intorcandu-le catre
Mine".
Nu face la rugaciune placurile trupului lenevos - nu te grabi:
trupul, plictisit si apasat de lucrarea sfanta, se grabeste sa termine
cat mai repede ca sa se odihneasca ori sa se apuce de lucruri
trupesti, lumesti.
Cand savarsesti rugaciune, pravila, mai ales dupa carte, nu te grabi
sa sari de la un cuvant la altul fara a fi simtit adevarul lui, fara a-l fi
pus la inima, ci da-ti intotdeauna osteneala de a simti cu inima
adevarul lucrurilor pe care le spui; inima ta se va impotrivi uneori
prin lenevie si impietrita nesimtire fata de ceea ce citesti, alteori
prin indoiala si necredinta, printr-o oarecare vapaie si stramtorare
launtrica, alteori prin imprastiere si abatere catre oarece lucruri si
griji pamantesti, alteori prin pomenirea necazului suferit din partea
aproapelui si simtamantul razbunarii si al urii fata de el, alteori
prin inchipuirea placerilor lumesti sau a placerii pricinuite de
citirea romanelor si indeobste a cartilor lumesti. Nu fi iubitor de
sine, biruie-ti inima, adu-o lui Dumnezeu ca jertfa bineplacuta: Dami, fiule, inima Ta (Pilde 23, 26), si rugaciunea ta te va face ruda cu

Dumnezeu, te va uni cu El si cu tot cerul, si te vei umplea de Duhul
si de roadele Lui, care sunt dreptatea, pacea si bucuria, blandetea,
indelunga rabdare, umilinta inimii. Vrei sa termini repede pravila
de rugaciune ca sa dai odihna trupului ostenit?
Roaga-te din inima si vei adormi cu somn linistit, sanatos si lin.
Deci, nu te grabi sa te rogi cum se nimereste: nefacand o jumatate
de ceas de rugaciune vei pierde trei ceasuri din cel mai sanatos
somn. Te grabesti la munca? Scoala-te mai devreme, nu dormi
peste masura, si roaga-te cu osardie: vei dobandi liniste, energie si
spor la lucru pentru intreaga zi. Inima nazuieste spre lucrurile
desertaciunii celei lumesti? Frange-o; sa fie comoara ei nu desertaciunea pamanteasca, ci Dumnezeu: invata-ti inima sa se lipeasca
prin rugaciune de Dumnezeu, nu de desertaciunea lumii, ca sa nu
te afli rusinat in zilele bolii tale si in ceasul mortii tale, ca un bogat
in desertaciunea lumii si sarac in credinta, nadejde si dragoste, de
nu te vei ruga in acest fel.
Nu crede trupului tau, ce te ameninta ca va slabi in timpul
rugaciunii: sa stii ca minte. Cum vei incepe sa te rogi, vei vedea
trupul va deveni robul tau ascultator. Rugaciunea il va si inviora.
Adu-ti aminte totdeauna ca trupul este mincinos.
La oamenii ce se roaga putin, inima este slaba - si iata, cand vor sa
se roage, inima lor devine slabanoaga si le slabanogeste mainile,
trupul si gandurile, incat le este greu sa se roage. Trebuie ca omul
sa se biruie pe sine, sa se straduie a se ruga din toata inima, fiindca
bine, usor este a te ruga din toata inima.
La rugaciune nu te lasa biruit de trup si de vrajmasul care lucreaza
prin el; nu vicleni cu limba ta, ci graieste adevar in inima ta (v. Ps.
14, 3, 2); sa simti si sa gandesti precum graiesti in rugaciune, nu ca
si cum pe limba ar fi miere, iar in inima gheata; daca vrajmasul te
va birui o data, dupa aceea va trebui sa te aperi pe tine insuti, sa
aperi slobozenia ta de el ca pe un petec de pamant cotropit de
vrajmas, iar inima ta se va departa de Domnul. Nimic sa nu treci cu
vederea in viata duhovniceasca, sa nu socoti despre nici un lucru ca
e marunt, ca nu merita luare-aminte. Lucrul de capetenie este

acesta: straduie-te sa fii intotdeauna adevarat in inima ta. Cand este
greu sa te lupti cu trupul, tocmai atunci arata-ti neclintirea, tocmai
atunci sa nu slabesti in lupta, ca un bun ostas al lui Hristos.
Rasfatul trupului, impietrita nesimtit fata de tot ce este
duhovnicesc, sfintit, e stramtorare de la vrajmasul, desi omul trupesc nu o socoate stramtorare, fiindca binevoieste intru ea - dar cei
ce vor sa traiasca duhovniceste o socot stramtorare, fiindca ea nu
ingaduie ca Dumnezeu sa ajunga la inima noastra; nu lasa sa se
reverse in inima harul Dumnezeiesc, care viaza si lumineaza
sufletul nostru; face ca sufletul nostru sa nu rodeasca roadele
credintei, nadejdii si dragostei. Atunci te faci un om trupesc, care
nu are duh. O, ce mult felurite prigoniri! Indata ce te vei intrista din
inima pentru aceasta impietrita nesimtire, indata ce vei plange
pentru ea inaintea Domnului, ea va si trece, si inima se va incalzi si
se va inmuia, si se va face in stare de cugetare duhovniceasca si de
simtaminte duhovnicesti.
Nu te cruta cand este vorba sa te rogi din inima nici dupa ce ai
petrecut intreaga zi in osteneli. Nu fi deloc nepasator la sfanta
rugaciune, spune totul Domnului din inima, caci rugaciunea este
lucrul lui Dumnezeu. Daca te-ai apucat de hat, nu spune ca este bat;
ce ai pus mana pe plug, nu te uita inapoi (v. 9, 62). Dupa ce ti-ai
ingaduit sa te rogi cu nepasare, nu din toata inima, nu adormi (daca
e vorba de rugaciunile de seara) pana ce nu-ti vei Sterge pacatul
plangandu-l inaintea lui Dumnezeu. Aceasta se intampla nu cu toti,
ci cu cei s-au desavarsit, la seama: nu pune trupul tau ai presus de
Dumnezeu, ci pentru El sa nu iti pese de odihna trupeasca. Orice
pravila de rugaciune te-ai apucat sa implinesti implineste-o cu
buna credinta (daca este lunga, implineste-o bine; daca este scurta,
asijderea) si nu implini lucrul lui Dumnezeu cu inima indoita, incat
jumatate sa fie a lui Dumnezeu, iar cealalta a trupului tau.
Ravna Domnului Dumnezeu nu va rabda viclenia ta, parerea ta de
rau pentru trupul tau. El te va da pe mana diavolului, iar diavolul
nu va da pace inimii tale pentru nepasarea fata de Cel ce este

adevarata tihna a inimii tale si care va face aceasta intotdeauna spre
folosul tau, ca sa tina inima ta in apropierea lui Dumnezeu, fiindca
orice rugaciune fatarnica departeaza inima de Dumnezeu si o
intrarmeaza impotriva omului insusi; dimpotriva, orice rugaciune
lipsita de fatarnicie apropie inima omeneasca de Dumnezeu si o
face casnica a Lui. Asadar, sa crezi cuvantului acestuia: daca te vei
grabi la rugaciune de dragul tihnei trupesti, ca sa te odihnesti mai
repede, vei pierde si tihna trupeasca, si pe cea sufleteasca. Ah! Cu
ce osteneli, cu ce lacrimi se recapata dupa aceea apropierea inimii
noastre de Dumnezeu! Si de vom face apoi iarasi din rugaciunea
noastra (nepasatoare) mijloc al indepartarii de Dumnezeu, oare
ravna lui Dumnezeu nu se va aprinde pentru aceasta? Lui ii este
mila de noi si de ostenelile noastre dinainte, si iata ca vrea sa ne
faca a ne intoarce negresit catre Dansul iarasi, din toata inima. El
vrea ca noi sa fim ai Lui intotdeauna.
Precum dupa impartasirea cu nevrednicie, asa si dupa rugaciunea
nevrednica si rece ii este deopotriva de rau sufletului. Asta
inseamna ca Domnul nu intra in inima noastra, fiind jignit de
necredinta si de raceala inimii noastre, si ingaduie duhurilor
necurate sa se cuibareasca in inima noastra, ca sa simtim deosebirea
dintre jugul Sau si al lor.

Sfantul Ioan de Kronstadt

Nu se cuvine sa-si alcatuiasca
cineva intelegerea sa
Din învăţătura a cincea: Pentru că nu se cuvine să-şi alcătuiască
cineva înţelegerea sa
Inţeleptul Solomon zice, la Paremii: „Cărora nu le este ocîrmuire,
cad ca frunzele, iar mîntuirea stă întru mult sfat” (Pilde 11:14).
Vedeţi, fraţilor, puterea cuvîntului? Vedeţi ce ne învaţă pe noi
Sfinta Scriptură? Ne sfătuieşte să nu nădăjduim întru noi înşine,
nici să ne socotim cunoscători şi înţelepţi, să nu credem că putem
să ne ocîrmuim singuri. Pentru că avem trebuinţă de ajutor:
avem trebuinţă, după Dumnezeu, de povăţuitor care să ne
povăţuiască şi să ne ocîrmuiască. Nu este alt lucru mai ticălos şi
mai lesnicios spre cădere şi prăpăstuire decît a nu avea pe cineva
care să ne povăţuiască pe noi la calea lui Dumnezeu. Pentru că
zice: „Cărora nu le este ocîrmuire, cad ca frunzele.” Frunza este
dintîi totdeauna verde, moale şi frumoasă; după aceea, încetul cu
încetul, se usucă şi cade; şi, de aici, se defaimă şi se calcă. Aşa
este şi omul care nu se ocîrmuieşte de către cineva: dintîi adică,
totdeauna are căldură spre postire, spre priveghere, spre
liniştire, spre ascultare şi spre alte oarecare bunătăţi; după
aceea, căldura aceea stingîndu-se puţin cîte puţin şi neavînd pe
cineva să-l ocîrmuiască pe el, care să-i pună tăciune şi să-i
aprindă căldura aceea, se usucă astfel cu nesimţirea şi cade; şi,
de aici, se face rob vrăjmaşilor lui şi îl fac pe el precum voiesc.
Iar pentru cei ce îşi mărturisesc gîndurile şi faptele lor şi le fac
pe toate cu sfatuire, zice: „...iar mîntuirea este întru mult sfat.”
Nu zice: „cu mult sfat”, ca şi cum să se sfătuiască cineva cu
oricine, ci arătînd că este trebuinţă să se sfătuiască în toate cu
acela spre care ar avea vestire. Şi nu pe unele să le spună, iar pe
altele să le tacă, ci pe toate să le vestească şi la toate să se
sfătuiască; pentru că întru unul ca acesta este mîntuirea „întru
mult sfat”.
Căci, dacă omul nu-şi mărturiseşte toate gîndurile sale şi mai
ales dacă se află cineva din cei cu obicei rău sau cu rea
împreună-petrecere, aflînd diavolul întru acesta o voie sau o
îndreptăţire, cu aceea îl biruie şi îl surpă pe el. Pentru că
diavolul, cînd vede că cineva nu voieşte să păcătuiască, nu este

aşa de nepriceput de a face rău, încît să-l îndemne vreodată spre
a greşi la arătare. Nu îi zice: Mergi de curveşte! Nici: Mergi de
fură! Fiindcă ştie că nu le voim pe acestea şi nu voieşte să ne
silească la cele ce nu voim. Ci ne află pe noi, precum am zis,
avînd vreo voie sau vreo îndreptăţire şi cu aceea ne vatămă pe
noi ca şi cum ar fi binecuvîntată. Drept aceea, iarăşi zice:
„Vicleanul face răul cînd se va amesteca cu îndreptăţirea
noastră” (Pilde 11:15). „Vicleanul” este diavolul şi atunci face
rău, cînd se va amesteca cu îndreptăţirea noastră, fiindcă atunci
se întăreşte mai mult, atunci mai mult vatămă, atunci lucrează
mai mult. Căci, cînd ţinem voia noastră şi cînd urmăm
îndreptăţirilor noastre, atunci de aici, ca şi cum am face vreun
lucru bun, noi singuri ne băgăm în cursa vrăjmaşului şi nici nu
simţim cum pierim.
Căci cum vom putea să înţelegem voia lui Dumnezeu sau măcar
să o căutăm pe aceea, dacă credem nouă înşine şi ţinem voia
noastră? Pentru aceasta a zis Avva Pimen că „voia noastră este
zid de aramă între noi şi Dumnezeu”. Vedeţi puterea cuvîntului?
Şi iarăşi a adăugat, zicînd: „Piatră este împotrivă bătînd”, adică
împotrivindu-se şi împotrivă bătîndu-se de voia lui Dumnezeu.
Deci, dacă o va lăsa omul (pe voie), va zice şi el: „Intru
Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, tară prihană
este calea Lui” (.Psalmul 17:30, 31). Foarte minunat a zis, fiindcă
atunci vede cineva calea lui Dumnezeu că nu are prihană, cînd
îşi va lăsa voia sa. Iar cînd se supune voii sale, nu vede calea lui
Dumnezeu fără prihană; ci, măcar orice ar auzi pentru întărire,
îndată prihăneşte, scuipă, se întoarce, împotrivă bate. Căci cum
va suferi pe cineva sau cum se va supune oricărei sfatuiri cel ceşi ţine voia sa? Apoi, stareţul grăieşte şi despre îndreptăţire: „Iar
dacă şi îndreptăţirea aceea va ajuta voii, omul se răzvrăteşte.” O,
mirare, ce rînduială au cuvintele sfinţilor părinţi! Căci este chiar
moarte a se afla voia împreună cu îndreptăţirea. O, mare
primejdie, mare frică! Şi atunci cade desăvîrşit ticălosul, căci
cine să-l supună pe unul ca acesta a crede că alt om ştie folosul
lui mai mult decît el? Atunci, desăvîrşit se dă pe sine să urmeze
voii sale şi gîndului său şi, de aici, vrăjmaşul îi face lui cădere
cum voieşte.
Pentru aceasta zice: „Vrăjmaşul face rău cînd amestecă
îndreptăţirea şi urăşte glasul sfatuirii” (Pilde 11:15). Zice: De
vreme ce vicleanul urăşte nu numai însăşi sfătuirea, ci nici

glasul ei nu poate să-l asculte, şi pe însuşi glasul sfatuirii îl
urăşte. Adică, mai-nainte de a lucra ceva cel ce întreabă pentru
folos şi mai-nainte de a cunoaşte vrăjmaşul dacă acela păzeşte
sau nu ceea ce aude, el urăşte cu totul însuşi [faptul de] a întreba
şi a asculta cineva oarece pentru folosul său, şi însuşi glasul şi
sunetul unor cuvinte ca acestea îl urăşte şi se întoarce. Şi pentru
ce? Fiindcă ştie că fapta lui cea rea se cunoaşte îndată prin însăşi
aceea, adică a întreba şi a cerceta cuvînt pentru folos. Şi nimic
nu urăşte, nici se teme atîta de altceva, pe cît a-i fi cunoscută
(fapta), de vreme ce de aici nu mai poate să vîneze cu vrăjmăşie
precum voieşte. Căci - dacă sufletul se întăreşte cu întrebarea, şi
cu mărturisirea cea întru toate şi cu a auzi de la cineva care ştie
că: aceasta să o faci, iar aceasta să nu o faci; aceasta este bună,
iar aceasta nu este bună; aceasta este îndreptăţire, aceasta este
voie - iarăşi aude: Nu este vreme a lucrului acestuia! Uneori
aude: Acum este vreme! Şi aşa diavolul nu află pricină să-l
vatăme pe el, nici cum l-ar arunca pe el, de vreme ce totdeauna,
precum am zis, se sfătuieşte, şi de pretutindeni se întăreşte şi se
face întru dînsul aceea, adică „mîntuirea este întru mult sfat”.
Iar vicleanul nu voieşte aceasta, ci o urăşte, fiindcă voieşte să
facă rău şi mai ales se bucură de aceia „cărora nu le este
ocîrmuire”. Pentru ce? Fiindcă aceia „cad ca frunzele”.
Iar dacă vicleanul îl iubea pe acel frate pentru care îi spunea lui
Avva Macarie: „Am pe un frate şi, cînd mă vede, se învîrteşte ca
morişca”, pe unii ca aceştia îi iubeşte, de unii ca aceştia se
bucură totdeauna: de cei ce nu au ocîrmuire şi nu-l întreabă pe
cel ce poate, după Dumnezeu, să le ajute şi să-i povăţuiască. Căci
oare nu către toţi fraţii a mers atunci dracul acela pe care sfîntul
l-a văzut purtînd toate gustările acelea în tigvuliţele lui? Oare nu
i-a ispitit pe toţi? Ci fiecare dintre dînşii, cunoscînd năpădirea
lui, alerga la duhovnicul lor şi-şi mărturisea gîndurile. Şi au
aflat ajutor în vremea ispitei şi, de aici, nu putea să-i biruiască
pe ei vicleanul. Numai pe ticălosul acela îl afla, care îşi urma lui
singur şi nu avea ajutor de la cineva, şi-l avea pe el jucărie. Şi se
întorcea mulţumindu-i lui şi blestemîndu-i pe ceilalţi. Iar cînd a
spus Sfîntului Macarie lucrul acela şi numele fratelui, sfîntul a
alergat către dînsul şi a aflat că aceasta era pricina pierzării lui,
anume că nu voia să se mărturisească. L-a aflat pe el că nu avea
obicei să-şi spună gîndurile şi pentru aceasta îl învîrtea
vrăjmaşul ca morişca, fiindcă îl întorcea oriunde voia.

Căci - întrebîndu-se de sfîntul bătrîn: „Cum petreci, frate?” zicea: „Bine, cu rugăciunile tale, părinte!” Şi - iarăşi sfîntul
grăind: „Nu te luptă pe tine gîndurile?” - răspundea: „Pînă acum,
bine mă aflu.” Şi nu voia să mărturisească nimic, pînă ce sfîntul
nu l-a înduplecat cu meşteşug să-şi spună gîndurile. Şi după
aceea i-a grăit lui cuvîntul lui Dumnezeu şi l-a întărit pe el, şi
atunci s-a întors. Deci a venit iarăşi diavolul după obicei, voind
să-l arunce pe el, şi s-a ruşinat: fiindcă l-a aflat pe el întărit, l-a
aflat pe el îndreptat şi, neînşelîndu-se mai mult, s-a întors de aici
fără de lucru şi s-a dus ruşinat şi de la acela. Pentru aceasta întrebîndu-se iarăşi de sfîntul: „Cum se află acel frate, prietenul
tău?” - nu i-a mai zis lui „prieten”, ci „vrăjmaş”; şi îl blestema pe
el, zicînd: „Şi acela s-a răzvrătit şi nu mi se mai pleacă nici el, ci
s-a făcut mai sălbatic decît toţi!”
Vezi pentru ce urăşte vrăjmaşul glasul întăririi, de vreme ce
totdeauna voieşte pierzarea noastră? Vezi pentru ce iubeşte pe
aceia ce umblă după voia lor, de vreme ce diavolului îi ajută şi ei
singuri se luptă pe sine? Eu nu ştiu altă cădere a călugărului,
fără numai dintru a se încrede inimii sale. Unii zic că omul cade
prin cutare şi prin cutare; iar eu, precum am zis, altă cădere nu
ştiu să se facă cuiva fără numai dintru aceasta. Ai văzut pe
cineva căzut? Invaţă-te că lui singur şi-a urmat şi gîndurilor sale
s-a încredinţat. Nu este alt lucru mai pierzător decît acesta.
M-a acoperit pe mine Dumnezeu şi totdeauna mă temeam de
primejdia aceasta. Cînd am fost în viaţa de obşte, îmi spuneam
toate gîndurile mele stareţului, lui Avva Ioan. Fiindcă niciodată,
precum am spus, n-am îndrăznit să fac ceva fără de sfatul lui. Şi
de multe ori îmi zicea mie gîndul: Oare nu aceeaşi îţi va zice ţie
bătrînul? De ce să-l superi pe el? Şi-i ziceam acelui gînd:
Anatema ţie, şi dreptei tale socoteli, şi priceperii tale, şi socotelii
tale şi ştiinţei tale! Că, ceea ce ştii, de la draci ştii! Deci mă
duceam, şi întrebam pe stareţul şi se întîmpla cîteodată de îmi
zicea acel cuvînt pe care îl aveam în minte. Şi, de aici, îmi zicea
mie gîndul: Ce este? Iată aceasta este ce ţi-am zis. Oare nu fără
de vreme l-ai supărat pe stareţul? Şi eu îi ziceam gîndului: însă
acum este bine, acum de la Duhul Sfînt este, iar cel al tău e
viclean, fiindcă este de la draci şi din pătimaşa aşezare! Şi aşa
nu mă lăsam să cred niciodată gîndurilor mele fără de întrebare.
Şi să-mi credeţi mie, fraţilor, că eram întru mare odihnă şi întru

multă fără de grijă, încît mă şi scîrbeam pentru aceasta, precum
v-am spus şi altă dată. [...]
Deci obişnuiţi-vă şi voi, fraţilor, a întreba şi să nu vă nădăjduiţi
întru cunoştinţa voastră, nici să credeţi orice v-ar zice vouă
gîndul. Bună este întrebarea, smerenie este, şi odihnă şi bucurie
este. Ce trebuinţă e să se sfarîme cineva în zadar? Nu este cu
putinţă a se mîntui cineva într-altfel decît numai aşa. Insă vor
zice unii că, dacă nu are cineva pe cine să întrebe, ce are să facă?
Cu adevărat, de va voi cineva să facă voia lui Dumnezeu cu toată
inima sa, niciodată nu-l va lăsa pe el Dumnezeu, ci mai ales îl va
povăţui după voia Lui. Cu adevărat, dacă îşi va îndrepta cineva
inima sa către voia lui Dumnezeu, şi pe un prunc mic îl va
lumina Dumnezeu ca să-i spună voia Lui. Iar dacă nu va voi
cineva voia lui Dumnezeu după adevăr, măcar şi la un prooroc de
ar merge, după inima lui cea răzvrătită dă Dumnezeu întru
inima proorocului să-i răspundă lui, precum zice Scriptura:
„Dacă va rătăci şi va grăi proorocul, Eu - zice Domnul - l-am
rătăcit pe proorocul acela” (lezechil 14:9).
Pentru aceasta, sîntem datori să ne îndreptăm cu toată puterea
către voia lui Dumnezeu şi să nu credem inimii noastre. Ci,
măcar de ar fi şi bun lucrul, dacă vom auzi de la vreun sfînt că
bun este, sîntem datori să-l avem ca pe unul bun; dar să nu
credem nouă înşine că iată şi bine îl facem pe el şi că cu dreptate
se cuvine să se facă, ci sîntem datori să-l facem după puterea
noastră şi iarăşi să-l mărturisim, şi să arătăm cum îl facem şi să
ne învăţăm dacă îl facem pe el bine. Şi iarăşi nici atunci să nu
fim fără de grijă, ci să aşteptăm şi judecata lui Dumnezeu.
Precum acel prea-sfînt Avva Agathon- cînd a fost întrebat: „Oare
şi tu te temi, părinte?” - a răspuns şi a zis: „Ştiu că am pus
puterea mea ca să fac voia lui Dumnezeu, însă nu ştiu dacă
lucrul meu a plăcut lui Dumnezeu. Căci alta este judecata lui
Dumnezeu şi alta a oamenilor.” Domnul Dumnezeu să ne
acopere pe noi de primejdia celor ce urmează loru-şi şi să ne
învrednicească să ţinem calea părinţilor noştri, care bine l-au
plăcut Lui! Căci Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi
închinăciunea în veci! Amin!
Avva Dorothei

Copilaria, varsta Imparatiei
Noul Testament nu pastreaza numeroase consemnari in care
sa fie mentionati copii. Dintre acestea, mai cunoscute sunt
invierea fiicei vaduvei din Nain, vindecarea copilului lunatic, de
catre Mantuitorul. Poate cel mai cunoscut eveniment, in acest
sens, este cel in care Hristos isi arata nemultumirea in legatura cu
faptul ca ucenicii nu permiteau copiilor sa se apropie de El.
Dintre cei trei Evanghelisti ce relateaza aceasta intamplare,
Sfantul Marcu – pe langa Matei si Luca - ofera descrierea cea mai
detaliata. Acesta arata ca dragostea Domnului pentru copii este
mai mare decat smerenia si rabdarea de care dadea dovada uneori,
tolerand nedreptatile oamenilor. Mantuitorul si-a exprimat astfel
mahnirea din cauza discipolilor Sai. Sfantul Evanghelist Marcu ne

spune ca Mantuitorul "S-a suparat”, vazand ca ucenicii ii certau pe
cei ce aduceau copii la El, pentru a se atinge de acestia. Tot din
Evanghelia dupa Marcu, aflam ca Mantuitorul, "luandu-i in brate,
Si-a pus mainile pe ei si i-a binecuvantat.” (Mc. 10; 16)
Domnul isi justifica dragostea fata de copii aratand
calitatile lor si pentru cei ce doresc sa intre in Imparatia
Cerurilor, aceste calitati El le propune drept exemple de urmat,
spunand: "Cel ce nu va primi imparatia lui Dumnezeu ca un copil, nu
va intra in ea" (Mc. 10; 15).
In tumultul vietii de zi cu zi, pe prea putini, daca nu pe
nimeni, nu mai preocupa faptul de a fi asemenea pruncilor in ceea
ce priveste nerautatea, tinerea de minte a raului si multe altele.
Poate din acest motiv, Imparatia Cerurilor ni se pare multora
dintre noi o realitate foarte indepartata, poate chiar de neatins.
Imparatia lui Dumnezeu trebuie acceptata in inima cu
aceeasi neprihanire, inocenta si dispozitie curata a sufletului, care
sunt prezente in copil: "Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriti,
ca a unora ca acestia este Imparatia lui Dumnezeu" (Mc. 10; 14).
Una din concluziile pe care le tragem de aici este ca acei
parinti sau educatori care nu aduc copiii la Hristos, nu-i invata pe
ei credinta crestina, comit un mare pacat. Un pacat si mai mare il
comit cei care in mod intentionat intorc copiii de la calea
credintei.
Poezia "Trei fete" a lui Lucian Blaga, imi place in mod
deosebit: "Copilul rade: "Intelepciunea si iubirea mea e jocul"./
Tanarul canta: "Jocul si intelepciunea mea e iubirea"./ Batranul
tace: "Iubirea si jocul meu e intelepciunea". Dincolo de minunatul
joc de cuvinte, acesta prezinta conditia umana, privita prin trei
perspective: cea a copilului, a tanarului si a batranului. Autorul
sintetizeaza viata omului ca pe o combinatie a trei factori, de
egala importanta: jocul, iubirea si intelepciunea.

Astfel, intreaga viata ni se infatiseaza asemenea unui drum,
in care fiecare etapa mai importanta exprima un pas pe care il
facem. Copilaria este un pas spre altceva. Tineretea inseamna un
pas spre altcineva. Batranetea, mai mult decat oricare alta etapa a
vietii, ar trebui sa fie un pas spre noi insine si spre Dumnezeu.
Macar atunci sa ne aflam asa cum suntem, cand trupul va fi din ce
in ce mai neputincios, iar sufletul la fel de tanar. Mai mult, cred ca
nu este intamplator faptul ca multi batrani, dupa o anumita varsta,
devin

asemenea

unor

copii,

redobandind

acea

inocenta

si

nevinovatie specifice copilariei.
Fundamental este faptul ca parcurgand tot acest drum al vietii,
ramanem copiii lui Dumnezeu. Or copiii, trebuie tinuti de mana de
parinti. Acel ultim pas, cel al mortii, sa nu ne gaseasca singuri, ci
tinandu-L strans pe Dumnezeu de mana, pe Parintele nostru
Ceresc.
Precum pe copiii din Evanghelie, Hristos ne va lua astfel in
brate si punandu-si mainile asupra noastra, vom pasi in Imparatie
primind binecuvantarea Sa.
Radu Alexandru

Predică la Sfinții Apotoli Petru și Pavel
Prăznuim

azi pe cei mai aleşi dintre Apostoli, pe Sfin ţii Pe tru şi
Pavel. Aşa au rânduit Sfinţii Părinţi, ca aceşti cori fei ai Apostolilor
să fie pomeniţi împreună în aceeaşi zi, în 29 iunie.
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel erau însă firi foarte deosebite. Cu
multe calităţi care-i deosebesc şi care ne fac să ne punem în trebarea: Cum de Biserica s-a gândit să-i cinsteasc ă în aceea şi zi
de sărbătoare?
1. Iată, de exemplu, în timp ce Sfântul Apostol Petru era pes car,
om simplu şi necărturar, celălalt, Sfântul Apostol Pavel, era înv ăţat,
având dascăl pe vestitul Gamaliel.
2. Sfântul Apostol Petru era o fire entuziastă, vulcanic ă, volun tară,
gata oricând să-şi dea viaţa pentru Hristos, Sfântul Apostol Pavel

însă eră o fire analitică, prelucrând şi dezvoltând în Episto lele sale
învăţătura Sfintelor Evanghelii.
3. În sfârşit, Sfântul Apostol Petru a fost verhovnic al Apostoli lor,
căpetenia sau liderul lor, în timp ce Sfântul Apostol Pavel nici
măcar nu a avut privilegiul de a-L vedea vreodată pe Hristos în via ţa Sa pământească. Cu toate acestea însă, „Apostol al neamurilor”.
Iată, aşadar, că prăznuim astăzi două persoane sfinte foarte de osebite: unul pescar, celălalt cărturar; unul - fire entuziast ă, cel ălalt
- fire analitică de scriitor; unul - verhovnic sau căpetenie a
Apostolilor, celălalt - fară să-L fi văzut pe Hristos vreodat ă -Apostol
al tuturor neamurilor.
Sfântul Apostol Petru, dragii mei, era un pescar din Betsaida
Galileii. Om simplu şi fară nici un fel de şcoală, dar care a înv ăţat
direct de la Mântuitorul Iisus Hristos. Vreme de trei ani şi jum ăta te,
necărturarul şi neînvăţatul Petru a ascultat înv ăţătura Sa mân tuitoare, iar când, la Cincizecime, Duhul Sfânt S-a pogorât şi i-a
inundat cu dumnezeirea Sa fiinţa pescarului Petru, acesta a deve nit
Apostol, ba încă verhovnicul lor. El, necărturarul, care n-a în văţat
niciodată la nici o şcoală, a ieşit în faţa mul ţimilor la Cinci zecime şi
a vorbit atât de dumnezeieşte şi atât de înalt despre tainele lui
Dumnezeu, încât nimeni nu a îndrăznit să-l întrebe alt ceva, decât
numai: „Bărbaţi fraţi, ce să facem?” - „Pocăiţi-vă şi să se boteze
fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea p ăcatelor
voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt” (Fapte II, 37-38).
Sfântul Apostol Pavel, din Tarsul Ciliciei (în teritoriul Turciei de
astăzi), a fost pregătit încă de tânăr la şcoala lui Gamaliel,
însuşindu-şi toată învăţătura şi filozofia timpului. Pe aceasta a puso în slujba lui Dumnezeu, de îndată ce l-a transformat din Saul prigonitorul, în Pavel - Apostolul neamurilor. Astfel, Sfântul Pavel,
întrarmat cu învăţătura şi ştiinţa lumii acesteia, dar peste care s-a
aşternut şi harul lui Dumnezeu, Care i S-a ar ătat pe drumul
Damascului, şi dumnezeiasca învăţătură a Duhului Sfânt pe care a
deprins-o în chip minunat în pustiul Arabiei, devine cel mai misionar
dintre Apostoli, cel care a încreştinat nu doar Asia Mic ă, ci şi
Europa, ajungând până în Italia şi Spania. Fire analitic ă şi în ţe leaptă, a preluat în Epistolele sale învăţătura Sfintelor Evanghelii,
analizând-o şi dezvoltând-o şi arătându-ne nou ă, pân ă ast ăzi, care
sunt înţelesurile cele mai adânci şi mai profunde ale acelora.
Sfântul Apostol Petru, fire entuziastă, voluntară şi vulcanic ă, este
cel care totdeauna lua cuvântul în numele grupului de Apostoli. El a
răspuns atunci când Hristos i-a întrebat la un moment dat: „Cine

spun oamenii că sunt?”Iar ei au răspuns: „Unii, loan Botez ătorul,
alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci.” „Dar voi cine zice ţi c ă
sunt?”Şi a răspuns Petru: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
Celui viu. ” „Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţiau descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu Cel din ceruri. Şi Eu î ţi zic
ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi
porţile iadului nu o vor birui” (Matei XVI, 16-18). A şa era Petru: cel
mai pregătit dintre Apostoli să moară pentru Hristos. Când
Mântuitorul Hristos, vorbind de patimile ce-I erau preg ătite, Şi-a
vestit moartea, Petru a arătat hotărât că şi el este gata s ă moar ă
împreună cu învăţătorul său. Numai că lucrurile nu au stat chiar a şa
până la urmă. Totuşi, pentru spiritul său voluntar, Petru a fost pus
de către Hristos verhovnic sau căpetenie a Apostolilor. Iar cel ălalt,
Pavel, pentru misiunea pe care a desfăşurat-o, mai cu seamă în
cele trei călătorii misionare pe care le-a întreprins pe coastele M ării
Mediterane, a fost supranumit Apostolul neamurilor.
Iubiţi credincioşi,
Deşi firi deosebite, totuşi Biserica a hotărât ca Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel să fie prăznuiţi astăzi împreună. Şi aceasta nu doar pentru
faptul că amândoi sunt căpetenii, vârfurile apostolilor, ci, cu
siguranţă, şi pentru asemănările care îi leagă atât de mult. Ori cât
de deosebiţi ar fi ca firi, iată şi câteva asemănări şi calit ăţi comune:
1. Şi unul, şi altul au fost răpiţi în lumina dumnezeiasc ă: Sfân tul
Apostol Petru pe Muntele Taborului, unde a pregustat şi a v ăzut
încă de pe pământ ce va să fie fericirea cea veşnică, iar Sfântul
Apostol Pavel până la al treilea cer, cunoscând astfel, înc ă de aici,
taina celor viitoare. Sfântul Apostol Petru a sim ţit cu ini ma sa, cu
fiinţa sa, ce înseamnă împărăţia lui Dumnezeu: „Doam ne, bine este
să fim noi aici; dacă voieşti voi face aici trei colibe: Ţie una şi lui
Moise una şi lui Ilie una” (Matei XVII, 4), neîn drăznind să ceară
direct înveşnicirea fericirii pe care o trăia. Cel ălalt, Sfântul Apostol
Pavel, scrie despre sine însuşi, fară să spună lămurit că se refer ă
chiar la persoana sa, că a fost răpit în Duhul până la al treilea cer
de către Dumnezeu şi a văzut şi a simţit ase menea lucruri pe care
gura nu poate să le grăiască, urechea nu poate să le aud ă, iar la
inima omului nu se pot sui (II Cor. XII).
Asemenea taine minunate a cunoscut Apostolul neamurilor înc ă de
pe pământ.
2. O altă asemănare între Apostolii Petru şi Pavel: amândoi au
cunoscut căderea. Amândoi au încercat depărtarea de Dumnezeu:
Sfântul Petru ca apostat, Sfântul Pavel ca prigonitor sau persecutor

al creştinilor. Sfântul Petru ca apostat, pentru c ă s-a lep ădat de
Mântuitorul Hristos, în pofida faptului că s-a ar ătat gata s ă moar ă
oricând alături de învăţătorul său. Când slugile mai marilor farise ilor
şi cărturarilor l-au recunoscut: „Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii
Lui?”, Petru s-a temut şi s-a lepădat de înv ăţătorul s ău de trei ori:
„Nu cunosc pe omul acesta”. Şi a cântat apoi coco şul şi şi-a adus
aminte Petru că prevăzuse Hristos lepădarea lui. Şi au zind cântecul
cocoşului, Petru, „ieşind afară, a plâns cu amar”(Matei XXVI, 75).
Aceasta este căderea Apostolului Petru. Ceea ce-l aseamăn ă cu
Sfântul Apostol Pavel este că şi acesta a gustat din plin dep ărtarea
de Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat mai înainte de convertirea lui.
Era fariseu de neam şi respecta cu toată fiinţa lui Legea Veche,
Mozaică. Şi cu toată convingerea lui credea că Iisus Hristos,
despre care auzise că a propovăduit o anumită înv ăţătur ă - dup ă
părerea multora, şi mai cu seamă a fari seilor, potrivnică celei lui
Moise - credea cu toată convingerea că Iisus Hristos fusese un
impostor, un învăţător fals, un profet fals. Pentru aceasta, auzind,
după moartea şi învierea lui Hristos, că ucenicii Lui înv ăţau despre
Hristos că este viu, a luat scrisori de la mai marii sinagogii s ă
meargă şi să persecute pe creştini, pe apostoli şi pe oricine se va
dovedi că ştie ceva despre trupul lui Iisus, „dispărut” din mormântul
din Ierusalim. Plin fiind el de aceast ă râvnă, sincer ă de altfel, a
plecat către Siria să prindă pe creştini şi să-i aducă în lanţuri la
Ierusalim, iar pe drumul Damascului s-a întâlnit chiar cu Iisus. Nu
însă cu Iisus furat şi mort. Nu cu un mort furat şi ascuns de ucenicii
Săi, ci cu Iisus cel viu. Acesta i S-a arătat ziua în amiaza mare şi l-a
întrebat: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?” „Cine e şti,
Doamne?” „Eusunt Iisus, pe care tu Îl prigoneşti. Greu î ţi este s ă
izbeşti cu piciorul înţepuşă. (...) Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va
spune ce trebuie să faci” (Fapte IX, 4-5). Şi a înţeles Pavel, dragii
mei, că era în minciună, era în întuneric, iar Hristos, „Lumina” care i
S-a arătat pe drumul Damascului, i-a dăruit adevărata lumin ă care
l-a făcut să nu mai vadă în Iisus un simplu muritor, un simplu mort
furat de către ucenicii Săi, ci să-L vadă pe Iisus viu, Iisus
Dumnezeu, să se convertească şi să-i dăruiască Lui întreaga sa
viaţă de după aceea. Aceasta este căderea şi ridicarea lui Pavel.
3. În sfârşit, dragii mei, o altă asemănare între Apostolii Petru şi
Pavel este aceea că amândoi au primit cununa muceniciei la
Roma, capitala Imperiului ce stăpânea în vremea aceea lumea.
Sfântul Petru a fost răstignit pe cruce, cerând să nu fie r ăstignit
precum Hristos, pentru că nu se socotea vrednic, ci cu capul în jos

şi cu picioarele în sus, privind spre cer, unde dorea a se s ăl ăşlui.
Apostolului Pavel însă, fiind cetăţean roman şi neîngăduind legile
romane să fie răstigniţi sau să fie omorâţi în fel de fel de chinuri
barbare cetăţenii romani, i-a fost tăiat capul, sfârşind, şi unul, şi
altul, tot în „Cetatea eternă”.
Iată, dragii mei, câteva repere, câteva cuvinte despre via ţa
Apostolilor Petru şi Pavel, prin comparaţie, ca să le re ţinem mai
uşor. Ce ar trebui să învăţăm noi de la fiecare? Pentru c ă, de
aceea îi cinstim pe sfinţi. Nu-i cinstim pe sfinţi ca să facem istorie,
ori naraţiune, relatând în mod sec ce a f ăcut fiecare. Îi cinstim pe
sfinţi ca să le urmăm exemplul şi credinţa.
Ce, aşadar, vom învăţa de la Sfântul Petru? Ce altceva dac ă nu
râvna, voluntariatul său, entuziasmul său, faptul c ă totdeauna era
gata să se ofere, să-şi dea viaţa pentru Hristos. Şi ve ţi zice: „Da.
Dar a căzut". Şi noi cădem. Dar să învăţăm de la Apostolul Petru să
ne ridicăm, aşa cum el, ieşind după acea tăg ăduire „a plâns cu
amar” până când Hristos l-a repus în dregătorie, de trei ori
întrebându-l: „Simone, fiul lui lona, mă iubeşti?” „Da, Doamne, Tu
ştii că Te iubesc” (Ioan XXI, 17), de trei ori răspunzând şi punându-l
să păstorească oile cele cuvântătoare în pofida lep ădării şi c ăderii
lui.
Ce să învăţăm de la Apostolul Pavel? Să învăţăm dragostea lui
pentru un Hristos pe care nu L-a văzut niciodată. Sau L-a v ăzut
doar în starea aceea duhovnicească de viziune, rug ăciune şi medi taţie, aşa cum şi noi, doar în felul acesta îl putem vedea pe Dum nezeu. Nu-L vedem cu ochii aceştia trupeşti, dar îl sim ţim în ru găciunea noastră. Îl simţim în inimile noastre, Îl sim ţim în fiin ţa
noastră. Şi să învăţăm de la Sfântul Pavel spiritul acela misionar cu
care el L-a slujit pe un Hristos pe Care, mai înainte îl prigonise. Să
învăţăm de la Apostolul Pavel să-l propovăduim pe Hristos nu atât
cu gura noastră, că poate nu vom şti să fim la fel de conving ători.
Lumea de astăzi nu mai are atâta nevoie de cuvintele noastre
măiestrite, pentru că ştim, slavă lui Dumnezeu, am fost lumina ţi, am
fost învăţaţi de înaintaşii noştri şi ştim prea bine, fiecare dintre noi,
ce avem de făcut. Să învăţăm de la Sfân tul Apostol Pavel să-L
predicăm pe Hristos cu viaţa noastră. Aceasta aşteapt ă lumea mai
mult de la noi, pentru că ochii sunt mai credincio şi decât urechile.
Lumea aşteaptă să vadă exemple vii, creştini vii, care nu doar
vorbesc frumos, dar care şi trăiesc la fel de frumos. Care conving
nu cu măiestritele lor cuvinte, împo dobite şi alcătuite să sune cât
mai frumos, ci care conving cu faptele lor, cu viata lor.

Aşa au fost Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel dincolo de predica lor,
necesară pentru vremea aceea, pentru că oamenii nu auziser ă înc ă
de Hristos, sau ştiau foarte puţine lucruri despre El. Ceea ce a
cucerit lumea însă a fost, mai cu seamă, exemplul lor. A fost via ţa
lor, încununată în cele din urmă cu cununa muceniciei. Şi unul, şi
celălalt au arătat că atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, a şa de
mult s-au lăsat pătrunşi de învăţătura lui Hristos, încât şi-au dat
viaţa pentru El.
Iată ce trebuie să învăţăm de la Sfinţii Apostoli de ast ăzi, Petru şi
Pavel! Să-i rugăm, dragii mei, astăzi, la ziua lor, când ei se bu cură
în ceruri că Biserica le-a dăruit această zi comună de pr ăznuire, s ă
mijlocească pentru noi la învăţătorul lor, ca şi noi, la locurile noastre
de muncă, de pe poziţiile noastre sociale, din lo curile unde trăim,
să devenim, fiecare dintre noi, mici apostoli. Dar nu numai cu limba
şi cu gura, ci şi cu faptele şi viaţa noastră. Ca văzând cei din jurul
nostru bucuria creştină pe care o trăim noi şi suntem în stare s ă o
împărtăşim şi altora, văzând exemplul nos tru, să-şi pună şi ei
întrebarea: „Nu cumva Sfinţii aceştia, Petru şi Pavel, la care
creştinii se închină, pot fi exemple bune şi pentru fiecare dintre noi
şi suntem datori cu toţii să le urmăm credinţa?”
Să-i rugăm, aşadar, pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel să mijlo cească la Dumnezeu pentru noi astăzi, la ziua lor şi în toate zilele
vieţii noastre, iertare păcatelor noastre, săn ătate trupurilor şi mai cu
seamă sufletelor noastre.
Binecuvântare în familiile noastre şi în viaţa noastr ă, ca tr ăind via ţa
aceasta creştineşte să o dobândim şi pe cealaltă. Amin.

Care sunt cei 12 Apostoli ai
Mântuitorului Iisus Hristos?
Ziua liturgică de 30 iunie continuă marea sărb ătoare a
„stâlpilor Bisericii”, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cel puţin din
secolul la V-lea, sărbătoarea celor doi apostoli este completat ă de
prăznuirea la un loc a celor 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus
Hristos.
Evangheliile Sfinţilor Luca şi Marcu amintesc faptul că
Mântuitorul a ales cei 12 apostoli, care mai apoi I-au fost al ături în
activitatea Sa publică, vreme de trei ani şi jum ătate. Cu pu ţin
înainte de a se Înăl a la Cer, Mântuitorul le-a l ăsat misiunea de a fi
apostoli: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, înv ăţându-le s ă
păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în
toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28:18-20).
Pe lângă cei 12 Apostoli, întâlnim în Evanghelii cu numele
de Apostoli şi pe Sfântul Luca, Sfântul Marcu şi Sfântul Apostol
Pavel. Numărând, astfel, numărul celor 12 este dep ăşit. În acest
sens, sunt necesare câteva lămuriri legate de cei 12 Apostoli.
Teologia creştină, luând în calcul cele patru referate evanghelice, a
stabilit faptul că cei 12 Apostoli sunt ucenicii cei mai apropia ţi ai lui
Hristos. Ei L-au cunoscut personal pe Hristos, cât a trăit pe pământ.
Au fost de faţă la Răstignirea şi Învierea Lui. Au crezut în El, c ă
este Fiul lui Dumnezeu; i-au urmat învăţătura cu mult ă dragoste şi
râvnă.
Conform Sinaxarului, listă confirmată şi de către teologia
academică, cei 12 Apostoli sunt următorii: Petru (Simon), Andrei,
Toma, Ioan Teologul, Iacob (fiul lui Zevedeu), Iacob (fiul lui
Alfeu), Simon Zilotul, Iuda Tadeul (sau fratele lui Iacob),
Bartolomeu, Filip, Matei şi Matia – cel care a luat locul lui Iuda
Iscarioteanul.

PROGRAMUL LITURGIC PE LUNA IUNIE
Miercuri 1 Iunie :
Vecernie .......................................................... 6.00 PM
Joi 2 Iunie: ÎNĂLȚAREA DOMNULUI
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................... 8.00 AM
Duminică 5 Iunie :
Utrenie și Sfânta Liturghie Arhierească ... 8.00 AM
Vizita IPS Mitropolit Nicolae la parohia noastră
Vineri 10 Iunie :
Acatistul Înălțării Domnului …............................ 6.00 PM
Sâmbătă 11 Iunie : MOȘII DE VARĂ
Sfânta Liturghie și Parastas ................................ 9.00 AM
Duminică 12 Iunie : POGORÂREA SFÂNTULUI DUH
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................... 8.00 AM
VECERNIA PLECARII GENUNCHILOR ................. 11 .00 AM
Luni 13 Iunie: SFÂNTA TREIME
Utrenie și Sfânta Liturghie .................................. 8.00 AM
Vineri 17 Iunie :
Acatistul Sfântului Duh …...................................... 6.00 PM
Sâmbătă 18 Iunie :
Sfânta Liturghie și Parastas ................................... 9.00 AM
Duminică 19 Iunie :
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................... 8.00 AM
Luni 20 Iunie : ÎNCEPUTUL POSTULUI SF. AP. PETRU ȘI PAVEL
Vineri 24 Iunie : NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................ 8.00 AM
Sâmbătă 25 Iunie :
Sfânta Liturghie și Parastas .................................. 9.00 AM
Duminică 26 Iunie :
Utrenie și Sfânta Liturghie .................................... 8.00 AM
Miercuri 29 Iunie : SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL
Utrenie și Sfânta Liturghie .................................. 8.00 AM

