
 

 

„Nu poți ajunge om mare (matur), până ce nu te socotești mort.  

Nu poți ajunge om mare în nici un loc din lume și în nici un rang din societate:  

în primul rând, câtă vreme te temi de orice este mai mic decât Dumnezeu;  

în al doilea rând, câtă vreme iubești ceva ce este mai mic decât Dumnezeu și,  

în al treilea rând, câtă vreme nu te obișnuiești  

să socotești moartea ta ca pe ceva ce a fost,  

nu ca pe ceva ce urmează să fie.” 

 (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
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Acesta e î nceputul orica rei 

ruga ciuni Cres tine. Cu aceste 

cuvinte ne adresa m lui Dumnezeu 

cel neva zut, cel Unul î n Treime, 

precum s i î ngerilor s i sfint ilor lui 

din acea lume neva zuta . Î n jurul 

nostru se afla  duhurile luminii s i 

duhurile î ntunericului. Ș i unele, s i 

altele vegheaza  asupra fieca ruia 



 

dintre noi, as tepta nd sa  vada  cu care 

ne vom î nvoi – cu duhurile luminii 

sau cu duhurile î ntunericului. Ca nd 

ne î nvoim cu unele, ori prin ga nduri, 

ori prin cuvinte, ori prin fapte, 

atunci celelalte se depa rteaza  de la 

noi. Ca nd î ncuviint a m primirea 

duhurilor î ntunericului, duhurile 

luminii se retrag de la noi, iar ca nd 

î ncuviint a m primirea duhurilor 

luminii, duhurile î ntunericului fug 

de la noi. Ca nd rostim „În numele 

Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului 

Duh,” atunci toate î ntunecatele 

os tiri diavoles ti cad degraba  unele 

peste altele î n iad, iar noi vorbim 

prin ruga ciune numai cu puterile 

luminii s i dragostei. 
 

Sursa: Nicolae Velimirovici, Prin fereastra 
temniței, Editura Predania, București, 
2009, pp. 121-122 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domnul a venit sa  astupe cu lumina 

Șa dumnezeiasca  orice î nt elepciune 

omeneasca  des arta , orice lumina  

artificiala , care fumega  î na lt ata  de 

oamenii plini de ma ndrie, de pa rere 

de sine. Ei considera  ca  pot cuprinde 

cu mintea lor adeva rul î ntreg. Pe 

aces tia, care se considera  va za tori, 

Domnul i-a fa cut neva za tori, iar pe 

oamenii simpli, cu inima curata , 

care au primit Șfa nta Evanghelie cu 

credint a  deplina , precum copiii 

mici, primesc cuvintele pa rint ilor 

lor, i-a fa cut va za tori. 

Voi va  credet i î nva t a tori ai 

poporului s i nu va  considerat i orbi. 

Vai voua , pentru ca  nu î nt eleget i ca  

suntet i orbi! Ascultat i cuva ntul lui 



 

Dumnezeu ca tre Șfa ntul Proroc 

Îezechiel: 

“Fiul omului! Tu locuiești în mijlocul 

casei răzvrătirii; ei au ochi să vadă și 

nu văd; ei au urechi să audă și nu 

aud; fiindcă ei sunt o casă a 

răzvrătirii” (Îezechiel 12, 2). 

La cine se refereau aceste cuvinte? 

Pe cine a numit Domnul prin gura 

Prorocului “casa ra zvra tirii”? 

Aceste cuvinte se refereau la 

poporul lui Îsrael, care fa cea ce 

fa cea s i se lepa da de adeva rata 

î nchinare, s i pornea pe ca ile 

stra mbe ale pa ga nismului. Evreii se 

ra zvra teau î mpotriva lui Dumnezeu, 

se ridicau î mpotriva Acelui 

Dumnezeu Care i-a fa cut popor ales, 

Care i-a scos din robia Egiptului. L-

au pa ra sit pe Dumnezeul lor s i se 

î nchinau baalilor s i astartelor. De 

aceea au asurzit s i au orbit, nu 

î nt elegeau dreptatea, erau surzi la 

cuvintele adeva rului. De aceea, 

va za nd nu vedeau s i auzind nu 

auzeau. 

Dar oare sunt put ini asta zi î ntre 

oameni astfel de ra zvra tit i? Aces tia 

sunt tot i cei care nu doresc sa  

cunoasca  lumina adeva rata , prefera  

sa  mearga  nu pe calea lui Hristos, ci 

pe propriile ca i. Îar Domnul 

vorbes te prin Prorocul ca  tot i 

ra zvra tit ii sunt orbi s i surzi fat a  de 

adeva r. 

Îata  ce spune Șfa ntul Proroc Îsaia 

despre cei orbi duhovnices te: 

“Și vor duce orbii pe o cale pe care nu 

o știau și îi vor face să umble pe 

cărări pe care nu le-au cunoscut; 

întunericul lor îl vor face lumină și pe 

cele colțuroase le vor face netede: 

acestea sunt lucrurile pe care le voi 

face Eu și pe ei nu îi voi părăsi” (Îsaia 

42, 16). 

Domnul î i va conduce pe cei orbi 

duhovnices te pe acea cale pe care ei 

nu o cunosc, considera ndu-se pe 

sine va za tori. El î i va conduce pe ca i 

necunoscute, la care nici ma car n-au 

ga ndit, s i va face î ntunericul care î i 

î nconjoara  lumina , s i ca ile lor 

stra mbe le va face ca i drepte. 

La care î ntuneric, se refera  

Prorocul? 

La acel î ntuneric î n care tra iesc 

oamenii care nu au sprijin 

duhovnicesc î n credint a profunda  î n 

Dumnezeu. Ș tit i ca t de mult i 

oameni, care au uitat de Dumnezeu, 

se istovesc î ntr-o apa sa toare 

tristet e duhovniceasca , nu va d 

sensul î n viat a  s i sfa rs esc prin a se 

sinucide? 

Șufletul lor este î ntunecat. Ei tra iesc 

î ntr-un î ntuneric profund. Ș i iata , 

acest î ntuneric, dupa  cuva ntul 

Prorocului Îsaia, Domnul î l face 

lumina . Ș i de pe ca ile stra mbe î i 

aduce pe ca ile drepte: 

“Acestea sunt lucrurile pe care le voi 

face Eu și pe ei nu îi voi părăsi“. 

Îata  care este sensul acestui ra spuns 

profund al lui Hristos dat fariseilor, 



 

care se revoltau pentru ca  Domnul î i 

considera orbi! 

Șa  î nt elegem s i noi aceste cuvinte 

ale lui Hristos s i sa  ne temem de 

orbirea duhovniceasca , sa  tindem 

cu toata  fiint a spre Lumina cea 

adeva rata ! Doar aceasta se cere de 

la noi – sa  renunt a m la ca ile proprii, 

sa  î nceta m sa  ne aranja m viat a as a 

cum ne place, sa  recunoas tem ca  

suntem orbi s i cu toata  inima sa  ne 

î ndrepta m spre Lumina cea 

adeva rata , Domnul nostru Îisus 

Hristos! 

Aceasta  lumina  adeva rata , aceasta  

stra lucire a slavei Tata lui sa  

lumineze inimile noastre 

î ntunecate! 
 

Sursa: Sfântul Luca al Crimeei, Predici, Ed. 
Sophia, București, 2009 

 Luni: 24 martie 

18:00 – Vecernia s i Litia 

 Marți: 25 martie 

08:00 – Utrenia s i Șfa nta Liturghie 
→ Buna Vestire 

 Vineri: 28 martie 

18:00 – Șfa ntul Maslu 

 Sâmbătă: 29 martie 

08:00 – Șfa nta Liturghie s i Parastas 

18:00 – Vecernia 

 Duminică: 30 martie 

08:00 – Utrenia s i Șfa nta Liturghie 
→ Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul) 

→ Sfântul Cuvios Ioan Scărarul 

→ Sfânta Euvula, mama Sfântului Pantelimon 
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