
 

 

„Nu poț i ajunge om mare (mațur), pa na  ce nu țe socoțes ți morț.  

Nu poț i ajunge om mare î n nici un loc din lume s i î n nici un rang din 

sociețațe: î n primul ra nd, ca ța  vreme țe țemi de orice esțe mai mic deca ț 

Dumnezeu; î n al doilea ra nd, ca ța  vreme iubes ți ceva ce esțe mai mic 

deca ț Dumnezeu s i, î n al țreilea ra nd, ca ța  vreme nu țe obis nuies ți  

sa  socoțes ți moarțea ța ca pe ceva ce a fosț,  

nu ca pe ceva ce urmeaza  sa  fie.” 

 (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
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Eu sunț priețenul ța u, capul ța u, sunț 
frațele ța u, sora , mama , țoațe, s i nu 
voiesc alța deca ț sa  fii s i țu priețenul 
Meu. Eu am fosț sa rac pențru ține, 
cers ețor pențru ține, am fosț 
ra sțigniț pențru ține, am fosț pus î n 
morma nț pențru ține, î n cer ma  rog 
Tața lui pențru ține s i am veniț pe 
pa ma nț ca mijlocițor pențru ține la 
Tața l. Tu es ți Mie țoțul, frațe 



 

î mpreuna  mos țenițor, priețen, 
membru. Ce dores ți mai mulț? 
 
Pențru ce țe țragi î nda ra ț de la Acel 
ce ața ț de mulț țe iubes țe? Pențru ce 
lucrezi țu numai pențru lumea 
aceasța? Pențru ce țorni țu apa  î nțr-
un vas fa ra  fund? Ca ci aceea face cel 
ce lucreaza  pențru lumea cea de 
acum. Pențru ce voies ți țu sa  apuci 
focul s i sa  abaț i aerul? Pențru ce 
alergi î n zadar? Toațe au sfa rs ițul 
lor; arața -mi, deci, s i sfa rs ițul ra vnei 
țale pențru lume. Dar țu nu poț i 
aceasța. Toațe sunț des erța ciune. Sa  
mergem la mormințe; arața -mi pe 
țața l ța u, arața -mi pe nevasța ța cea 
moarța . Unde esțe cel ce purța haine 
î mplețițe cu aur, cel ce s edea î n 
țra sura  pompoasa , cel ce avea 
puțere pe viaț a  s i pe moarțe? Eu nu 
va d nimic alța deca ț oase s i viermi. 
Toațe acele sunț pulberi s i vis s i 
umbra , un chip sec, ba nici ma car un 
chip. Si dea Dumnezeu ca la sfa rs iț 
numai acesța sa  fie ra ul. Cinsțea, 
țraiul cel bun s i boga ț ia sunț, 
negres iț, aici numai o umbra , dar 
cele ce au fosț legațe cu ele, cele ce 
au urmaț din ele: zga rcenia, 
desfra narea, acesțea nu sunț umbre, 
ci sunț scrise î n cer, fie cuvințe, fie 
fapțe. Cu ce ochi vom privi noi la 
Hrisțos î n Ziua Judeca ț ii? 
Sursa: www.razbointrucuvant.ro 

Î n aceasța  sa pța ma na  urmeaza  pas ii 

Domnului Hrisțos s i fii mereu 

ala țuri Lui, spre deosebire de 

judeca țorii s i chinuițorii Lui. S i 

iubes țe-L cu țoața  inima ța. 

2. Muța -țe duhovnices țe î n acele zile 

s i î n acele î nța mpla ri, s i sa ruța -Î 

poala s i ma necile ves mințelor, nu 

î ndepa rța inima ța de la El. Ca nd î i 

auzi pe prigonițorii Lui cum s opțesc: 

„Vinovat e!” țu sțriga -le î n urechi: 

„Drept e!” Îubes țe-l pe Cel ce țe 

iubes țe, cu țoața  inima ța! 

3. Ca nd Evreii Î l pa lmuiesc, țu 

î nținde ma na ța î n apa rare s i 

primes țe palma î n locul Lui. Ca nd Î l 

scuipa , țu spune: „Scuipătorilor, ce 

veți arunca unii altora în față, dacă 

asupra Lui folosiți tot scuipatul 

vostru, toată alcătuirea voastră?” 

4. Ca nd Pilaț Î l î nțreaba  pe ța cuțul 

Domn: „Ce este adevărul?”, țu 

ma rțurises țe s i spune: „Iată, El este 

Adevărul dumnezeiesc viu și 

întrupat”. Ca nd osțas ii Romani Î l 

biciuiesc, țu sțai la nga  El s i spune 

fiarelor: „Fiii lupoaicei, veșnici 

purtători de moarte, nu biciuiți pe 

Mielul lui Dumnezeu cel purtător de 

viață, Care dă viață împărăției 

voastre a morții”. 



 

5. Mergi dupa  El pe Calea Pațimilor, 

s i poarța  crucea Lui î mpreuna  cu 

Simon Kirineanul s i î mpreuna  cu 

fericița Veronica s țerge-Î faț a de praf 

s i sa nge s i î mpreuna  cu Mironosiț ele 

pla ngi s i umezes țe-Î buzele uscațe 

cu un pahar de apa  rece s i ra cores țe-

Î frunțea î nfierba nțața . Da ruies țe-Î 

î nțreaga  inima ța s i iubes țe-L cu 

țoața  inima ța î n ceasurile umilinț ei 

Lui. 

Sursa: www.razbointrucuvant.ro, Sfântul 
Nicolae Velimirovici, Inima în Marele Post, 
Ed. Predania 

Î mi scrie un ințelecțual foarțe 

țulburaț: „Mă simt foarte rău. Cele 

dinafară toate îmi merg bine. 

Familia mea este unită în dragoste. 

Femeia mea este bună. Răul este că 

nu am pe nimeni căruia să îmi 

deschid inima. De aceea sunt mereu 

obosit sufletește. Femeia mea nu mă 

înțelegere. Copiii sunt mici. Ce-mi 

rămâne de făcut? Cum să mă eliberez 

de această durere sufletească?” 

Î-am ra spuns sfa țuindu-l sa  cițeasca  

Psalțirea. Acolo, la Psalmul 93 va 

afla cuvințele: «Doamne, când s-au 

înmulțit durerile în inima mea, 

mângâierile Tale au veselit sufletul 

meu». Sța ruie asupra acesțui sțih s i 



 

cițes țe mereu țoața  Psalțirea. S i cred 

ca  Domnul țe va us ura. 

A țrecuț puț in țimp s i am primiț o 

scrisoare de la el: „Am făcut 

ascultare. Am început să citesc 

Psaltirea. Dar nu înțeleg nimic.” 

Î-am ra spuns:  

Sțareț ul Ambrozie a daț urma țorul 

ra spuns î nțr-o î mprejurare 

asema na țoare: „Tu nu înțelegi, dar 

diavolii o înțeleg foarte bine și fug 

departe de tine. Citește-o.” S i des i 

acum nu o î nț elegi î nsa  î nceț-î nceț 

vei î ncepe sa  o î nț elegi. Eu nu s țiu ce 

se va î nța mpla, dar î ț i repeț: cițes țe 

Psalțirea î n fiecare zi ca țe puț in. S i 

Domnul nu țe va la sa, ci va veni cu 

mila Sa, țe va ajuța s i țe va ma nga ia, 

pențru țoțdeauna. Amin. 
 

Sursa: Editura Evanghelismos, 2003 

 Duminică: 13 aprilie 

→ 18:00 – Denie 

 Luni-Miercuri: 14-16 aprilie 

→ 18:00 – Denie 

 Joi: 17 aprilie 

→ 08:00 – Sfa nța Lițurghie a Sfa nțului Vasile cel Mare 

→ 18:00 – Denia celor 12 Evanghelii 

 Vineri: 18 aprilie 

→ 09:00 – Ceasurile – Scoațerea Sfa nțului Epițaf 

→ 18:00 – Denia Prohodului Domnului 

 Sâmbătă: 19 aprilie 

→ 08:00 – Sfa nța Lițurghie a Sfa nțului Vasile cel Mare 

→ 23:00 – Slujba Î nvierii 

 Duminică: 20 aprilie 

→ 12:00 – Vecernia Î nvierii - A doua Î nviere 
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