
 

 

 

Iar de i se pare cuiva că știe ceva,  
încă nimic n-a cunoscut precum se cade a cunoaște.” 

(I Corinteni 8, 2)  

. 

Pentru ca Biserica noastra  sa  fie 
cu adeva rat Biserica  a lui Hristos, 
Biserica  soborniceasca , trebuie cu 
adeva rat sa -s i î mplineasca  acest 
obiectiv major î n ra ndul oamenilor. 

Ș i totus i, care sunt mijloacele de 
î mplinire a acestui obiectiv divino-
uman? Î nca  o data , mijloacele sunt 
ele î nsele divino-umane fiindca  un 
obiectiv divino-uman poate fi 
î mplinit doar prin mijloace divino-
umane, niciodata  prin mijloace 
omenes ti sau prin oricare altele. 

Tocmai din acest punct de 
vedere Biserica se diferent iaza  
radical de orice este omenesc sau 
lumesc. Aceste mijloace nu sunt 
nimic altceva deca t practici ascetice 
s i virtut i divino-umane. Îar acestea 
pot fi practicate cum se cuvine doar 
de ca tre ascet ii divino-umani, 
purta tori de Hristos. Virtut ile 
divino-umane exista  î ntr-o î nrudire 
organica . Fiecare î s i are izvorul î n 
cealalta , completa ndu-se una pe 
alta. 
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Prima dintre virtut ile ascetice 
este efortul credint ei: sufletele 
oamenilor trebuie sa  se stra duiasca  
neî ncetat î ntru aceasta  virtute 
capitala ; aceasta î nseamna  ca  
sufletele credincioase trebuie sa  se 
da ruiasca  lui Hristos fa ra  rezerve s i 
fa ra  compromisuri, dupa  ce vor fi 
cobora t pa na  î n ada ncurile fiint elor 
lor s i se vor fi ridicat spre î na lt imile 
divino-umane. Este un lucru 
esent ial de a î nra da cina î n oameni 
faptul ca  credint a î n Hristos este o 
virtute ce depa s es te hotarele 
stra mte ale ideii de nat ionalism, 
fiind ecumenica  s i soborniceasca , 
treimica ; s i ca  pentru cel ce crede î n 
Hristos este necesara  as teptarea lui 
Hristos s i doar a lui Hristos, î n 
fiecare moment al viet ii sale. 

Cea de-a doua virtute ascetica  
este virtutea divino-umana  a 
ruga ciunii s i a postului. Aceasta este 
o virtute care trebuie sa  devina  o 
permanent a , un mod de viat a  al 
ortodocs ilor, devenind suflet din 
sufletele lor, fiindca  ruga ciunea s i 
postul sunt atotputernice mijloace 
oferite de Hristos spre a cura t i nu 
numai persoana umana , dar s i 
societatea, oamenii, neamul 
omenesc, î n general vorbind, de 
orice necura t ie. 

Postul s i ruga ciunea pot cu 
adeva rat sa  curet e sufletele 
oamenilor nos tri de orice fel de 
necura t ii s i de pa cate (Mt. 17, 19-21; 
Luca 9, 17-29). Șufletele oamenilor 
trebuie hra nite permanent printr-o 
viat a  ortodoxa  de ruga ciune. Postul 

s i ruga ciunea nu trebuie folosite 
doar pentru individ, sau pentru un 
popor, ci pentru tot i s i pentru toate; 
pentru prieteni s i pentru vra jmas i, 
pentru cei ce ne persecuta  s i ne dau 
la moarte, fiindca  î n felul acesta 
cres tinii se deosebesc de 
neamuri(Mt. 5, 44-45). 

Cea de-a treia virtute divino-
umana  este cea a dragostei: e vorba 
de dragostea care nu cunoas te 
limite, care nu se î ntreaba  cine e 
vrednic s i cine nu, ci î i cuprinde pe 
tot i; trebuie sa -i iubim pe prieteni s i 
pe vra jmas i, pe pa ca tos i s i pe 
ra ufa ca tori, fa ra  sa  le iubes ti 
pa catele s i crimele acestora. Ea î i 
binecuva nteaza  pe cei blestemat i s i, 
precum soarele, ea stra luces te s i 
peste cei ra i s i peste cei buni (Mt. 4, 
45-46). Aceasta  dragoste divino-
umana  trebuie cultivata  î n inimile 
oamenilor fiindca  tocmai acest 
caracter sobornicesc al ei o 
diferent iaza  de alte forme de iubire 
relative s i egoiste: de cea de tip 
fariseic, de cea umanista , de cea 
altruista , de cea nat ionalista , 
precum s i de cea animalica . 
Dragostea lui Hristos este pururea 
atotcuprinza toare. Ea este 
doba ndita  prin ruga ciune fiindca  e 
un dar al lui Hristos. Acum, inima 
ortodoxa  se roaga  cu intensitate: 

“Doamne al iubirii, da ruies te-mi 
mie aceasta  dragoste a Ta pentru 
tot i s i pentru toate!” 

Cea de-a patra virtute este cea a 
umilint ei s i smereniei. Doar cel ce 
este bla nd s i smerit cu inima poate 



 

linis ti inimile crude, pline de 
tulburare: numai cel bla nd cu inima 
poate smeri sufletele ma ndre s i 
trufas e. A ara ta “bla ndet e fat a  de tot i 
oamenii” este obligat ia fieca rui 
cres tin adeva rat (Tit. 3, 2). Dar omul 
devine cu adeva rat bla nd s i smerit 
atunci ca nd el î s i î ndreapta  ada ncul 
inimii ca tre Domnul Îisus Hristos, El 
fiind singurul cu adeva rat “bla nd s i 
smerit cu inima” (Mt. 11, 29). 
Șufletul oamenilor trebuie 
î mbla nzit cu bla ndet ea lui Hristos. 
Orice om trebuie sa  î nvet e sa  se 
roage as a: 

“Blândule și bunule Doamne, 
liniștește-mi sufletul meu tulburat!” 

 Domnul Ș-a smerit pe sine cu 
cea mai mare umilint a . El Ș-a 
î ntrupat s i Ș-a fa cut om. 

Ca sa  fii al lui Hristos atunci 
smeres te-te precum un vierme: 
pune-te î n situat ia celor ce sunt 
î ndurerat i, plini de tristet e s i de 
necazuri, a celor ce se afla  î n 
tulbura ri s i sminteli. Șmeres te-te 
mai tare deca t tot i; fa -te tuturor 
toate, dar dupa  Hristos s i î ntru 
Hristos. Atunci ca nd nu ai smerenia 
Lui, roaga -te: 

“O, Dumnezeule Cel plin de 
smerenie, învață-mă și pe mine 
smerenia Ta!” 

Cea de-a cincea virtute ascetica  
este virtutea ra bda rii s i a umilint ei. 
Cu alte cuvinte, sa  pa times ti toate 
ra uta t ile, sa  nu ra spla tes ti ra u cu 
ra u, sa  iert i cu absoluta  
compa timire orice atac, defa imare s i 
ra utate. Îata  ce î nseamna  sa  fii al lui 

Hristos: sa  te simt i mereu ra stignit 
lumii, persecutat de ea, agresat, 
scuipat, desconsiderat. Lumea nu-i 
va accepta pe cei ce sunt purta tori 
de Hristos, la fel precum nu L-ar 
accepta nici pe Hristos Î nsus i. 
Mucenicia este starea î n care 
cres tinul aduce roade. Acest lucru 
trebuie î mpa rta s it oamenilor. 
Pentru ortodocs i, mucenicia 
î nseamna  purificare, cura t ie. A fi 
cres tin nu î nseamna  doar a ra bda 
suferint a cu bucurie, ci a-i ierta plini 
de compa timire pe cei ce sunt cauza 
ei, a te ruga lui Dumnezeu pentru ei 
as a cum au procedat Domnul s i 
arhidiaconul Ș tefan. Ș i roaga -te as a: 

“Îndelung răbdătorule Doamne, 
dăruiește-mi puterea de a răbda și 
ierta; fă-mă generos și smerit”. 

Misiunea Bisericii noastre este 
de a insufla aceste virtut i divino-
umane s i practici ascetice î n modul 
de viat a  al oamenilor, de a le uni 
viat a s i sufletul statornic cu aceste 
virtut i divino-umane, hristice. 
Fiindca  î n acestea afla m ma ntuirea 
sufletului de relele lumii s i de acele 
organizat ii lumes ti pierza toare de 
suflet. Drept ra spuns la ateismul 
“erudit” s i la canibalismul rafinat al 
civilizat iei contemporane, noi 
trebuie sa  promova m acele 
personalita t i purta toare de Hristos, 
care cu bla ndet ea oilor vor risipi 
ra utatea lupilor s i cu puritatea 
porumbeilor vor salva sufletul 
oamenilor de la putreziciunea s i 
moartea culturala  s i politica . 



 

Trebuie sa  facem un efort ascetic î n 
numele lui Hristos ca ra spuns la 
actul de cultura  realizat î n numele 
fiint ei europene dezintegrate s i 
deca zute, î n numele ateismului, 
civilizat iei sau al lui antihrist. Îata  de 
ce sarcina majora  a Bisericii noastre 
este aceea de a crea astfel de ascet i 
purta tori de Hristos. Cuva ntul de 
ordine care ar trebui auzit asta zi î n 
cadrul Bisericii este acesta: sa  
revenim la ascet ii hristofori s i la 
Șfint ii Pa rint i! Șa  practica m s i noi 
nevoint a s i virtut ile Șfint ilor Pa rint i! 
Șa  practica m virtut ile Șfa ntului 
Antonie, ale Șfint ilor Atanasie, 
Vasilie s i Grigorie, ale Șfint ilor 
Șerghie s i Șerafim ai rus ilor, ale 
Șfint ilor Șava, Prohie s i Gavriil ai 
sa rbilor s i ale altora asemenea lor, 

fiindca  tocmai aceste virtut i ne-au 
da ruit aces ti sfint i, exemple demne 
de urmat. Asta zi numai eforturile 
ascetice ortodoxe s i virtut ile pot 
insufla sfint enia î n orice suflet, î n 
sufletul tuturor oamenilor nos tri – 
va za nd ca  obiectivul divino-uman al 
Bisericii este neschimbat, iar 
mijloacele sale sunt s i ele aceleas i, 
fiindca  Hristos este Acelas i, ieri s i 
azi s i î n vecii vecilor (Evrei 13, 8). 
Aici rezida  diferent a dintre lumea 
obis nuita  s i cea care tra ies te î ntru 
Hristos: lumea este treca toare s i 
temporala , î n timp ce lumea lui 
Hristos este pururea î mplinita , 
deschisa  ves niciei.  
Sursa: Sfântul Iustin Popovici, Credința 
Ortodoxa și viața în Hristos, Ed. 
Bunavestire, Galați 2003

 

Marți 
27 iunie 

18:00 Sfântul Maslu 

Miercuri 
28 iunie 

18:00 Vecernie și Litie 

Joi 
29 iunie 

08:30 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Sfinții Apostoli Petru și Pavel 

Sâmbătă 
1 iulie 

18:00 Vecernia și Litia 

Duminică 
2 iulie 

08:30 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Așezarea veșmântului Născătoarei de 
Dumnezeu în biserica Vlaherne; 
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