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Gand la praznicul Inaltarii Domnului 

Dupa Invierea Sa, Domnul Iisus a mai ramas pe pamant vreme de 40 zile, timp  
in care S-a aratat ucenicilor si tuturor celor care I-au fost aproape. Sfanta 
Scriptura nu ne spune ca S-ar fi aratat si celor care L-au urat, iar motivul poate fi 
acela ca Dumnezeu n-a vrut sa-si copleseasca si sa-si umileasca dusmanii cu 
evidentele Sale. Mai mult, permanenta prezenta fizica a lui Hristos ar fi 
insemnat o prezenta incomoda pentru libertatea de constiinta a omului, iar Iisus 
ar fi ramas o prezenta apropiata de om doar fizic. Ori Dumnezeu vrea ca omul sa 
se simta liber de orice fel de constrangere launtrica, apropierea in duh fiind mult 
mai folositoare si mai autentica decat apropierea fizica. Apropierea fizica a 
omului de Dumnezeu e insuficienta si nu neaparat folositoare, pentru ca omul, 
de fapt, are nevoie de unire cu Dumnezeu pentru ca omul sa se poata impartasi 
de vesnicia lui Dumnezeu.                                                                                                       
Ce inseamna sa fii liber inaintea lui Dumnezeu?E graitor exemplul fermierului 
care isi lasa nesupravegheata o mica parte din recolta pe marginea drumului,     
de unde cumparatorul se poate servi singur, achitand apoi singur pretul marfii    
si punand banutii inauntrul cutiei lasata pe taraba. Dumnezeu n-a lasat numai      
o mica parte din recolta pe marginea drumului, ci a lasat intreaga Sa creatie pe 
mana omului pentru ca omul s-ajunga la constiinta cumparatorului responsabil 
care nu si-ar insusi nimic din ceea ce apartine vanzatorului, mai ales  in absenta 
acestuia. Pe de alta parte, prin inaltare Hristos ridica trupul(materia) in general, 
si omul in special, la sanul Treimii Sfinte, deasupra intregii creatii. Dupa ce prin 
inviere Hristos sparge incuietorile iadului, acum prin inaltare, Domnul Hristos ne 
deschide portile cerului pentru ca si noi s-avem acces in spatiul celest nu numai 
cu sufletul, ci deopotriva si cu trupul.                                                                                  
Prin Inaltare nu se cheama ca Domnul Iisus ne-a parasit, ci dimpotriva S-a inaltat 
ca sa ramana uniti cu noi in Duhul Sfant pe care-L va trimite 10 zile mai tarziu la 
ziua Cincizecimii. p. didel 

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
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Vazul din spatele vazului 

Ochiul fizic ar fi asemenea unei camera de 
laptop daca in spatele acestui vaz nu ar fi 
vederea sufleteasca. Vazul fizic fara vazul 
sufletesc inseamna tot atat cat inseamna 
fereastra pentru o camera. Vazul fizic fara cel 
sufletesc e totdeauna orb chiar si pentru 
vietuitoarele inzestrate cu acuitate vizuala net 
superioara omului. De pilda, din cauza lipsei 
vazului sufletesc multe vietuitoare pier 

accidental pe soselele destinate circulatiei motorizate a omului modern. Pe de 
alta parte, oameni in lipsa vederii fizice, dezvolta adeseori o vedere sufleteasca 
ce suplineste cu succes, ba chiar depaseste abilitatile vederii fizice. Vederea 
sufleteasca e specifica doar omului si poate fi sporita prin educatie dar, mai ales, 
prin conectarea si comuniunea cu Dumnezeu. Asa putem dobandi o vedere mai 
presus de vederea sufleteasca, numita vedere duhovniceasca. p. didel 

 
 

Duminica a VII-a după Paşti - a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic                     

                                                                                                de preot Vasile Gordon 

Citim în Patericul cel vechi, la capitolul Pentru Avva Aghaton: „S-au dus oarecarii 
la dânsul, auzind că are aleasă dreaptă-socotinţă. Şi vrând să-l încerce de se 
mânie, i-au zis lui: Tu eşti Aghaton? Am auzit că eşti desfrânat şi mândru. Iar el a 
zis: Aşa este! Şi i-au mai zis lui: Tu eşti Aghaton bârfitorul, clevetitorul? Iar el a 
zis: eu sunt! L-au întrebat iarăşi: Tu eşti Aghaton ereticul? Atunci el, sărind ca 
ars, a strigat: Nu sunt eretic! Şi l-au rugat pe el zicând: Spune-ne nouă, pentru ce 
atâtea câte învinuiri ţi-am adus, le-ai primit, iar cuvântul acesta „eretic” nu l-ai 
suferit? Zis-a lor: Cele dintâi asupra mea le iau, căci este spre folos sufletului 
meu să le recunosc. Dar cuvântul acesta „eretic” este despărţire de Dumnezeu şi 
eu nu voiesc aceasta! Iar ei auzind, s-au minunat de dreapta lui socotinţă şi s-au 
dus zidiţi, adică folosiţi...”.                                                    
 
 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/05/duminica_a_vii-a_dupa_pasti_-_a_sfintilor_parinti_de_la_sinodul_i_ecumenic_2.jpg?itok=JhdNx2KX
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/05/duminica_a_vii-a_dupa_pasti_-_a_sfintilor_parinti_de_la_sinodul_i_ecumenic_2.jpg?itok=JhdNx2KX
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/05/duminica_a_vii-a_dupa_pasti_-_a_sfintilor_parinti_de_la_sinodul_i_ecumenic_2.jpg?itok=JhdNx2KX
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/05/duminica_a_vii-a_dupa_pasti_-_a_sfintilor_parinti_de_la_sinodul_i_ecumenic_2.jpg?itok=JhdNx2KX
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„Aceasta este viaţa veşnică: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat şi pe Iisus Hristos pe Care    
L-ai trimis”(Ioan 17, 3). Această 
invitaţie de  a-L cunoaşte ca singur 
Dumnezeu adevărat, are darul să 
alunge spusele ateilor ignoranţi şi 
răutăcioşi, din trecut şi de azi, care 
susţin - fără temei - că în Biblie  ar 

scrie crede şi nu cerceta. Trebuie să spunem răspicat că nicăieri în Sfânta 
Scriptură nu întâlnim această expresie! Dimpotrivă: Cercetaţi Scripturile, spune 
Mântuitorul (Ioan 5, 39), că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea 
mărturisesc despre Mine. Se face referire, desigur, la Scripturile Vechiului 
Testament, mai ales la profeţiile mesianice. La vremea când Mântuitorul a rostit 
aceste cuvinte încă nu erau scrise cărţile Noului Testament, dar acum expresia 
cercetaţi Scripturile este, desigur, valabilă şi pentru aceste scrieri. Aşadar, 
cercetaţi! Nimeni nu trebuie să creadă orbeşte. Tot Mântuitorul a spus, într-un 
alt context: „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla" (Matei, 7, 7). Iar Sfântul 
Apostol Pavel îndeamnă: „Toate să le cercetaţi (încercaţi), ţineţi ce este bun!”    
(I Tes. 5, 21). (…) Cercetarea Scripturii, pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeul cel 
adevărat, nu se poate face la întâmplare. Tainele Scripturii pot fi pătrunse doar 
de omul cel duhovnicesc. Mintea celui care doreşte să înţeleagă drept aceste 
taine, trebuie să fie antrenată în acest sens, altfel se poate cădea uşor în 
înţelegeri greşite şi chiar în erezie. Biserica dreptmăritoare a avut mult de luptat 
(şi încă mai are) cu ereziile şi nefericiţii care le susţin. Nu întâmplător se face 
pomenire în calendar de Sinodul I Ecumenic şi Sfinţii Părinţi participanţi. Să ne 
amintim mereu de râvna acestor bărbaţi aleşi ai Bisericii, nu numai de la acest 
sinod, ci şi de la celelalte şase, căci, în total, Biserica Ortodoxă recunoaşte           
7 sinoade ecumenice. N-a fost uşor, bunăoară, celor 318 Sfinţii Părinţi de la 
Sinodul I, pomenit astăzi, să înfrunte argumentele, în aparenţă valabile, ale 
ereticilor, în frunte cu Arie, preot în Alexandria. Şi încă unul care se dovedise   
un bun predicator, din nefericire pentru el căzut în patima mândriei şi care         
a îndrăznit să coboare tainele dumnezeirii la măsură omenească. Căci, în esenţă, 
a îndrăznit - contrar cuvintelor Mântuitorului „Eu şi Tatăl Una suntem”          
(Ioan 10, 30) - să predice că Iisus Hristos, din moment ce-şi zice fiu, nu este din 
veci, fiind, adică, o creatură a Tatălui. Şi n-au fost puţini adepţii lui!                  
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Acest fapt l-a determinat pe împăratul Constantin cel Mare, care dorea pace în 
Biserică, să convoace întâiul Sinod Ecumenic, la Niceea, în anul 325. La acest 
sinod s-au formulat primele 7 articole din Crez, pe care le rostim la fiecare 
Sfântă Liturghie, ca mărturisire dreaptă despre dumnezeirea Tatălui şi a Fiului. 
Greşeala fundamentală a lui Arie şi adepţilor săi, era că prin negarea 
dumnezeirii Fiului, nega puterea Lui de mântuire a omenirii. Căci dacă Fiul era 
creat, nu putea mântui creatura. Numai ca Dumnezeu, Fiul este şi Mântuitor!   
De aceea tainele dumnezeieşti nu pot fi judecate cu raţionamente simple sau 
simpliste, omeneşti. Cum spuneam mai sus, numai o raţiune luminată, 
înduhovnicită, se poate apropia să cunoască, fără a greşi, cele despre 
Dumnezeu. În această privinţă Sfântul Apostol Pavel grăieşte: „Omul trupesc nu 
primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate 
să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte. Dar omul duhovnicesc toate 
le judecă” (I Cor. 2, 14). „Le judecă”, în sensul că e capabil să gândească drept, 
cu discernământ, s-au dreaptă-socotinţă, după limbajul Patericului. Rămânem 
de-a pururi recunoscători celor 318 Sfinţi Părinţi de la Sinodul I, pomeniţi azi, 
care prin rugăciune şi râvnă deosebită au cugetat şi formulat dreapta credinţă 
cu privire la dumnezeirea Fiului, Mântuitorul nostru. Cuvântul acesta se doreşte 
a fi o invitaţie pentru o cercetare duhovnicească a scripturilor: deodată Biblia şi 
Sfinţii Părinţi, cu încredinţarea că în acest mod vom putea găsi, după cuvintele 
Mântuitorului (Ioan 17, 3), viaţa veşnică spre care ne îndreptăm. Amin. 
                                                                                                                                           
(Sursa: https://doxologia.ro/biblioteca/predici/predica-la-duminica-vii-dupa-pasti-sfintilor-parinti-de-
la-sinodul-i-ecumenic-pr) 

 

 ISTORIOARE DUHOVNICESTI                                                                          

Dreapta socoteală, o raritate!   
După slujbă, un tânăr s-a apropiat de preot și l-a întrebat: 
- Părinte, îmi dați binecuvântare să mă duc mâine cu colegii mei la un film?      
Am terminat sesiunea și vreau să mă relaxez puțin. 
- La ce film vreți să mergeți? 
- La o comedie sf. 
- Dacă ții mult să mergi, du-te. 

https://doxologia.ro/biblioteca/predici/predica-la-duminica-vii-dupa-pasti-sfintilor-parinti-de-la-sinodul-i-ecumenic-pr
https://doxologia.ro/biblioteca/predici/predica-la-duminica-vii-dupa-pasti-sfintilor-parinti-de-la-sinodul-i-ecumenic-pr
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Tânărul s-a îndepărtat. Paraclisierul, care în tinerețea sa fusese frate de 
mânăstire, auzind cuvintele părintelui, s-a smintit: 
- Vai, părinte, cum îl lăsați să își piardă timpul? 
- Nu e treaba ta. 
- Totuși, nu vă e frică de Dumnezeu? 
- Nu ești tu duhovnicul lui, ci eu. De câteva luni vine la biserică și e din ce în ce 
mai râvnitor. Nu trebuie să privească credința ca pe un jug sufocant. Trebuie să 
urce pe fiecare treaptă, nu poate ajunge direct la capătul drumului. Peste câțiva 
ani sau poate chiar peste câteva luni poate că va renunța de bună-voie să 
meargă la astfel de filme. Se va folosi mai mult dacă va urca pe treapta 
următoare, la momentul potrivit, nu când îi impun eu. 
- Nu vă înțeleg. 
- Uite, îți dau un exemplu. Tu asculți la tine acasă muzică religioasă? 
- Da, cum să nu. Uneori ascult până suprasolicit casetofonul. 
- Aici vroiam să ajung. Și atunci, îți mai pui muzică? 
- Nu, să nu-l stric. 
- Așa e și cu sufletul. Cum să-ți explic mai simplu? Sufletul e ca un stomac. Dacă 
îi dai hrană duhovnicească tot timpul, fără să îi dai timp să digere ce mănâncă, 
face indigestie. Toate trebuie făcute cu măsură! 

Planul lui Dumnezeu vs planul omului                                                                         

Se spune că șeful uneia dintre marile companii a supraviețuit atacului de la       
11 septembrie, pentru că și-a dus fiul la grădiniță pentru prima dată. Alt tip         
e încă în viață, pentru că era rândul lui să meargă după gogoși. O femeie              
a întârziat, deoarece alarma ei nu a sunat la timp. Unul dintre ei a întârziat        
la autobuz. Cuiva nu a pornit mașina, iar altcineva s-a întors să răspundă  la 
telefon. Altul nu a putut prinde un taxi. Ceea ce m-a impresionat în mod 
deosebit este omul care a încălțat în acea dimineață pantofi noi, ajungînd la 
muncă mergînd pe jos, făcuse o bătătură la picior. Iar înainte de a intra, s-a oprit 
la o farmacie pentru a cumpăra un plasture!Iată de ce acum e în viață ! Acum, 
când mă blochez într-un ambuteiaj, nu reușesc să prind liftul sau mă întorc să 
răspund la telefon ... Când se întîmplă toate aceste lucruri mărunte și mă 
enervez , mă gândesc că acesta este exact locul unde Dumnezeu vrea să fiu în 
acest moment. Data viitoare când vi se pare că dimineața a început nu cum 
trebuie, copiii se îmbracă încet, nu puteți găsi cheile mașinii, stați la toate 
semafoarele, nu vă descurajați și nu vă pierdeți echilibrul - Dumnezeu lucrează 
ca să vă protejeze. 
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PROGRAM 
 
Duminica, 9 iunie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Sfintilor Parinti      

d                                                                   de la sinodul I ecumenic de la Niceea)    

Duminica, 16 iunie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Rusaliile)  

Duminica, 23 iunie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Duminica Tuturor                  

S                                                                      Sfintilor)                                                         

Sambata, 29 iunie 2019, ora 10 a.m. – Sfanta Liturghie (Sfintii Apostoli Petru si Pavel) 

Duminica, 30 iunie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie ( Duminica Sfintilor Romani) 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    NICOLAE STEINHARDT 


