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APOSTOLUL DUMINICII A -II-A DUPĂ RUSALII 
„Fraților, mărire, cinste și pace oricui face binele: iudeului mai întâi, și 

elinului. Căci nu este părtinire la Dumnezeu! Câți, deci, fără lege au 

păcătuit, fără lege vor și pieri; iar câți au păcătuit în lege, prin lege vor fi 

judecați. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce 

împlinesc legea vor fi îndreptați. Pentru că, atunci când păgânii, care nu au 

lege, din fire fac ale legii, aceștia, neavând lege, își sunt lor înșiși lege; 

ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și 

prin judecățile lor, care îi învinovățesc, sau îi și apără, în ziua în care 

Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele 

ascunse ale oamenilor“.     (Romani II, 10-16) 
 

Rânduiala în Biserică 
 „Eu nu cer disciplină deplină în biserica pe care o slujesc, ci cer 

un singur lucru: nu mai trăi, omule, și-n biserică așa cum trăiești pe 

stradă conflictual, răzbunător. Învață să trăiești în Duhul pe care spui că-L 

cauți. 

Rânduiala împărtășirii preoților și a mirenilor la fiecare Liturghie (după 

spovedanie și după ce au primit binecuvântarea duhovnicului) nu este una 

pe care am inventat-o eu sau alt preot, ci este o rânduială veche, după care 

Biserica a trăit în toate timpurile.  

Atunci când începem să trăim în felul acesta, împlinim Cuvântul 

Sfântului Apostol Pavel care spune: „Trăiți și umblați în Duhul lui 

Dumnezeu“.  

2021 - „Anul omagial al 

pastorației românilor din 

afara României“ şi „Anul 

comemorativ al celor adormiți 

în Domnul; valoarea liturgică 

şi culturală a cimitirelor“ 
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În momentul în care intri într-o parohie, într-o comunitate, în momentul 

în care vrei să devii un creștin asumat, practicant, preocupat de căutarea lui 

Dumnezeu,  mintea ta, felul tău de a fi, raportarea ta față de oameni, se 

schimbă.  

A trăi în Duhul lui Dumnezeu înseamnă ceva mult mai profund  decât a 

fi un om disciplinat. Disciplina e, desigur, bună, însă ea nu face altceva 

decât să uniformizeze mai multe concepții de viață diferite. Prin disciplină, 

oamenii ajung să interacționeze exterior. Țelul vieții bisericești este mai 

mult decât atât.  

A trăi în Duh înseamnă să te împărtășești cu Trupul și cu Sângele Lui. 

Prin împărtășire, virtuțile Lui, puterile Lui, energiile Lui sunt împărtășite 

ție, iar tu le iradiezi apoi către ceilalți. 

 Din păcate însă, viața bisericească nu este gândită și trăită în Duh, ci 

într-o ideologie, în jurisprudență. Chiar fiind în Biserică de ani buni, 

începem să vânăm greșeli. 

 Duhovnicul vânează greșelile enoriașilor, frații preoți, unii altora, iar 

enoriașii pe ale fraților de parohie și pe ale duhovnicului, căzând în noima 

străzii, mahalalei.  Noima viețuirii în Biserică este alta.  

Aici nu venim să ne judecăm, condamnăm, cântărim unii altora 

greselile, ci venim să învățăm a ierta.  

Iisus spune atât: „Prin aceasta vă veți cunoaște că sunteți ucenicii mei, 

când vă veți iubi unii pe alții așa cum eu v-am iubit pe voi“. Iar iubirea Lui 

înseamnă, în primul rând, iertarea.  

Cine nu practică această virtute, în fiecare zi a vieții lui, cine nu-și face 

din iertare un fel de a trăi în Duhul lui Dumnezeu, eșuează lamentabil față 

de cei din jur, dar și față de el însuși.  

Va fi mereu o persoană frustrată, nefericită, aflată într-un permanent 

conflict- interior și/sau exterior cu toți cei din jur.  

Cum oare nu înțelegi că ai o problemă, cum oare nu înțelegi că tu ești 

cel care eșuează?  

Există însă si teorii care spun să-ți eliberezi toate emoțiile, să spui exact 

ce gândești, chiar dacă vei potența un conflict, chiar dacă vei călca în 

picioare un om cu vorbele tale. 

 Starea aceasta conflictuală care parcă a devenit duhul în care trăim, nu 

este altceva decât un egoism teribil care sufocă umanitatea.  

Hristos ne cheamă să iertăm, frați dragi, nu să spunem exact ce gândim, 
să dăm drumul frustrărilor noastre fără să ne gândim la cei din jur.  
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Suntem oameni de diferite vârste, oameni care am trăit ani și ani în noima 

lumii. Suntem mai fericiți, mai așezați sufletește? Nu cred… 

Eu nu cer disciplină deplină în biserica pe care o slujesc, ci cer un singur 

lucru: nu mai trăi, omule, și-n biserică așa cum trăiești pe stradă (conflictual, 

răzbunător).  Învață să trăiești în Duhul pe care spui că-L cauți. Schimbă puțin 

mintea, logica în care trăiești.  

Înțelege, când deschizi ochii dimineața, că Domnul te iubește și ți-a iertat 

toate greșelile când a răsărit iar soarele și peste tine. Hristos nu a inventat o 

religie, ci El a întors omul la felul în care Dumnezeu l-a făcut să fie fericit. 

Iertând!  Dacă veți înțelege lucrul acesta, veți face rai în jur. De asta venim la 

Biserică, să scăpăm de duhul lumii și să aflăm Duhul lui Dumnezeu. 

 Și cum altfel Îl putem afla decât împărtășindu-ne cu El? Dacă veniți la 

biserică, la Liturghie și nu doriți să vă spovediți, împărtășiți, să mă iertați, dar 

pierdeți sensul, ÎL refuzați pe Hristos, sunteți simpli spectatori. În primele 

veacuri creștine, cei care nu se împărtășeau trei duminici la rând, erau excluși 

din Biserică.  

Creștinii acelor vremuri nu erau simpli spectatori, ci erau oameni care 

învățau, din prima clipă a intrării în Biserică, noima iertării. Scopul Liturghiei 

este unul singur: să primim- preoți și mireni- Trupul și Sângele Lui!  Altfel, 

degeaba o mai facem duminică de duminică.  

Sfinții sunt oameni care au ajuns să se asemene cu El. Citiți-le viețile și 

vedeți cum au trăit în Duhul Lui Dumnezeu, iertând până la sânge“.  
(Pr. Visarion Alexa, https://www.facebook.com/preotvisarion.alexa, 28 iunie la 08:42). 

TAINA PREOȚIEI 
„Ce taină mare este preoția! Preotul spovedește și este părinte duhovnicesc și 

pentru tineri, și pentru bătrâni, și pentru femei, și pentru bărbați, și pentru erudiți, 

și pentru analfabeți, și pentru majoritari, și pentru minoritari, și pentru pesediști, 

și pentru useriști, și pentru sfinți, și pentru păcătoși. În acel moment și din acea 

postură, nu-i mai poți privi pe toți decât ca pe fiii lui Dumnezeu pentru că ceea au 

în comun este Hristos și harul Său. Ca preot, faci exercițiul părinției divine și 

porți povara iubirii fiilor de către Tatăl, după măsura și puterea ta, ca om. Ești pus 

în situația de a primi rugăciunile și mărturisirea fiilor duhovnicești și de a le oferi 

iertarea lui Dumnezeu, indiferent de condiționările tale ca om. Fiecare dintre fii 

plânge și râde din motive diferite și poate antagonice celuilalt, însă tu nu ai cu 

tine decât Evanghelia, discernământul duhovnicesc, iertarea lui Hristos și o 

îmbrățișare. Cu ele, poftim de cucerește lumea“! (https://www.facebook.com/daniil.iacsa) 

      Preot Daniil Iacșa 

  

https://www.facebook.com/preotvisarion.alexa
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CREȘTINII DE AZI 
 

de Preot Sorin Croitoru 

 

Vrem cunună fără luptă, 

Vrem medalii fără fugă, 

Vrem răsplată fără muncă 

Și vrem Harul fără rugă! 

 

Vrem odihnă fără trudă, 

Vrem câștiguri fără costuri, 

Vrem progrese fără jertfă  

Și vrem Harul fără posturi! 

 

Vrem credință fără fapte, 

Vrem putere fără hrană, 

Vrem răbdare fără cruce, 

Vrem durere fără rană. 

 

În confort vrem mântuire, 

În zgârcenie, iubire 

Și cu viață dezmățată. 

Raspuns bun la Judecată! 

 

Nu știm tainele Scripturii, 

Nu scăpăm de focul urii, 

Nu iertăm, nu facem pace, 

Doar să fim iertați ne place! 

 

Și deși duhovnicește 

Noi trăim în lâncezeală, 

Că vom fi primiți în ceruri. 

N-avem umbră de-ndoială! 

 

Și deși tot timpul vieții 

Robotim pentru cezarul, 

Și deși în viața noastră 

Nu dorim, nu cerem Harul, 

 

Și deși de Sfânta Lege 

Ne-a durut mereu în coate, 

Mai mințim, scriind pe cruce, 

Nu pe una, ci pe toate,  

 

Cu un fel de încântare, 

Imediat ce moare omul: 

"Aici odihnește (nume) 

Care L-a slujit pe Domnul"!
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