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Evanghelia Duminicii  
a șaptea după Paști 

Ev. Ioan 17, 1-13 

 

În vremea aceea, ridicându-şi ochii Săi către cer, 

Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul! Preamăreşte 

pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preamărească pe Tine, 

precum I-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să 

dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat 

Lui; iar  viaţa veşnică este aceea ca să Te cunoască 

pe Tine, singurul, adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus 

Hristos pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe 

Tine pe pământ şi am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai 

dat să-l fac. Şi acum Mă preamăreşte Tu, Părinte, la 

Tine însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai 

înainte de a fi lumea. An făcut cunoscut numele Tău 

oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume; ai Tăi 

erau, şi Mi i-ai dat Mie şi cuvântul Tău l-au păzit. 

Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la 

Tine, pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am 

dat lor; iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat 

că de la Tine am ieşit, şi au crezut acum că Tu M-ai 

trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu Mă rog pentru 

lume, ci pentru aceştia pe care Mi i-ai dat, căci ei 

sunt ai Tăi, şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale 

Tale sunt ale Mele, şi M-am preamărit în ei. Mult nu 

mai sunt în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la 

Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei 

pe care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi 

Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în 

numele Tău; pe cei care Mi i-ai dat, i-am păzit şi 

nici unul dintre ei n-a pierit, decât numai fiul 

pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. 

Acum însă Eu vin la Tine şi acestea le grăiesc cât 

sunt în lume, pentru ca bucuria Mea s-o aibă deplin 

în ei.  

Duminica a șaptea după Paști 

28 mai - 4 iunie 2017 - săptămâna Pr. Iustinian-Ionuț Răduc 

 

Dar, dacă Iisus a fost preaslăvit prin 

patimile Sale, cât de mult a fost preaslăvit 

prin învierea Sa! Pentru că patimile Sale 

au arătat smerenia Lui mai mult decât 

preaslăvirea Lui, iar smerenia este arvuna 

preaslăvirii. Preaslăvirea este răsplata 

smereniei (vezi Filipeni 2, 5-11). Deci 

trebuie să înţelegem prin cuvintele, Tată, 

ceasul a venit, preaslăveşte pe Fiul Tău, 

că ceasul a venit pentru semănarea 

seminţei care este smerenia. Nu amânați 

rodul, adică preaslăvirea. 

 

(Fericitul Augustin) 



 

 

2 

Întrebări și răspunsuri 
 

- Ce ar trebui să simțim, atunci când 

participăm la Sfânta Liturghie? 

 

Pr. Mihai Mărgineanu: E foarte greu de descris 

în cuvinte. Cred că primul sentiment și cel mai 

important e faptul că nu ești singur. Este o atmosferă în 

care parcă simți că se petrec lucrurile mai mult decât 

poți tu înțelege. Iar asta nu o trăiește doar preotul, o 

trăiesc și credincioșii și aș putea spune că la aceeași 

intensitate. Ba, poate de multe ori, un credincios poate 

avea șansa să trăiască mult mai intens bucuria Sfintei 

Liturghii decât o trăiește un preot, care e angajat și în 

partea administrativă a slujbei.  

 

- Părinte, rostesc Simbolul de credință, Crezul, 

dar când ajung la al doisprezecelea articol din Crez: 

“Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. 

Amin!”, am sentimentul că vorbesc de o așteptare 

formală, căci îmi este greu să îmi explic Învierea.  

 

Pr. Mihai Mărgineanu: E adevărat, Învierea e un 

fapt în istorie, dar în același timp și un fapt sau un 

proces care se petrece cu fiecare dintre noi. Vedeți, 

finalitatea noastră, a creștinilor sau scopul pe care îl 

avem în vedere e mântuirea. Dar ce înseamnă pentru noi 

mântuirea ? Înseamnă de fapt înviere, pentru că învierea 

nu înseamnă o revenire la viață, ci o transpunere a vieții 

noastre într-un alt plan. Învierea Domnului din morți   și 

învierea noastră la sfârșitul veacurilor înseamnă 

raportare la o altă realitate - veșnicia, Împărăția lui 

Dumnezeu - nu la limitele existenței noastre pământești. 

Învierea nu înseamna o reîntoarcere la viață, o 

resurscitare în termeni medicali, deși avem atâtea și 

atâtea situații în care oamenii au trecut prin faze diverse 

de moarte clinică și și-au revenit, reîntorcându-se la 

contextul vieții de până atunci.  

Pentru noi învierea nu înseamnă revenire la 

aceeași viață, la aceleași probleme sau dificultăți, ci o 

acordare totală a vieții noastre cu Dumnezeu. Starea de 

înviere o avem în vedere și ca un scop final, dar și ca pe 

o modalitate a noastră de a ne reveni din starea care ne-

a înstrăinat de Dumnezeu. „A învia” pentru cel ce încă 

nu a murit înseamnă a părăsi starea care l-a înstrăinat de 

Dumnezeu, care este mai rea decât moartea, căci 

Mântuitorul a spus: “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, 

iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de 

acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în 

gheenă.” (Matei 10,28). Așadar, din perspectiva creștină 

ar trebui să privim moartea, nu ca pe o lipsă a vieții, ci 

ca lipsa Lui Dumnezeu din viața noastră. Există oameni 

vii care sunt morți, cei înrobiți păcatului, tot așa cum 

există oameni morți care sunt vii: Sfinții. Nu privim 

Sfinții ca pe niște oameni morți, ci ca pe niște oameni 

vii, prezenți în lume și în viața noastră. Pentru noi, cei 

vii, „a învia” înseamnă a ne ridica din „faptele cele 

moarte”.  

Învierea trebuie privită și ca un mod de a 

concluziona existența lumii. De aceea, spune Sfântul 

Apostol Pavel Tesalonicenilor: “Însuşi Domnul, întru 

poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui 

Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru 

Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii, care vom 

fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să 

întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea vom fi 

cu Domnul” (I Tesaloniceni 4,16-17). Deci când va fi 

sfârșitul veacurilor, chiar și cei vii vor avea parte de 

Înviere. Adică toți vor trece prin moarte, lucru greu de 

gândit în acea vreme, dar posibil astăzi, dacă ne gândim 

doar la sofisticatele arme moderne care fac pe om 

capabil de a distruge pământul, umanitatea.  

Învierea nu este însă punctul terminus al 

existenței umanității, ci va fi de fapt puntea care ne duce 

spre Dumnezeu. Evident, pentru cei nevrednici învierea 

va însemna de fapt o trimitere definitivă spre moarte, 

adică privarea definitivă de prezența Lui Dumnezeu. 

Asta este înfricoșătoare stare de iad ! 

În iconografia noastră, scena Judecății de Apoi 

pictată în biserici și mănăstiri sugerează mai multe 

modalități în care oamenii sunt chinuiți. Dar de fapt, 

„viermele care nu doarme”, „focul care nu se 

stinge” (Marcu 9,44) nu sunt exterioare nouă, sunt 

interioare, sunt din noi. În asta stă starea cumplit de 

chinuitoare a focului și a viermelui care ne roade, că nu 

e din afară, e din noi.  

De aceea, trebuie să ne cercetăm cu atenție, 

pentru că tot ceea ce facem are și o oglindire 

corespunzătoare în interiorul nostru. Nu poți trece 

indiferent prin viața aceasta.  

Al 12-lea articol din Simbolul de credință - 

“Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. 

Amin!” - reflectă disponibilitatea maximă a creștinului 

în raport cu voia lui Dumnezeu, mă învață, mă 

îndeamnă să nu mă tem sau mă feresc de moarte cu 

orice preț, ci să aștept Împărăția Lui Dumnezeu, care 

poate să vină în orice clipă, chiar și acum. Pentru noi, 

pentru creștini, Împărăția Lui Dumnezeu e împărăția 

celor înviați, a celor pentru care nu mai există moarte, 

înțelegând prin moarte cum am spus, lipsa lui 

Dumnezeu între oameni și în sufletul omenesc.  

 

Au consemnat Vlad-Mihai Carpiuc și  

Vasilica Onofrei  
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Care este valoarea tinereții ? 
 

 Tinerilor, valoarea voastră nu se 
măsoară în felul cum se poartă ceilalţi 
cu voi, ci în demnitatea şi moralitatea 
de care daţi dovadă.  
 
Atunci când, după situaţii imposibile care duc la 

divorţ, aşa cum am spus anterior, sau după moar-

tea unuia dintre părinţi, mama sau tatăl vostru îşi 

refac viaţa, aducând alături de voi un partener 

care are la rândul său copii, în multe cazuri se 

nasc probleme foarte grave. Uneori, se poate ca 

noul tată sau noua mamă, ca şi fraţii vitregi, să se 

poarte nu tocmai frumos cu voi sau, dimpotrivă, 

se poate ca ei să se poarte foarte bine, dar voi să 

vă simţiţi în inferioritate şi să reacţionaţi negativ. 

Desigur, rostul meu nu este de a-i judeca pe 

părinţii vitregi, care dacă nu se poartă bine cu voi, 

fac un mare păcat. Pentru că în această carte vor-

besc despre voi, doresc să vă spun în primul rând, 

să nu puneţi aceste lucruri la inimă, deoarece va-

loarea voastră nu se măsoară în felul cum se 

poartă ceilalţi cu voi, ci 

în demnitatea şi moralitatea de care daţi 

dovadă. În al doilea rând, atunci când sunteţi 

nedreptăţit pentru faptul că aveţi altă mamă sau 

alt tată, să nu vă răzbunaţi. 

Pentru moment, folosiţi-vă de elementele poziti-

ve din familie, străduiţi-vă să acumulaţi cât mai 

multe cunoştinţe şi cât mai multă experienţă, ca la 

timpul potrivit să plecaţi din acea familie nedre-

aptă. Desigur, pentru voi, aceasta este o uriaşă 

piatră de încercare, dar este singura soluţie. Încet

-încet să vă creaţi propria voastră familie 

frumoasă, în care să nu existe nedreptate. Mulţi 

dintre voi, prin experienţa pe care aţi avut-o, veţi 

deveni părinţi foarte buni. 

Vă doresc tuturor să ajungeţi buni, în ciuda răului 

care vi se face. Biserica poate să vă ajute mult din 

acest punct de vedere, aşa cum ajută şi trebuie să 

ajute familia în general, în toate momentele difi-

cile. Ajunge să vă apropiaţi de îndrumătorii 

potriviți. Să nu neglijaţi acest aspect. Aceasta 

este cea mai eficientă metodă de a vă ridica. Folo-

siți-o! 

(Arhimandrit Timotei Kilifis, Tinerețe curată, 
tinerețe frumoasă, Editura Egumenița, Galați, 

2007, pp. 57-58) ) 

Rugăciunea Bisericii are puterea de a-i scoate 

din iad pe cei păcătoși 

 

* „Cum și în ce mod îi putem ajuta pe cei plecați 

dintre noi? - Să ne rugăm pentru cei adormiți, punând și 

pe alții să se roage și dând săracilor milostenii pentru 

sufletele lor. Căci nu degeaba s-a rânduit de către 

Apostoli ca să se facă pomenirea la Sfintele și 

înfricoșatele Taine pentru cei mutați de la noi; au știut ei 

că mult folos vor avea, mult ajutor vor căpăta. Pentru că 

atunci când întregul popor stă cu mâinile ridicate către 

Dumnezeu, când clerul întreg se roagă, când înfricoșata 

Taină stă de față, apoi cum să nu îmblânzim pe 

Dumnezeu rugându-L pentru ei?” (Sfântul Ioan Gură de 

Aur)  

*Sfântul Apostol Pavel cere să facem milostenie 

din iubire, ceea ce este mult mai demn decât 

cuvântul „pomană”.  

*Ce putere au rugăciunile pentru cei adormiţi 

Frate, ce spune Hristos? Cine vă ascultă pe voi, pe Mine 

Mă ascultă. Cine se leapădă de voi, de Mine se leapădă. 

Ia gândeşte-te că arhiereii şi preoţii toţi sunt ucenici ai 

lui Hristos şi ei mijlocesc în Sfântul Altar prin rugăciuni 

şi părticele. Voi ştiţi că pomelnicele acestea care vin de 

la popor, toate merg în Sfântul Altar prin rugăciuni şi 

părticele, pe care le scoatem dimineaţa cu Sfânta Copie 

la Sfânta Proscomedie şi le punem pe Sfântul Disc, ele 

sunt numai blagoslovite. Iar după Sfânta Epicleză, 

părticelele, numite şi miride, se pun în Sfântul Potir şi 

aşa cei pomeniţi la vii şi la morţi se împărtăşesc nevăzut 

din cele sfinte şi dobândesc iertare de păcate. Iată ce 

mare valoare are Sfânta Liturghie! 

De aceea suntem datori să mergem regulat la 

Sfânta Liturghie, ca să ne împărtăşim haric de Sfintele 

Taine, atât prin rugăciune, cât şi prin sfintele părticele 

care se scot pentru noi şi se pun în Sfântul Potir. 

(Părintele Cleopa) 
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PROGRAM LITURGIC  
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ 

 
  

*Duminică, 28 mai  

-ora 8.00, Utrenia și Sf. Liturghie 

-ora 18.00, Paraclisul Maicii Domnului 

 

*Miercuri, 31 mai  

- ora 8.00, Acatistul Sf. Toma 

 

*Joi, 1 iunie,  

- ora 18.00,  Acatistul Sf. M. Mc. 

Ecaterina  

 

*Vineri, 2 iunie 

 - ora 18.00 – Slujba Agheasmei, 

Acatistul Pogorârii Duhului Sfânt, cu 

rugăciuni pentru toți elevii și studenții 

care au examene 

 

*Sâmbătă, 3 iunie, Moșii de vară 

- ora 7.00, Utrenia și Sfânta Liturghie  

- ora 10.00, Pomenirea morților 

- ora 18.00, Slujba Vecerniei  

Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocși 
ce se va desfășura în anul 2017 la Iași își dorește a 

fi un eveniment important, cu caracter național și 

internațional, ce va aduna în capitala Moldovei 

7000 de tineri. 

5000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de 

ani vor fi prezenți la Iași încă din data de 1 

septembrie iar în ziua de duminică, 3 septembrie 

alți 2000 de tineri din Arhiepiscopia Iașilor vor fi 

prezenți la Iași doar pentru o zi. 

Așteptăm la Iași între 1-4 Septembrie tineri 

ortodocși din România, Republica Moldova, 

Ucraina, Grecia, Serbia, Albania, Macedonia, 

Franța, Germania, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, 

Irlanda, Marea Britanie, Elveția, Turcia, Iordania, 

Siria dar și de pe continentul african. 

 

Detalii: http://ito2017.ro/ 

Pilda creionului 

 
Tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să 

încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta.  
Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, 

întrebă: 

- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste 

despre mine? 

Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului: 

- E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele 

este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi 

mare. 

Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la 

el. 

- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea! 

- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi 

la creion, pe care dacă reuşim să le menţinem, vom fi totdeauna 

oameni care trăiesc în bună pace cu lumea. 

Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că 

există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim 

Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui. 

A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi 

să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru 

creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi 

unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun. 

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şter-

ge ce era greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înse-

amnă neapărat ceva rău, ceea ce este neapărat este să ne menţinem 

pe drumul drept. 

A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui 

exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de 

ce se întâmplă înlăuntrul tău. 

Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. 

Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie 

să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta. 

(Sursa: ortodoxia.md) 


