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Foaie  duminicală  a parohiei “Învierea Domnului ”, cartierul Dacia, Iaşi                    

 

Iată-ne  de  Anul  Nou… Ce  este  această  noapte,  ce  este  clipa,  ce  

este  ora,  ce  este  timpul?  Oare  ce  numim  noi,  oamenii,  timp? 

Timpul,  acesta  este  un  râu  imens  în  josul căruia  Domnul  a  împins  

tot  ceea  ce  a  creat:  cerul,  soarele,  stelele,  pământul,  oamenii  de  pe  

el,  fiecare  lucru,  fiecare  fiinţă.  Toate  acestea  le-a  împins  în  josul  

șuvoiului timpului.  Încotro  curge  acest  râu,  încotro  ne  poartă,  

încotro  mergem  purtați  de  șuvoiul  acestui  râu  de  nestăvilit  pe  care  

noi  îl  numim  timpul? 

Timpul.  Ce  este  timpul?  Timpul  este  intrarea  în  veșnicie.  De  

aceea  este  timpul  nespus  de  important  pentru  noi,  important  ca  și  

veșnicia  în  cealaltă  lume.  De  aceea  este  fiecare  zi  foarte  impor-

tantă  în  viaţa  noastră,  fiecare  noapte;  nu,  fiecare  clipă,  căci  de  

fiecare  clipă  depinde  veșnicia  noastră.  Da, timpul  este  intrarea  în  

 veșnicie.  Aceasta  este,  fraţilor  și  surorilor,  concepţia  evanghelică  a  timpului.  Înţelegerea  

timpului  de  către  Hristos.  Timpul  ne  este  dat  ca  prin  el  să  câștigăm  veșnicia.  Iată,  o  

astfel  de  semnificaţie  are  timpul. 

Biserica  în  această  lume  nu  este  nimic  altceva  decât  un  atelier  dumnezeiesc  în  care  

timpul  se  transformă  în  veșnicie,  atelier  dumnezeiesc  care  ne  învaţă  înţelepciunea, pentru  

ca  fiecare  zi  să  o  transformăm  în  veșnicie,  fiecare  clipă  proprie  să  o  umplem  cu  ceea  ce  

este  veșnic,  de  la  început  până  în  ziua  de  azi  și  din  ziua  de  azi  până  la  Înfricoșătoarea  

Judecată  și  în  toată  veșnicia.  Biserica  lui  Hristos  este  un  atelier  dumnezeiesc  care  

transformă  timpul  în  veșnicie. 

Aţi  auzit  cuvintele  Mântuitorului,  Evanghelia  Mântuitorului  de  Anul  Nou.  El spune: 

”Am  venit  să  propovăduiesc  anul  plăcut  Domnului”  (Luca 4, 19). 

Acesta  este  anul  care  a  început  atunci  și  niciodată  nu  se  mai  întrerupe,  anii  care  vor  dăinui.  

Acesta  este  timpul  care  se  transformă  în  veșnicie.  Domnul  Hristos  a  binecuvântat  timpul,  l-a  

umplut  de  Sine  și  l-a  umplut  veșnic  și  de  veșnicie.  De  când  a  coborât  în  lumea  noastră  pămân-

tească  și  a  intrat  în  acest  torent,  în  acest  râu  al  timpului,  a  luat  naștere  "anul  plăcut  

Domnului".  Nouă  ne  sunt  date  puteri  dumnezeiești,  ca  noi,  oamenii,  mici  și  săraci,   

 

Sf. Iustin  Popovici, 
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