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              ÎNVIEREA   

                      DOMNULUI 

 
 

                                    

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

“Duhul  Domnului  peste  Mine,  pentru  care  M-a  uns  să  binevestesc  

săracilor;  M-a  trimis  să  vindec  pe  cei  zdrobiţi  cu  inima; să  propovăduiesc  

robilor  dezrobirea  şi  celor  orbi  vederea; să  slobozesc  pe  cei  apăsaţi   

şi  să  vestesc  anul  plăcut  Domnului .“ 
 

Voia Domnul să Se arate pe Sine israelitenilor, şi că de la 

Dumnezeu şi Tatăl a fost "uns", spre a-i mântui pe cei de sub Cer. Şi 

minunat o iconomiseşte şi pe aceasta, mai înainte decât altora celor din 

Nazaret arătându-Se pe Sine, celor cu care crescuse dimpreună, ca şi 

pe noi să ne înveţe ca, mai întâi la ai noştri să le facem bine şi pe 

aceştia să-i învăţăm, iar apoi şi celorlalţi să ne revărsăm iubirea de 

oameni.   

Şi dându-i-Se Lui cartea lui Isaia, a deschis-o şi a găsit nu ceea-ce  

s-a nimerit, ci ceea ce a voit El; că, să nu socoteşti cum că după 

întâmplare deschizând El cartea s-a aflat locul acela unde erau scrise 

cele pentru Dânsul, ci El voind, aceasta s-a săvârşit.  

Şi ce era scris?  "Duhul Domnului M-a uns pe Mine, adică M-a 

afierosit, M-a rânduit că să binevestesc săracilor", adică neamurilor, 

care, neavând nici Lege, nici Prooroci, cu adevărat erau în multă 

sărăcie. Iar cei "zdrobiţi cu inima" erau poate cei din Israil, a căror 

inimă, mai înainte  de  vreme, era mare şi înaltă şi casă a lui 

Dumnezeu, iar mai pe urmă, fiindcă ei s-au închinat idolilor şi în multe 

chipuri păcătuiau, s-a zdrobit inima lor şi s-a sfărâmat şi, în loc de a fi 

casă lui Dumnezeu, s-a făcut peşteră a tâlharilor. 

Deci a dorit Domnul, ca şi pe aceştia să-i tămăduiască şi "robilor" să 

le dea iertare,  "orbilor" vedere să le dea, adică celor din neamuri şi  

celor din Israil, că amândouă aceste părţi, deopotrivă erau şi robite de satana şi oarbe. 

Încă se pot înţelege acestea şi pentru cei morţi, căci şi aceştia robi fiind şi sfărâmaţi, s-au 

slobozit din stăpânirea iadului, prin înviere. 

Încă a propovăduit Domnul şi "an plăcut".   Şi care era "anul cel plăcut"? 
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