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              ÎNVIEREA   

                      DOMNULUI 

 
 

                                    

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

 

 

Acest adevăr al Sfintei Scripturi este el singur una dintre cele mai mari 

noutăţi pe care creştinismul o aduce lumii. 

Căci una este înţelepciunea după Dumnezeu şi din Dumnezeu, iar 

cealaltă este înţelepciunea potrivit lumii şi care este din lume. 

Înţelepciunea după Dumnezeu este cea de la Duhul Sfânt. Sfinţii 

Apostoli s-au umplut de această înţelepciune atunci când Duhul Sfânt  

S-a pogorât peste ei. Iar înţelepciunea cea după lume este de la simţuri şi 

de la cele materiale, care este cu adevărat nebunie înaintea lui 

Dumnezeu, dacă nu este îndrumată şi corectată de insuflarea Duhului 

Sfânt al lui Dumnezeu. 

Toată înţelepciunea cea lumească care se călăuzeşte după simţurile 

trupului, fără nicio consideraţie pentru Duhul Sfânt, este nebunie 

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea îngerilor Domnului; căci o aşa una nu 

vede nici spiritul şi nici scopul lumii; ci ea vede şi cunoaşte această 

lume numai ca pe un scrum din afară, şi ca pe un scrum dinăuntru; ca pe 

 un gunoi mânat de vântul întâmplării când într-o direcţie, când în cealaltă. 

Toată înţelepciunea omului care se călăuzeşte doar după simţurile şi concepţiile şi închipuirile 

minţii lui este nebunie înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor Lui; căci ea nu vede omul ca om, 

adică fiinţă spirituală în legătură cu Dumnezeu, ci doar ca trup pe dinafară şi ca trup pe dinăuntru; 

ca trup după formă, şi ca trup după natură. Îl vede tot aşa cum o maimuţă priveşte o locomotivă, 

şi zice: „Aceasta este fier pe dinafară şi fier pe dinăuntru; fierul o încălzeşte şi fierul o poartă; 

fierul îi dă direcţie şi fierul o opreşte”. Fraţilor, oare cine se va umple de Duhul lui Dumnezeu, dacă nu 

cel care mai întâi se goleşte mai întâi de nebunia acestei lumi ? Cu ajutorul lui Dumnezeu, fiecare din 

noi poate aceasta. Iar fără ajutorul Lui şi fără credinţă, ci numai cu eforturile şi dorinţele noastre, nimeni 

nu poate aceasta. Căci Dumnezeu singur este Înţelepciune şi Sfinţenie. 

O, Atotbune Doamne, Atotînţelepte şi Atotsfinte, umple-ne pe noi de înţelepciunea Ta cea de 

Viaţă făcătoare! Căci a ta este slava şi mulţumirea în veci, Amin! 

 (Sfântul Nicolae Velimirovici,  Proloagele  de  la  Ohrida) 

 

 

 

Sf. N. Velimirovici, 

icoană 

icoană 


