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Editorial

Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos (2013)

Dr. Irineu, prin harul lui Dumnezeu,
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei
Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler
și preaiubiților credincioși din Arhiepiscopia Craiovei
Har, milă și pace de la Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, iar de la noi părintești binecuvântări
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Iubiți frați și surori,
În fiecare an, noaptea de Înviere este așteptată cu
emoție sfântă de fiecare credincios. De la mic la mare, cu
toții venim la biserică să luăm lumină și Sfintele Paști.
Este o noapte care ne apropie mai mult de credința
și de minunea Învierii din morți a Mântuitorului, eveni-
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

ment ce a dat un sens nou vieții noastre și existenței
umanității.
Această Sărbătoare este mai mult decât un simbol, ea
este chemarea Mântuitorului Hristos Cel înviat: „Veniți de
luați lumină!”
Aceasta ne arată că a primi lumina credinței înseamnă a
crede în Dumnezeu, a nădăjdui în viața veșnică și a înțelege
rostul existenței noastre pe acest pământ. Adevărul creștin,
în acest context, nu se limitează la cât trăim în această
viață, ci cum ne pregătim să ajungem dincolo de moarte în
Împărăția Cerurilor. De aceea, Învierea Domnului reprezintă
evenimentul unic, dumnezeiesc, care dă sens total întregii
noastre existențe.
Dreptmăritori creștini,
Învierea Domnului, după Sfintele Evanghelii, n-a fost
văzută de nimeni, dar mulți L-au văzut pe Mântuitorul înviat. Sfinții Evangheliști consemnează numai ceea ce s-a
petrecut după ce Hristos Domnul a ieșit din mormânt. Tot
din Sfintele Evanghelii mai aflăm că în prima zi a săptămânii, Duminica, femeile mironosițe au venit cu miresme
la mormântul Mântuitorului Hristos, cu care aveau de gând
să ungă, după obicei, trupul Lui. Maria Magdalena ajunge
prima la mormânt și, uimită de vederea pietrei ridicate și a
mormântului gol, nu le mai așteaptă pe celelalte femei, ci
aleargă să vestească Apostolilor cele petrecute.
La mormânt ajung și Sfinții Apostoli Ioan și Petru.
Aceștia, în afară de prezența giulgiului și a mahramei,
care indicau că Mântuitorul a înviat, au văzut în mormânt
și altceva minunat. Din această clipă, Sfântul Ioan a crezut
fără șovăială în Învierea Mântuitorului. Și cei doi Apostoli
vor merge imediat să vestească și celorlalți Învierea.
După aceste momente ale Învierii desfășurate pe parcursul unei săptămâni, Domnul slavei în multe rânduri și în
multe chipuri S-a arătat ucenicilor și la alți credincioși. Prin
aceste arătări, El i-a încredințat că a înviat cu adevărat și
că nu mai este dependent nici de spațiu și nici de timp.
Cu toate acestea, Domnul Se face în continuare accesibil simțurilor: poate fi văzut, auzit și chiar pipăit. În
felul acesta, El a arătat că Învierea Lui nu este o simplă
revenire la viața pământească, ci este începutul altei vieți:
viața veșnică, în care trupul omenesc nu mai este supus
stricăciunii.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Mântuitorul
a refăcut chipul divin din om, lepădând în mormânt, în
dimineața Învierii, trăsătura pătimitoare a acestuia. De
acum, în Domnul începe transfigurarea lumii prin sfințenie
și a fiecărui om în parte.
(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
Iubiți frați și surori întru Hristos Domnul,
Mântuitorul Hristos S-a odihnit în mormânt Sâmbăta,
odihnă ce semnifică încheierea activității consemnate de
Vechiul Testament. În rânduiala slujbei din Sâmbăta Mare
se spune că: „Ziua de astăzi mai înainte o a închipuit cu
taină marele Moise, zicând: și a binecuvântat Dumnezeu
ziua a șaptea! Că aceasta este Sâmbăta cea binecuvântată, aceasta este ziua odihnei întru care S-a odihnit de
toate lucrurile Sale Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu prin
rânduiala morții după trup, odihnindu-Se. Și la ce era iarăși
întorcându-Se prin Înviere, ne-a dăruit nouă viață veșnică,
ca un Singur Bun și Iubitor de oameni”. În această zi de
Sâmbătă, Biserica noastră pomenește pe cei adormiți
„întru nădejdea învierii și a vieții veșnice”. Această odihnă
se deschide și se finalizează Duminica, în ziua a opta, a
Învierii, când Însuși Domnul cuprinde în iconomia Sa atât
răstignirea și punerea în mormânt, cât și Învierea. Deci, nu
odihna în mormânt a Domnului reprezintă punctul culminant
al mântuirii noastre, ci Învierea care este adevărata odihnă
în Dumnezeu. Despre această zi de odihnă ne vorbește
Sfântul Apostol Pavel, care zice: „Dumnezeu hotărăște din
nou o zi, astăzi rostind prin gura lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus: «Dacă veți auzi astăzi glasul
Lui, nu învârtoșați inimile voastre». Căci dacă Iosua le-ar
fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea,
de o altă zi de odihnă. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. Pentru că cine a
intrat în odihna lui Dumnezeu, s-a odihnit și el de lucrurile
lui, precum Dumnezeu de ale Sale. Să ne silim, deci, ca
să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeași
pildă a neascultării”.1
Din aceste precizări ale Apostolului înțelegem că este
vorba despre odihna deplină pe care o dă Învierea Domnului. Și Sfântul Ioan Evanghelistul se referă la aceeași
odihnă, când zice: „Și am auzit un glas din cer, zicând:
Scrie: Fericiți cei morți, cei ce acum mor întru Domnul!
Da, grăiește Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci
faptele lor vin cu ei”.2 Tâlcuind cele spuse de marele Pavel,
Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „odihna întâi este aceea a
Sâmbetei în care Dumnezeu a încetat cu lucrurile Sale;
a doua, aceea a pământului făgăduinței, în care intrând
iudeii, trebuiau să se odihnească de ostenelile cele multe;
și a treia este cea adevărată, a Împărăției Cerurilor, în care
cei ce o vor câștiga, se vor bucura într-adevăr de ostenelile
lor”. Această odihnă este cea pe care Domnul a făgăduit-o
ucenicilor Săi și urmașilor acestora încă pe când era cu ei,
când a zis: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și
Eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul Meu asupra voastră și
învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și
veți găsi odihnă sufletelor voastre”.3 Ca atare, odihna este
acel „astăzi” pe care-l subliniază Mântuitorul în Rugăciunea
domnească,4 în făgăduința tâlharului de pe cruce,5 sau la
Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei.6

Preacucernici părinți,
iubiți frați și surori,
Cum constatăm din cele de mai sus, primei creații i-a
urmat moartea, iar celei de a doua, datorită jertfei Mântuitorului, i-a urmat Învierea și viața veșnică. Prin această
jertfă mântuitoare și prin Învierea cea de a treia zi, întregul
neam omenesc devine viu și nemuritor. Importanța acestui
eveniment a atras după sine și sărbătorirea lui încă din momentul împlinirii acestui fapt unic, ziua Învierii fiind Duminica,
Paștile Noului Testament.7 În această zi, dis-de-dimineață,
ca într-un nou început, Domnul S-a arătat mai întâi Maicii
Sale, după aceea Mariei Magdalena, femeilor mironosițe,
lui Simon Petru, ucenicilor fără Toma, și apoi când Toma
era de față.8 Mergând mai departe pe firul evenimentelor,
și Cincizecimea s-a petrecut tot în ziua întâi a săptămânii,
Duminica, atunci când Apostolii erau din nou „toți împreună
la un loc”.9
(continuare în pagina 11)
gura lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus: «Dacă
veți auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoșați inimile voastre»”.
7 Sfinții Apostoli au continuat să intre sâmbăta în sinagogă,
dar numai pentru că atunci puteau să predice Evanghelia celor
ce veneau să se roage după legea iudaică (Faptele Apostolilor
13, 5, 14, 44; 14, 13; 17, 2).
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nu faceți. Șapte zile să aduceți jertfă Domnului și în ziua a opta
va fi adunare sfântă; să aduceți arderi de tot Domnului: aceasta
este încheierea sărbătorii; nicio muncă să nu faceți»” (Levitic
23, 35, 36, 39).
9 Faptele Apostolilor 2, 1.
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Învierea Domnului Iisus Hristos
Sf. Evanghelie ce se citeşte în cadrul slujbei Învierii –
Sfântul Evanghelist Matei 28, 1-15
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„După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena
şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din
cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă
ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis
femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis;
veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată
va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă. Iar plecând ele în grabă de la
mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele
Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, să meargă în Galileea,
şi acolo Mă vor vedea. Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Şi, adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zicând: Spuneţi
că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam; și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi
îl vom îndupleca şi pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a
răspândit cuvântul acesta între iudei, până în ziua de azi.”
Pericopele din Sfânta Evanghelie ce se citesc în zilele
de Paști:
5 Mai – Duminică – Învierea Domnului (Sfintele Paşti),
la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie – Sf. Ev. Ioan 1,
1-17
6 Mai – Luni – Sfintele Paşti; Sfântul şi Dreptul Iov – Sf.
Ev. Ioan 1, 18-28
7 Mai – Marţi – Sfintele Paşti; Arătarea semnului Sfintei Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat – Sf. Ev.
Luca 24, 12-35
Predică de Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur
„De este cineva bun credincios şi iubitor de Dumnezeu,
să se îndulcească de acest praznic bun şi luminat; de este
cineva slugă înţeleaptă, să intre bucurându-se
întru bucuria Domnului său;
De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum
dinarul; de a lucrat cineva din ceasul dintâi, să-şi
ia astăzi dreapta plată; de a venit cineva după
ceasul al treilea, mulţumind să prăznuiască; de
a ajuns cineva după ceasul al şaselea, nimic să
nu se îndoiască, că de nimic nu se va păgubi;
de a întârziat cineva până în ceasul al nouălea,
să se aproprie, nimic îndoindu-se; de a ajuns
cineva numai în ceasul al unsprezecelea, să nu
se teamă că a zăbovit, că milostiv fiind Stăpânul, primeşte pe cel din urmă ca pe cel dintâi;
odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas, ca
şi pe cel ce a lucrat din ceasul întâi; pe cel de
pe urmă îl miluieşte şi pe cel dintâi îl mângâie;
şi aceluia plăteşte şi acestuia dăruieşte şi faptele primeşte şi cu voinţa se împacă, şi lucrul
cinsteşte şi socoteala o laudă.
Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului
nostru şi cei dintâi şi cei de al doilea luaţi plata. Bogaţii şi
săracii împreună dănţuiţi. Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi
cinstiţi ziua. Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă
astăzi. Masa este plină, ospătaţi-vă toţi; viţelul este mare,
nimeni să nu iasă flămând, toţi vă îndulciţi de ospăţul

credinţei; toţi luaţi bogăţia bunătăţii. Nimenea să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat Împărăţia cea de obşte.
Nimenea să se tânguiască pentru păcate, că iertarea din
groapă a răsărit. Nimenea să nu se teamă de moarte, că
ne-a slobozit pe noi moartea Mântuitorului. Stinsu-o-a pe
dânsa Cel ce a fost ţinut de aceea. Prădat-a iadul Cel ce
s-a pogorât la iad. Amărâtu-l-a pe dânsul, gustând Trupul
Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o Isaia, a strigat:
iadul, zice, s-a amărât, întâmpinându-Te pe Tine jos.
Amărâtu-s-a că s-a stricat. Amărâtu-s-a că s-a batjocorit.
Amărâtu-s-a că s-a omorât; amărâtu-s-a că s-a surpat;
amărâtu-s-a că s-a legat. Luat-a trupul şi de Dumnezeu
s-a lovit; luat-a pământ şi s-a întâmpinat cu cerul; luat-a
ceea ce a văzut şi a căzut întru ce n-a văzut.
Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este, iadule, biru-

inţa? Sculatu-S-a Hristos şi au căzut dracii; înviat-a Hristos
şi se bucură îngerii; înviat-a Hristos şi viaţă vieţuieşte;
înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă, că Hristos
sculându-se din morţi, începătură celor adormiţi S-a făcut.
Aceluia este slava şi cinstea în vecii vecilor. Amin!”
http://poruncaiubirii.agaton.ro
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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Sfântul Cuvios Irodion (Luceafărul de la Lainici)

de Dumitra Groza

Îţi mulţumim, Doamne Iisuse,
Că şi-atunci când am greşit
Ne-ai certat ca un părinte,
Însă nu ne-ai părăsit.

În scurt timp e preoţit
La Cernica-n mănăstire ,
Devenind mare duhovnic
Fraţilor spre mântuire.

Îi îndruma cu răbdare
Pe toţi spre desăvârşire
Cei pe care-i păstorea
Şi-i avea în pregătire.

Nu ne-ai lăsat în derivă
Cârmuiţi de prădători
Mereu, purtător de grijă,
Ne-ai trimis îndrumători.

Dumnezeu le rânduieşte
Ca-ntr-o sfântă armonie,
Cei doi preoţi din Cernica
În Oltenia să vie. (1850)

Câteva intermitenţe
Întrerup sublimul drum
De-o jumătate de secol
De păstor smerit şi bun.

Şi n-au fost puţini la număr
Cei care Te-au ascultat
Ţi-au slujit cu vrednicie
Şi Tu i-ai binecuvântat.

Sfântul Calinic la Râmnic
Episcop avea să fie,
Biserica episcopiei
Ridicând din temelie.

Dumnezeu a rânduit
Ca, deşi născut bucureştean,
Să devină prin simţiri
Fiu al plaiului oltean.

Mulţi au răsărit aici
Pe pământul românesc
Pierduţi în negura vremii,
Ei prin minuni ne vorbesc.

Trimite un vas ales
Să păstreze cu tărie
La graniţa dintre ţări,
Flacăra ortodoxiei.

Credincioşi din toată ţara
Se strecurau cu răbdare
Pe potecile înguste
Pentru binecuvântare.

Cel născut în an istoric (1821)
În Bucureştiul tulburat,
E înzestrat, categoric,
Cu-n caracter minunat.

Cum lumina nu se-ascunde
Niciodată sub obroc
Irodion Ieromonahul
Far devine-n acest loc.

Iar Sfântul Irodion
Mângâindu-i cu credinţă,
Celor ce aveau nevoie
Le ştergea din suferinţă.

A răsunat cu putere
Chemarea Duhului Sfânt
Chiar din frageda-i pruncie
Prin fapte şi prin cuvânt.

Şi toţi monahii din lavră
Recunosc farul aprins
Ce luceşte zi şi noapte
În acest stareţ distins.

C-a trăit în astă lume
Ca un înger slujitor
Pregătit în permanenţă
Să ne sară-n ajutor.

Şi, la 20 de ani,
Ioan păşeşte cu-ndrăzneală,
Spre o viaţă de ascet
Şi intră-n lumea monahală.

„Luceafărul de la Lainici”
Numit a fost, cu măreţie,
De Calinic cel învrednicit,
Înainte-văzător să fie.

Îndepărta doar prin cuvânt ,
Cu puteri nemăsurate,
Eliberând pe cei robiţi
De duhurile necurate.

Frate în vestita lavră
A Mănăstirii Cernica,
Pentru a se purifica
Nu-i sta în cale nimica.

Şi rolul se inversează ;
Ucenicul cel smerit
Se transformă pentru stareţ
În duhovnic desăvârşit.

Şi-a păstrat cu grijă haina
De nuntă neîntinată,
Nume scris în CARTEA VIEŢII
Pentru toate luând plată.

Bogat în înţelepciune
Şi-n adâncă cumpătare
Urcă cu repeziciune
Spre o înaltă ascultare.

I-aleasă alcătuire
De pământ şi de lumină
Ce urcă spre desăvârşire
Printr-o purtare divină.

Şi-a îmbrăcat în nemurire
Trupul lui firav, trudit,
Supus la grele nevoinţe
A rămas neputrezit.

Astfel, fratele Ioan
Este tuns în monahie
Cu numele IRODION
Spre marea lui bucurie.

Trup făcut altar de jertfă
C-o slujire îngerească,
Chiar Sfântul Calinic venea
Dezlegare să primească.

În lupta sa cu vicleanul
Fiind aşa sârguitor
A devenit el cu duhul
Înainte-văzător.

Postul şi cu rugăciunea
Se transformă-n mod de viaţă.
Primind chipul îngeresc ,
Luminează a lui faţă.

Comunicau şi la distanţă
Aceşti sfinţi trăind în trup.
Fără să parcurgă drumul,
Se sfătuiau prin văzduh.

O demască cu blândeţe
Pe femeia care vine
S-aducă lapte de capră,
Spunând că nu-i aparţine.

Calinic, măritul stareţ,
Vede sufletul curat,
Râvna şi dorinţa vie
În monahul luminat.

Cu privirea lui senină
Şi-o iubire-aşa de mare‚
Sfântul Irodion Ionescu
Tuturor da alinare.

Că a dat-o , nu o dată,
Capra ei diavolului.
Stăpân fiind necuratul,
Laptele e tot al lui.

Recunoaşte-atunci femeia
Marea greşeală făcută;
Se căieşte şi se-ndreaptă,
Că prin Duh a fost vădită.
Înainte de trecerea la Domnul
(3 mai 1900),
Pe monahi i-a înştiinţat
De pustiirea mănăstirii
Şi sfaturi alese le-a dat.
Ucenicul Iulian Drăghicioiu
Cu aprobare l-a deshumat, (1907)
Descoperind sfântul trup
Neputrezit şi înmiresmat.
Candela vieţii monahale
Din LAINICI, 13 ani s-a stins.
Arhimandritul Visarion Toia
Cu dragoste a reaprins-o (1929).
Şi-a ascuns în loc de taină
Trupul spre a fi ocrotit (1929)
Până când Sfântul a vrut
Să fie descoperit. (2009)
Adevărat pelerinaj
S-a format şi la mormânt
Că-nainte de canonizare,
Toţi au ştiut că era sfânt.
Mii de oameni din tot locul,
Cu credinţă şi iubire
Pentru a-i cere ajutorul
Au sosit la mănăstire.
Defileul Jiului
Devenind un furnicar
În această zi-nsemnată
Ce rămâne-n calendar!
Cât suntem de fericiţi
Că-l avem ocrotitor
Pe-acest sfânt autohton
Şi pentru toţi rugător!
Îţi mulţumesc, Sfinte Irodioane,
Că ai permis să fiu şi eu
Prezentă la CANONIZARE
(1 mai 2009),
Cu voia lui Dumnezeu.
An de an te vom cinsti

(3 mai)
Şi te vom ruga mereu
Să ne fii mijlocitor
Către Bunul Dumnezeu!
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12 Mai – Duminică – Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ierarhi Epifanie, Arhiepiscopul
Ciprului şi Gherman, Patriarhul Constantinopolului – Duminica a II-a după
Paşti (a Sfântului Apostol Toma) – Sf. Ev. Ioan 20, 19-31
Duminica – ziua învierii!
Pentru creştini, ziua pe care ei o închină lui Dumnezeu
este Duminica, sărbătoarea săptămânală a Învierii, ziua în
care omenirea a fost scoasă din robia păcatului, a morţii şi
din blestemul Legii Vechi, care nu a putut să-l îndrepteze
pe om în faţa lui Dumnezeu, aşa cum spune Sf. Apostol
Pavel: „Căci toţi câţi sunt din faptele Legii sub blestem
sunt, că scris este: „Blestemat este oricine nu stăruie întru
toate cele scrise în cartea Legii, ca să le facă”. Iar acum
că, prin Lege, nu se îndreptează nimeni înaintea lui
Dumnezeu este lucru lămurit, deoarece „dreptul din credinţă va fi viu”. Legea însă nu este din credinţă, dar cel care
va face acestea, va fi viu prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem;
pentru că scris este: „Blestemat este tot cel spânzurat pe
lemn” (Ga. 3, 10-13). Această învăţătură a trecut în cultul
Bisericii, aşa cum arată Rânduiala pregătitoare a Sfintei
Liturghii şi anume a punerii înainte, a pregătirii darurilor
de pâine şi de vin aduse de credincioşi la sfântul altar, daruri care se
vor preface în Trupul şi Sângele lui
Hristos (rânduiala Proscomidiei),
astfel: „Răscumpăratu-ne-ai pe noi
din blestemul Legii cu scump Sângele Tău. Pe Cruce fiind răstignit și
cu sulița împuns, nemurire ai izvorât
oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ție”. Pentru creştini, instituirea
ei în locul sâmbetei, sărbătoarea
săptămânală a iudeilor, pe care ei
o primiseră în momentul ieşirii din
Egipt: „Adu-ţi aminte că ai fost rob
în pământul Egiptului şi Domnul
Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mină tare şi cu braţ
înalt şi de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să
păzeşti ziua odihnei şi să o ţii cu sfinţenie” (Dt. 5, 15), are
următoarele temeiuri de o deosebită importanţă în ceea
ce priveşte dobândirea mântuirii: În primul rând, Duminica
este ziua Învierii din morţi a Mântuitorului Hristos, fără de
care credinţa nu are nici o valoare, căci „dacă Hristos n-a
înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (I Cor. 15, 14). Anunţată
încă din Vechiul Testament ca ziua în care trebuie să ne
bucurăm, „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea” (Ps. 117, 24),
şi confirmată în Noul Testament şi ca o altă zi, a opta, a
învierii, a zilei celei fără de sfârşit, în care cei ce slujesc
Legii Vechi nu vor putea să intre: „Că M-am jurat în mânia
Mea: „Nu vor intra întru odihna Mea!” (Evr. 3, 11), căci
„Dumnezeu hotărăşte din nou o zi, astăzi rostind prin gura
lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus: „Dacă
veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre”.
(Evr. 4, 7) şi „Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de
odihnă poporului lui Dumnezeu” (Evr. 4, 9).
Astfel, Dumnezeu a rânduit pentru creştini – Noul

Israel, asupra căruia au trecut toate prerogativele celui
vechi, în momentul în care fiii de până atunci, poporul
ales, s-au învârtoşat şi răzvrătit. După limbajul de atunci al
evreilor, ziua în care Mântuitorul Hristos a înviat se numea
„ziua întâi a săptămânii” (Mt. 28, 1; In. 20, 9), pentru că
sâmbăta era pentru ei ziua de odihnă cu care se încheia
săptămâna, sau cum consemnează ceilalţi Evanghelişti:
„după ce a trecut ziua sâmbetei, în prima zi a săptămânii”, Duminica (Mc. 16, 1, 2, 9); sau: „în prima zi de după
sâmbătă (Duminica), foarte de dimineaţă” (Lc. 24, 1). Deşi
zilele săptămânii primiseră numirile romane şi nu cele ale
numărului zilei săptămânii, cum făceau evreii, totuşi ea nu
era numită după denumirea romană „Dies Solis” – ziua
soarelui, ci aşa cum se consemnează de către Sf. Evanghelist Ioan în ultima scriere a Noului Testament, Ap. 1, 10,
ea va primi numele de „Dominica dies” – ziua domnească
sau ziua Domnului. Ea devine din momentul Învierii, ziua
bucuriei spirituale, în care Domnul nostru Iisus Hristos se
arată Maicii Domnului şi celorlalte femei mironosiţe, apoi
lui Petru şi celorlalţi Sf. Apostoli, pe care îi învesteşte prin
suflarea Sfântului Duh asupra lor, cu
harul misiunii Sale, apoi lui Luca şi
Cleopa, ocazie cu care săvârşeşte
prima Euharistie. Tot Duminica se
arată Apostolilor, de data aceasta
fiind şi Toma de faţă, pe care îl încredinţează de realitatea Învierii Sale,
purtând trup omenesc transfigurat.
Pogorârea Duhului Sfânt peste
Sfinţii Apostoli are loc tot Duminica,
moment care va da naştere Bisericii,
şi am putea spune că Duminica este
ziua Sf. Treimi: când Dumnezeu
Tatăl începe crearea lumii văzute,
făcând lumina „Şi a zis Dumnezeu:
„Să fie lumină!” Şi a fost lumină” (Fc. 1, 3); Dumnezeu Fiul
mântuieşte lumea prin Înviere, iar Dumnezeu Duhul Sfânt
Se pogoară, sfinţeşte şi desăvârşeşte creaţia.
Problema despărţirii de păzirea sâmbetei şi de celelalte
prescripţii ale Vechiului Testament a fost dezbătută definitiv la Sinodul de la Ierusalim în anul 50, în legătură cu
neînţelegerile legate de faptul că cei deveniţi creştini dintre
iudei voiau să impună creştinilor proveniţi dintre neamuri
ca înainte de primirea credinţei creştine să primească
tăierea împrejur şi toate prescripţiile Legii Vechi: „Şi unii,
coborându-se din Iudeea, învăţau pe fraţi că: Dacă nu vă
tăiaţi împrejur, după rânduiala lui Moise, nu puteţi să vă
mântuiţi… Dar unii din eresul fariseilor, care trecuseră la
credinţă, s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie împrejur
şi să le poruncească a păzi Legea lui Moise… Deoarece
am auzit că unii dintre noi, fără să fi avut porunca noastră,
venind, v-au tulburat cu vorbele lor şi au răvăşit sufletele
voastre, zicând că trebuie să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi
legea.” Sf. Apostoli, adunaţi în Ierusalim, au hotărât, zicând: „părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă, să nu vi se pună
nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare:
Să vă feriţi de cele jertfite idolilor şi de sânge şi de (ani-
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male) sugrumate şi de desfrâu, de care păzindu-vă, bine
veţi face. Fiţi sănătoşi!” (F. A. 15).
Sf. Nicodim Aghioritul, vorbind despre poruncile pe care
trebuie să le păzească creştinul, spune: „Faţă de această
poruncă greşesc cei care nu merg la biserică duminica,
în care Domnul a strămutat vechea sâmbătă şi fiindcă El
este Domnul sâmbetei (Mt. 12, 8) şi nu este supus nici unei
ascultări şi fiindcă în această zi s-a petrecut învierea Sa
şi învierea întregii lumi. Şi să ţină şi pe celelalte sărbători,
cele împărăteşti şi ale Maicii Domnului şi ale Sfinţilor, ca
să asculte cuvintele dumnezeieşti. Sau (greşesc) cei ce
merg la biserică doar din obişnuinţă, ca să-şi petreacă
timpul, şi fără să ia aminte la slujbă flecăresc şi vorbesc cu
alţii despre treburile lor lumeşti. Sau câţi lucrează în zilele
de sărbătoare sau pun pe alţii să lucreze. Câţi fac jocuri
şi dănţuiri, ospeţe şi lupte şi alte asemenea, nepotrivite
în aceste zile. Câţi, păstori şi întâistătători ai Bisericilor,
nu-şi învaţă pe credincioşi în asemenea zile. Câţi nu dau
din agonisita lor cea mai mică parte la milosteniile ce se
strâng de sărbători pentru cei în lipsă, despre care scrie
dumnezeiescul Pavel (I Cor. 16)” (Carte foarte folositoare
de suflet, Ed. Egumeniţa, f.a., p. 16).
În privinţa faptului că Toma nu a voit să creadă până
ce nu se va încredinţa pe baza simţurilor, aceasta arată
că faptul Învierii era considerat pentru ei ca fiind cu neputinţă, deşi fuseseră martori la toate minunile şi chiar şi la

învierile săvârşite de Mântuitorul în timpul activităţii Sale
pământeşti. Însă tot ceea ce ştiau şi aveau încredinţare
despre Domnul s-a năruit în momentul când l-au văzut
prins, bătut, chinuit şi apoi mort, deşi Domnul îi încredinţase că după trei zile va învia. Ce este însă surprinzător
la Toma este faptul că el nu vrea să primească credinţa în
Înviere pe baza mărturiei pe care i-au dat-o ceilalţi Apostoli, care şi ei au fost necredincioşi, şi lor Domnul, după
ce le-a arătat mâinile şi coasta Sa, i-a îndemnat zicând:
„Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi
sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase,
precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a
arătat mâinile şi picioarele Sale” (Lc. 24, 39-40). Domnul
nu i Se arată îndată lui Toma, ci după opt zile, deci tot în
zi de Duminică, pentru ca dorinţa lui să fie mai mare şi să
devină mai credincios şi totodată mai smerit, ştiindu-se
că a fost îndărătnic. De altfel, el credea că după înviere
Domnul nu mai aparţine lumii acesteia şi poate că nu mai
poartă firea cea omenească, de aceea dorea să pipăie.
După ce îşi rezolvă îndoiala prin milostivirea Domnului,
ajunge să-L mărturisească pe Domnul ca: „Domnul meu
şi Dumnezeul meu!”. El devine credincios pentru că a
văzut, pe noi însă Domnul ne fericeşte zicând: „Fericiţi
cei ce n-au văzut şi au crezut!”.
Preot Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Să-l ajutăm pe Alex!
Subsemnata, Constantin Ștefania, cu domiAm descoperit pe la un an că are ENCEFALOciliul în Tg-Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 71, sunt PATIE INFANTILĂ, o boală foarte grea, cu care
mama lui Constantin Florin-Alex, în vârstă de 22 ne luptăm și în prezent, pentru că rezultatele nu
au fost pe așteptările noastre, deoarece băiatul
a fost și este extrem de nervos și din cauza asta
nu a fost posibilă recuperarea.
La vârsta aceasta, el este imobilizat la pat și
se deplasează numai cu ajutorul căruciorului,
pentru că el nu șade nici în șezut, ci șade ridicat
cu ajutorul corsetului, care este făcut special și
adus din Germania.
Sunt anumite lucruri care mă depășesc, dar
fiind credincioasă, încerc să le depășesc cu
ajutorul lui Dumnezeu, Care face toate lucrurile
posibile.
Pe noi un singur doctor ne mai ajută și acesta
este din Constanța. Dumnealui este un medic
naturist foarte bun, băiatul se simte foarte bine,
dar, din păcate, nu mai avem bani să continuăm
tratamentul.
Cu ajutorul lui Dumnezeu și a unor oameni cu
suflet, vă rugăm, dacă se poate, să îl ajute și pe
băiatul nostru cineva sprijinindu-l financiar.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
de ani, care s-a născut bolnav; noi nu am știut de
Notă: Confirmăm primirea actelor mela început, dar, așteptând să crească, am văzut dicale doveditoare. Redacția (Radu Buțu,
că ceva nu este în regulă.
0768.35.76.75)
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Păhărelul cu nectar

Piticul
A fost odată, într-o poveste, un pitic.
El însuşi era un povestitor iscusit, care aducea
bucurie copiilor, când aceştia îl căutau şi îi ziceau,
trăgându-l de hăinuţele peticite:
- Piticule, hai să ne mai istoriseşti ceva, că ne
înnebunim după poveştile tale.
Fie că rădea un morcov, fie că repara un scăunel
sau căuta cu târnăcopul o comoară în pământul de
sub picioare, piticul lăsa atunci treaba şi se punea
pe zis câte şi mai câte – toate trăite de el de când îi
fu dat să nimerească în această poveste…
- Dragii piticului, îşi începea el mereu basmele
fermecate… şi nu se lăsa până nu termina tot cu
„dragii piticului”… fiindcă tare îi mai avea la inimă
pe copii.
Iar aceştia ziceau mereu că îl iubesc şi îl aplaudau
şi îi mângâiau barba plină de câlţi.
Nu exista zi în care să nu fie trezit din somnul lui

O lume frumoasă
Au fost odată nişte oameni foarte, foarte harnici..
Ei umblau toată ziua de acolo-colo, să facă lumea
şi mai frumoasă.
Mai măturau o străduţă, mai plantau un pomişor,
mai îngrijeau de o floare care se aplecase prea
tare şi nu putea să se mai ridice şi tot aşa...
Pe unde treceau aceşti oameni totul strălucea, aşa de harnici erau.
Numai că într-o zi s-a întâmplat că unul dintre
ei s-a îmbolnăvit de tristeţe.
Toţi ceilalţi veneau lângă patul lui şi îl priveau.
Apoi dădeau puţin din cap şi începeau: unul
îi aşeza cearceaful care atârna pe marginea
patului, altul deschidea fereastra şi avea grijă
ca perdeluţa să nu stea strâmb, unul scutura
faţa de masă de firimituri, apoi o aşeza, bine
întinsă la loc, altul îi spăla cana şi punea în ea
apă proaspătă.
Ce mai, erau nişte oameni harnici, aşa cum
fusese şi prietenul lor până să se îmbolnăvească.
De aceea nici nu prea ştiau cum să-l ajute.
Într-o zi, pentru că nu avea cu cine să-l lase acasă,
unul dintre oameni harnici îşi luă copilul cu el şi se
duseră la omul bolnav.
Acolo, tatăl copilului îşi începu treaba: scutură o
pătură, aerisi camera, şterse fereastra care nu mai
fusese ştearsă de o zi întreagă, puse câteva flori

7

iepuresc pentru câte o poveste.
Sau în care să nu îşi aducă aminte că, „uite, păţania asta veselă nu le-am zis-o încă”… promiţându-şi
că a doua zi, negreşit, o vor afla.
Numai că într-o „a doua zi”, tocmai când avea pe
limbă o poveste nemaiauzită şi plină de haz, nici un
copil nu îi mai bătu la uşă.
Aşa se făcu în ziua aceea: să rămână pustie căsuţa lui, şi vreascurile să se stingă în sobă, şi piticul
să se întrebe: a greşit cu ceva?
Oare le-a spus prea multe poveşti şi i-a plictisit?
Oare copiii pe care îi iubea nu au vrut decât istorioarele lui?
Şi nu l-au căutat decât atunci când au avut ei chef
să râdă şi să bată din palme?
O, câte gânduri nu şi-a făcut bietul, trezindu-se
singur...
Cele mai multe dintre ele deveniră, însă, nişte poveşti atât de frumoase şi de triste, încât, ascultându-le,
unii copii au învăţat ce înseamnă să plângă…
Iar piticul s-a înconjurat pentru totdeauna de o
dragoste venită puţin şi din adâncul inimii lor…
Elia David
într-o vază, aşeză CD-urile cu muzică la locul lor,
până când nu mai ştiu ce să facă şi se întoarse cu
faţa către omul bolnav de tristeţe, care acum râdea
cu gura până la urechi.
Fiul său tocmai îi spunea o poveste.
Omului din pat îi plăcu aşa de tare, încât îl rugă
să i-o mai spună o dată.

Era o poveste pe care oamenii mari şi foarte obosiţi de hărnicie o citeau seara la culcare copiilor lor.
Şi în care se spunea că degeaba munceşti toată
ziua să faci lumea frumoasă, dacă tu nu ai cu cine
să râzi şi să te bucuri împreună de frumuseţea ei.
Elia David
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19 Mai – Duminică – Aducerea Sf. Moaşte ale Sf. Ierarh Calinic
de la Cernica în Oltenia; Sf. Sfinţit Mc. Patrichie, Episcopul Prusei;
Sf. Cuv. Memnon – Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor) –
Sf. Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8

„În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu,
şi îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe
sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif, cumpărând
giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat
în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau
unde L-au pus. Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea
au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică),
pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la
uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.
Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au
spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!
Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în
Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că
erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.”
Despre femeile gânditoare de Dumnezeu
„Și a venit Maria Magdalena, vestind ucenicilor că a văzut
pe Domnul.” (Ioan 20,18)
Titlul de femei purtătoare de mir, mironosițe, li se cuvine
de drept, pentru fidelitatea lor față de Învățătorul, o fidelitate
nu numai până la moarte, ci chiar și dincolo de ea.
Râvna lor sfântă pentru Hristos, evlavia și bărbăția de suflet
le-au făcut să treacă de ostașii tari și înarmați, care au fost
puși de strajă lângă piatra mormântului. Biserica le numește
„ucenițele Domnului”, iar cântarea din Săptămâna Luminată
ne spune: „Femeile cele gânditoare de Dumnezeu cu miruri
în urma Ta au alergat, și pe Care, ca pe un mort, cu lacrimi
Te căutau, bucurându-se se închinau Ție, Dumnezeului Celui
viu, și Paștile cele de taină ucenicilor Tăi, Hristoase, bine
le-au vestit.”
Sfântul Simeon Noul Teolog spune că adevăratul ucenic nu
se leapădă de învățătorul și părintele său duhovnicesc, chiar
dacă acesta ar fi hulit și prigonit de toată lumea. Un singur cuget
și un gând stăpânesc mintea lor: să slujească cu toată credința
și evlavia la înmormântarea Preascumpului Mântuitor.
A zis oarecând înțeleptul Solomon: Femeie bărbat cine a
văzut? Dar iată femei mai bărbați decât bărbații. Ucenicii lui
Hristos s-au ascuns de frica iudeilor. Femeile, care, de obicei,
sunt din fire mai neputincioase, s-au arătat aici mai bărbătoase
decât bărbații. Nu se tem de groaza iudeilor, de îndrăzneala
ostașilor nu se înfricoșează, nici straja de la Mormântul
Domnului nu le tulbură inima. Apostolii fug în toate părțile, iar
ele se adună. Aceia se ascund, ele ies la iveală, cumpără mir
și aromate să ungă Trupul cel de viață făcător al lui Hristos.
Mulți ar vrea să fie ucenici ai Domnului, dar fără Cruce.
Deși a înviat, El rămâne Cel Răstignit, iar după Înviere, le arată
ucenicilor semnele mâinilor și picioarelor, precum și coasta
Sa din care a izvorât sânge și apă. Întru ele, Dumnezeu ne
descoperă cuvântul: „Puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune.” (II Cor. 12, 9)
Sfânta Scriptură ne amintește pe scurt numele și faptele
lor: Maria, zisă Maria Magdalena, de loc din cetatea Magdala, Galileea; Maria, mama lui Iacob și a lui Iosi, adică vara

Maicii Domnului, Maria lui Cleopa și Salomeea, mama fiilor
lui Zevedeu, apoi Ioana, femeia lui Huza, un ispravnic al lui
Irod, Suzana și altele care îi slujeau din avutul lor. (Luca 8,
3) Mai sunt Maria și Marta, surorile lui Lazăr din Betania, la
care găzduia uneori Mântuitorul. Ele Îl primeau pe Domnul
în casele lor, Îi spălau picioarele, Îi slujeau la masă și Îl odihneau, mergeau cu râvnă după El, erau martore ale minunilor
și Îl mărturiseau cu îndrăzneală că El este Fiul lui Dumnezeu,
Mântuitorul lumii.
În fruntea lor era Maica Domnului și Apostolul dragostei,
Ioan cel feciorelnic, căci dragostea dumnezeiască nu se poate
părăsi niciodată. Pe Golgota, ele și apostolul nemuritoarei iubiri, erau singurii martori ai Răstignirii. Ele L-au văzut dezbrăcat
de cămașă și întins pe Cruce, au văzut loviturile, cuiele, au
auzit cuvintele de hulă ale iudeilor, mărturisirea tâlharilor de-a
dreapta și de-a stânga Mântuitorului, au văzut soarele întunecat și ieșirea morților din morminte și cuvântul Domnului cel
de pe urmă: „Părinte, în mâinile Tale încredințez Duhul Meu.”
(Luca 23, 46) Tot ele sunt cele care primesc darurile Învierii:
bucuria – „Bucurați-vă!”, le-a zis Domnul; pacea – „Pace vouă!”
era salutul cu care Domnul i-a salutat pe Apostoli; binecuvântarea din clipa Înălțării la cer; netemerea – „Nu vă temeți!”, îi
încurajează Domnul. Ele sunt modelul femeilor credincioase
de astăzi, fiicele Învierii, roabele Domnului, candelele credinței,
sufletul familiei.
Urmașele lor de azi mențin flacăra credinței, tradițiile
străbune, focul sfânt al rugăciunii și evlavia în casele noastre.
Ele sunt mamele cele bune, creștinele devotate, soții cinstite
și model în societate. Sunt cele dintâi la slujbele bisericii, cele
dintâi la postire, la lucru, la rugăciune, la îngrijirea bolnavilor,
la toate. De ele au nevoie familia și Biserica de astăzi. Ele
aduc astăzi lui Hristos mirul credinței curate, pe copiii cei buni,
educați și credincioși.
Viitorul familiei, al neamului nostru și al Bisericii depinde
cel mai mult de astfel de femei creștine. Mai multe mame,
mai multe văduve evlavioase, mai multe fecioare cinstite
înseamnă pentru ziua de mâine mai mulți copii în case, mai
mulți credincioși la biserică, mai multă pace, mai puțin desfrâu,
mai puține avorturi și mai multe suflete în Rai.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca – Sionul Ardealului

În anul 1921 pe meleaguri clujene se
reînființează un scaun arhieresc, luând naștere
eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Episcopului Nicolae Ivan îi revine sarcina grea de a
organiza această eparhie. La scurt timp după
alegerea sa, în 1923, acesta începe construcția
unei mărețe catedrale în stil neo-bizantin, cu
elemente românești. La punerea pietrei de temelie, la 7 octombrie 1923, au participat și prințul
moștenitor Carol și primul ministru Ioan I.C.
Brătianu. Datorită recesiunii economice din anii

meleaguri vreme de secole, mai ales pentru că
Mănăstirea Nicula, cea care adăpostește icoana
sa făcătoare de minuni, a fost pentru mult timp
singura vatră monahală de pe întreg teritoriul
nou-înființatei eparhii. Catedrala a fost înzestrată
cu 4 clopote, aduse din Ungaria, cel mai mare
dintre ele cântărind 2 tone.
Doar începând cu anul 1997, din inițiativa și
purtarea de grijă a celui de-al patrulea arhipăstor,
Bartolomeu Anania, se finalizează lucrarea de
reîntregire a proiectului, așa cum l-a visat ctitorul
său. Astfel sunt sculptate bazele și capitelurile
celor optsprezece coloane monumentale din
rotonda turlei celei mari, s-au construit cele patru
turnuri care încadrează turla centrală și arcele
de piatră pe fațadele laterale cu opt medalioane
sculptate în piatră.
Tot din inițiativa Înaltpreasfințitului Bartolomeu, în 2001 s-a hotărât înzestrarea interiorului
catedralei cu mozaic de Murano, ce este importat
din Veneția și oferă o sută de nuanțe de culoare
și douăzeci de nuanțe de aur. Astăzi, se lucrează
intens la înfrumusețarea mărețului edificiu, dorindu-se printre altele să se respecte și dorința
testamentară a Mitropolitului Bartolomeu de a
se finaliza aceste lucrări.
Dacă inițial a fost catedrală episcopală, în anul
1973 a devenit catedrală arhiepiscopală, iar în
2006 a devenit catedrală mitropolitană, împlinindu-se cuvintele „profetice” rostite de poetul
Octavian Goga, pe când era prim-ministru în
perioada interbelică. În anul 2010 a fost inaugurat Muzeul Mitropoliei, ce este situat la subsolul
catedralei și care, printre altele, adăpostește și
cripta ierarhilor clujeni, unde așteaptă cea de-a
1930, nu se poate finaliza construcția așa cum doua venire Episcopul Nicolae Ivan, Arhiepiscofusese stabilit inițial. La 5 noiembrie 1933 a fost pul Teofil Herineanu și Mitropolitul Bartolomeu
sfințită cu mare pompă, fiind considerată primul Anania, dar și o icoană pictată de Luca din Iclod
edificiu monumental în stil românesc după Marea (cel care a pictat și icoana păstrată la Nicula),
Unire din 1 decembrie 1918. La slujba de sfințire ce este făcătoare de minuni.
au participat patriarhul Miron Cristea și mulți
Tot sub păstorirea Mitropolitului Bartolomeu
arhierei, dar și regele Carol al II-lea, Marele Vo- s-a hotărât aducerea unor părinți călugări, iar
ievod Mihai, principele Nicolae, primul-ministru programul liturgic se desfășoară în regim de
Alexandru Vaida-Voevod, membri ai guvernului mănăstire, slujindu-se zilnic Sfânta Liturghie și
și mari demnitari ai Statului Român.
Vecernia.
Candelabrul mare, din naos, a fost dăruit de
Precum cetatea Sionului, odinioară, reprezencătre regele Carol al II-lea, iar cel mic, din prona- ta simbolul speranței mesianice a evreilor, albă și
os, de către Patriarhul Miron Cristea. Iconostasul curată, Catedrala Clujului se profilează pe cerul
este îmbrăcat cu foiță de argint și este decorat celui de-al treilea mileniu de istorie creștină ca
cu motive brâncovenești. Hramul stabilit a fost un semn al statorniciei noastre în credință și al
Adormirea Maicii Domnului pentru că Născătoa- speranței în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
rea de Dumnezeu este cea care a ocrotit aceste
Mădălin Trohonel
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26 Mai – Duminică – Sf. Ap. Carp şi Alfeu dintre cei 70;
Sf. Mc. Averchie şi Elena – Duminica a IV-a după Paşti (a
Slăbănogului) – Sf. Ev. Ioan 5, 1-15

„În vremea aceea, fiind sărbătoare, Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi,
şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura
apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. Şi era acolo un om, care era
bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis:
Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se
tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi
îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel
vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela
mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat
nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în
templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. Atunci
omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.”

Despre vindecarea slăbănogului
Sfântul Teofilact, în Tâlcuirea Evangheliei de la
Ioan, spune că Domnul S-a suit în Ierusalim pentru
a arăta mai întâi iudeilor că nu este potrivnic Legii,
apoi ca, prin învăţătură şi prin minuni, să-i cheme la
Sine pe poporul cel fără vicleşug, care se adunase
la praznic. Locul unde se săvârşeşte minunea se

numea Scăldătoarea oilor, pentru că acolo se spălau şi se pregăteau oile pentru jertfă, dar apa, care
tămăduia după tulburarea îngerului, preînchipuia
Botezul, care curăţeşte păcatele şi face vii sufletele.
Că tămăduirea nu ţinea de firea apei se vede şi din
aceea că ea nu dădea întotdeauna vindecare, ci
numai după tulburare, ca să se arate că tămăduirea
stă în lucrarea Îngerului. Aşa şi la Botez, apa este apă
naturală, însă după ce primeşte darul Duhului prin
chemarea dumnezeiască, dezleagă bolile sufleteşti
şi de este cineva orb la ochii sufletului şi nu poate să
deosebească binele din rău şi de este şchiop, nemişcat către săvârşirea lucrului celui bun şi în sporirea
cea către bine, şi de este cu totul uscat, deznădăjduit
şi nu are împărtăşire de nici un lucru bun, pe toţi îi
vindecă apa aceasta.

Trebuie să luăm aminte la răbdarea slăbănogului,
care suferea de treizeci şi opt de ani şi în fiecare an
venea nădăjduind că se va izbăvi de suferinţă, dar
era împiedicat de cei mai în putere decât el. Şi, cu
toate acestea, el nu deznădăjduia, iar când Domnul
îl întreabă, dacă voieşte să se facă sănătos, el răspunde că nu are om care să-l arunce în scăldătoare.
Acestuia Domnul îi porunceşte să-şi ia patul, vrând
să fie încredinţată minunea pe care o făcuse, pentru
ca nimeni să nu poată socoti acest lucru
o nălucire, iar dacă mădularele nu i s-ar fi
întărit, el nu ar fi putut să-şi poarte patul.
Atunci când iudeii îl mustră zicând: „Este
zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi
iei patul”, acest fapt arată, pe de o parte,
ura şi răutatea lor faţă de Domnul şi, pe de
alta, îngustimea şi necredinţa lor în Mesia
Cel făgăduit şi anunţat de Moise şi de toţi
proorocii de care ei se prevalau ca să-L
acuze de călcarea Legii, ca şi cum Legea
era de ajuns pentru mântuire. Slăbănogul
însă Îl propovăduieşte cu îndrăzneală pe
Făcătorul său de bine, zicând: „Cel ce m-a
făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi
umblă”, adică, dacă El a avut asemenea putere să
mă facă sănătos după o aşa suferinţă, înseamnă că
eu trebuie să ascult de porunca Lui.
Domnul îl întâlneşte pe fostul slăbănog în templu,
în casa lui Dumnezeu, ceea ce arată schimbarea şi
totodată recunoştinţa lui şi îl avertizează: „Iată că
te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti,
ca să nu-ţi fie ceva mai rău”, la care noi ne putem
întreba ce ar putea fi mai rău decât să fii paralizat
timp de treizeci şi opt de ani.
De aici învăţăm mai întâi că boala i se trăgea din
păcatele pe care le săvârşise, iar întoarcerea la viaţa
păcătoasă de dinainte putea să-i aducă o suferinţă
mult mai cumplită şi anume osânda veşnică.
Preot Gheorghe Ionașcu
Sursă foto: Sfânta Evanghelie
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În această zi își are originea și Sfânta Liturghie, compusă
din cuvântul Evangheliei și din „frângerea pâinii”,10 adică din
Sfânta Euharistie. Importanța acestei zile este subliniată de

Sfântul Evanghelist Ioan în Apocalipsă, numindu-o: „Ziua
Domnului”11 sau Duminica. Semnificativ în această numire
este faptul că „Ziua Domnului” este deodată și Ziua Învierii
Domnului, ca fapt al biruinței morții, dar și ca victorie asupra
răului.
Aceasta ne arată că Învierea Domnului este în strânsă
legătură cu învierea tuturor și întâlnirea oamenilor cu Mântuitorul Hristos întru slavă. În felul acesta Biserica Ortodoxă
pregătește pe credincioși, prin prăznuirea Zilei Domnului și
prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului pentru
a intra în odihna veșnică a Împărăției Cerurilor.

Iubiții mei fii și fiice sufletești,
Prin Înviere, Mântuitorul ne învață înainte de toate cât
de necesar este să avem credință în El, să ne regăsim
pe noi înșine, să dorim după Dumnezeu și să ne însușim
marele dar al mântuirii. De asemenea, El ne învață cât de
important este să ne întoarcem spre sufletele noastre, să
ne readunăm mintea împrăștiată de patimi, să o direcționăm
spre inimă și să ascultăm mai mult chemarea pe care
ne-o adresează: „Iată stau la ușă și bat. Dacă aude cineva
glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina
împreună cu el și el cu Mine”.12 Astăzi, mai mult ca oricând,
viața unora dintre frații noștri pare să se rupă din ce în ce
mai mult de Biserică, favorizând indiferența religioasă și
����������������������������
Faptele Apostolilor 2, 42.
�������������������
Apocalipsa 1, 10.
�������������������
Apocalipsa 3, 20.
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necredința. După cum se știe, secularizarea a început și s-a
consolidat în Occident, mai apoi a fost adusă și răspândită
și la noi. Iar noi, de dragul modernismului, ne disprețuim
rădăcinile noastre autentice, neamul, familia, prietenii și Biserica, ajungând să pășim desculți printre spinii
necredinței. Drept aceea, este necesar să ne
întoarcem spre lumina Învierii și cu ea în inimă
și în cuget să continuăm tradițiile strămoșești,
întregind astfel bucuria spirituală a acestui mare
Praznic. Să menținem de asemenea îndelung
bucuria Învierii de a fi împreună, unii cu alții în
familie, dincolo de orice încercări și greutăți
pământești. Este adevărat că mulți oameni nu
cunosc aceste bucurii ale Paștilor, fie că nu cred
în Înviere, fie că nu s-au pregătit suficient să primească această Sărbătoare în mod creștinesc.
De bună seamă, adevărata Sărbătoare a Învierii
Domnului constă în mărturisirea păcatelor și
împărtășirea cu Sfintele Taine ale Mântuitorului
Hristos. Pentru aceasta, bucuria noastră, a celor
ce am venit la Sfânta Înviere, sperăm să nu fie
numai pentru mediul nostru personal, individual,
ci să fie o bucurie universală, așa cum spune
cântarea pascală: „Ziua Învierii, să ne luminăm
cu prăznuire și unii pe alții să ne îmbrățișăm.
Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să
iertăm toate pentru Înviere și așa să strigăm:
Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte
călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!”
Totodată, Mântuitorul Hristos Cel înviat ne cheamă să rămânem statornici în credința ortodoxă
strămoșească, așa cum au trăit strămoșii noștri
de-a lungul veacurilor și cum ne îndeamnă și
Sfântul Apostol Pavel: „Fraților, stați neclintiți
și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie
prin epistola noastră!”13
Fie ca Mântuitorul Hristos, Cel ce a înviat din morți, să tămăduiască sufletele și trupurile noastre de toate suferințele
și să ne îndrepte pașii spre tot lucrul bun.
Vă îmbrățișăm pe toți și vă dorim să trăiți aceste Sărbători Sfinte în pace și sănătate:
Hristos a înviat!
Al vostru către Hristos Domnul rugător și permanent mijlocitor în Duhul Sfânt,
+ Dr. Irineu
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei
Adevărat a înviat!
„Astăzi s-au făcut biruințele noastre cele strălucite. Astăzi Stăpânul nostru, după ce a pus biruința împotriva morții
și după ce a stricat tirania diavolului, ne-a dăruit prin Înviere
calea către mântuire. Deci toți să ne bucurăm, să săltăm,
să ne veselim! Căci, deși Stăpânul nostru a biruit și a făcut
biruință, totuși veselia și bucuria sunt și ale noastre, căci
pe toate le-a lucrat pentru mântuirea noastră.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Sursă foto: crestinortodox.ro
������������������������
II Tesaloniceni 2, 15.
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Cuvânt de folos

„Îmi tot revin în minte cuvintele unui părinte: «Totul
începe cu tine, lumea se schimbă schimbându-te mai
întâi tu»”.
Este nevoie ca fiecare să întrupeze Evanghelia lui
Hristos. Cuvintele sunt prea multe și prea obositoare.

Nimeni nu le mai ia în seamă. Doar tăcerea și faptele
creștinilor mai pot schimba fața lumii. Dacă într-un bloc
de 40 de apartamente, cele 10-15 familii care merg la
Biserică ar întrupa Evanghelia și ar avea copiii rânduiți de
Dumnezeu, acel bloc și-ar vedea faptele căzute ca într-o
oglindă, privind la viața acelor câteva familii.
Puțin aluat dospește toată frământătura. Să învățăm
cu fapta, pe cât putem.

Dumnezeule, milostiv fii mie,
păcătosului, și mă mântuiește!

Din Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena (21 Mai)
După obişnuitul început, se zic:
Condacele şi Icoasele
Condacul 1:
Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai
mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa sem-

nului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care
într-armându-te pe toţi vrăjmaşii i-ai biruit, acum
şi nouă celor ce ne plecăm genunchii înaintea
icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne
nouă, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa
Elena, ajutor, celor ce cântăm vouă: Bucuraţi-vă,
părinţii creştinilor!

Icosul 1:
Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe
Domnul nostru Iisus Hristos, că este Dumnezeu
şi Fiul lui Dumnezeu cel adevărat; pentru aceasta cântăm ţie acestea:
Bucură-te, al creştinilor numit de noi tată;
Bucură-te, că singur Domnul Iisus în vis ţie
S-a arătat;
Bucură-te, căci cu semnul Sfintei Cruci te-a
înarmat;
Bucură-te, că pe Maxenţie, prin puterea Cinstitei Cruci, l-ai biruit;
Bucură-te, că în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucură-te, că romanii cu bucurie împărat al
lor te-au pus;
Bucură-te, că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatră în mijlocul Romei ai pus;
Bucură-te, că pe Sfânta Cruce ai scris: „Iisus
Hristos NIKA”, adică, cu acest semn vei birui;
Bucură-te, că prin puterea crucii lui Hristos
pe toţi vrăjmaşii tăi i-ai biruit;
Bucură-te, căci cu ştirea şi voia lui Dumnezeu,
de boala leprei te-ai îmbolnăvit;
Bucură-te, că ţie sfinţii mai-marii apostolilor
ţi s-au arătat;
Bucură-te, că prin învăţătura Sfântului Ierarh
Silvestru cu toată inima ai crezut în Domnul
nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin! (...)
Sursă text și foto: http://www.dervent.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 19 mai: Acatistul Sfinților Împărați Constantin și maica sa,
Elena, cei Întocmai cu Apostolii.
26 mai: Aniversarea celor 4 ani de la înființarea Grupului de tineret!
Informații la avizierul Bisericii sau la 0768.35.76.75.
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