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Editorial

Dragul meu frate tânăr,

Ai observat poate, că la noi în oraș, cei de vârsta
noastră nu se preocupă prea mult de viața sufletească,
deși ar părea că, de fapt, viața lor se învârte în jurul sufletului. De fapt, cei de vârsta noastră care-și pun întrebări
despre lume, sensul vieții, suferință, iubire, etc. confundă
sufletul cu sentimentele. Iar în confuzia lor ajung în mod
firesc să caute soluții acolo unde nu trebuie. Uneori, în
disperarea lor, calcă și pragul bisericii noastre. Sau ale
altor biserici din oraș.
De cele mai multe ori, cei ca noi caută soluția pe net
sau în discuțiile cu prietenii. Nu e ciudat? Nu e ciudat
să-ți încrezi sentimentele unei persoane despre care știi
că are la fel de puțină experiență de viață ca și tine? Nu e
ceva nelalocul său să cauți răspunsuri la cineva care nu
are nici cea mai mică răspundere pentru ceea ce-ți spune,
pentru că e... anonim? Că acesta e netul, acestea sunt
rețelele sociale și chiar lumea însăși: anonimitate, lipsă
de răspundere, disoluție.
Și totuși am observat că vii des la Sfânta Liturghie. Te-am
văzut sfios, cu capul plecat în fața Slavei lui Hristos, une-
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

ori stânjenit de faptul că nu știai ce să faci, privind în jur
încercând să găsești acel ceva sau mai bine zis pe acel
Cineva care să te ajute.
Știu că, deși ne place să ne lăudăm ca Biserică a iubirii,
noi, cei din interior, suntem reci și nepăsători. Deși știm
pe de rost porunca de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți,
de multe ori ignorăm complet aproapele, scufundați fiind
în grija față de importantul nostru sine.
Și totuși ai nevoie de răspunsuri. Ai întrebări, vrei să știi
și să înțelegi mai mult. Pentru că „Bate și ți se va deschide”
este Cuvântul celui pe care Îl cauți. Este Iisus Hristos,
„ușa” prin care nădăjduim să ne găsim mântuirea. Să știi
că nu ești singur. Și eu sunt tânăr, mai sunt și alții. Și noi
am căutat și L-am găsit. Așa cum spunea Părintele
Gheorghe Calciu: „Dacă nu ai uitat cuvântul „inocență”,
dacă au mai rămas zone de copilărie neîntinată în tine,
nu vei rezista acestei chemări. Vino în Biserica lui Hristos! Vino să înveți ce este inocența și puritatea, ce este
blândețea și ce este iubirea. Vei afla care este rostul tău în
lume, care este scopul existenței noastre. Spre stupoarea
ta, vei afla că viața noastră nu sfârșește în moarte, ci în
înviere; că existența noastră este spre Hristos și că lumea
nu este doar un moment gol, în care să stăpânească
neantul. Vei avea o nădejde și nădejdea te va face tare.
Vei avea o credință și credința te va mântui”!
Te așteptăm la întâlnirile noastre de fiecare duminică.
Suntem Grupul de Tineret „Înălțarea Domnului”, unde
ascultăm Cuvântul și încercăm să-L punem temelie vieții
noastre. Nu suntem creștini doar în timpul celor două ore
ale slujbei, Hristos nu a venit să ne mântuiască doar în
timpul liber. Aici punem întrebări, aflăm răspunsuri, analizăm ce vedem în jur. Nu există întrebare greșită, ci doar
întrebare nespusă.
„Când surâzi unui întristat; când ajuți unui bătrân să
pășească mai ușor; când dai pomană săracului și-l vizitezi
pe bolnav; când rostești: „Doamne, ajută-mă!” – ești în
Biserica lui Hristos. Când ești bun și îngăduitor; când nu
te superi pe fratele tău, chiar dacă acesta ți-a rănit sensibilitatea; când zici: „Doamne, iartă-l!” – ești în Biserica lui
Hristos. Când muncești cinstit acolo unde te afli și când
seara te întorci ostenit, dar cu zâmbetul pe buze la ai tăi,
aducând cu tine o lumină caldă și plină de omenie; când
răscumperi răul prin iubire – ești în Biserica lui Hristos.
Vezi dar, tânărul meu prieten, cât de aproape ești de
Biserica lui Hristos? Tu ești Petru și Dumnezeu Își zidește
Biserica Sa pe tine. Tu ești „piatra” Bisericii Lui, pe care
nimeni și nimic nu o va clinti, pentru că ești o „piatră” liberă,
un suflet care se realizează pe sine în această Biserică, nu
un condamnat la încremenire” , spunea Părintele Calciu,
acum 40 de ani. Vino, deci!
Mihai Șomănescu
1. http://activenews.ro/primul-cuvant-catre-tineri-al-parinteluicalciu-ce-stii-tu-tinere-despre-hristos_1888290.html
2. http://activenews.ro/al-doilea-cuvant-al-parintelui-calciucatre-tineri-sa-zidim-biserici_1889424.html
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Sinceritatea

Mă întristează de cele mai multe ori, părerile ce susțin că sunt
pe cale de dispariție o mare parte a virtuților cu care ar trebui
să fie înzestrată societatea în care trăim. Observăm adesea cu
toții că nu pășim pe calea cea dreaptă; dar asta nu ar trebui să
ne facă critici la adresa altuia, ci să fie un semnal de alarmă în
a schimba comportamentul nostru. Fie recunoaștem – fie nu,
avem și noi o mare responsabilitate în fața celorlalți, deoarece
suntem și noi membri ai acestei societăți în care trăim. Ar fi
frumos să fim în comuniune între noi, dar lipsesc dragostea și
Adevărul…
Nădăjduiesc că cei mai mulți dintre noi nu rămân la aplicarea
unor comportamente ce trebuie să arate celorlalți cât de buni
creștini suntem; ci încercăm mai degrabă să pătrundem adâncul
tainei și să trăim în esența bucuriei.
Chiar dacă una dintre virtuțile pe cale de dispariție este
sinceritatea, cred și mărturisesc că fiecare din noi se luptă să o
păstreze vie. Deoarece este poate cea mai necesară calitate a
unui om pentru a fi bineplăcut Lui, căci asta reiese și din discuția
Mântuitorului cu Femeia Samarineancă.
Sinceritatea cu care răspunde Mântuitorului – cel ce cunoștea
adevărul despre viața ei – care văzând și râvna ei, Îl determină
să facă aceste descoperiri despre Taina Întrupării și credința pe
care trebuie să o avem. Poate că cei mai mulți dintre noi nu am
fi discutat cu femeia aflată la al șaselea bărbat…
Sinceritatea este parte integrală a Adevărului, iar împreună
cu frumusețea alcătuiesc modul în care este înfățișat nouă
Adevărul și felul în care trebuie să comunicăm pentru a fi în
Adevăr. Prin sinceritate cred că putem defini exprimarea curată
a gândurilor, sentimentelor sau chiar a faptelor făcute ce sunt
greu de perceput celor de lângă noi.
Nu numai într-o relație de prietenie este necesară, ci și
în căsătorie; în relația de iubire dintre doi oameni. Dacă îmi
permiteți asemănarea: și căsnicia și prietenia sunt relații care au
nevoie de două picioare pentru a păși (pășește și cu unul, dar
șchiopătează) și acestea sunt: sinceritatea și încrederea.
Și poate se naște întrebarea : Ce este adevărul? Tot ceea ce
corespunde asemănării dintre faptă și gând, dintre cele văzute și
cele nevăzute, dintre cele spuse și cele făcute, dintre cele trăite
și cele dorite... Ar putea fi reformulată: Cine este Adevărul? Este
Hristos! El spune: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața…”
Iar eu pentru a mă păstra în Adevăr trebuie să fac ceea ce
m-a învățat El. Orice lucru făcut care nu este în conformitate cu
învățătura Lui devine minciună, păcat, îndepărtare… Și oricât de
dureros ar fi adevărul pentru cel de lângă noi, să nu uităm că „De
bună credință sunt rănile pricinuite de un prieten” (Înțelepciunea
lui Isus Sirah 27, 6)!
Suntem tentați să evităm a fi sinceri chiar și cu noi, nu numai
cu ceilalți; însă ne facem rău și nouă, și lor. Este ca și cum am
purta o haină frumoasă la vedere, dar sub ea se ascunde o rană
plină de infecție…
Poate că vi s-a întâmplat și vouă să vă sângereze inima
spunând cuiva adevărul despre el sau comportamentul lui, dar o
facem pentru că îi vrem binele. Nu este păcat să spui adevărul,
ci să-l ții ascuns!! Eu sunt dator să-l spun și împreună cu rugăciunea pe care o fac pentru fratele meu, ajut ca Harul Sfântului
Duh să lucreze și în inima lui. Fericiți vom fi dacă vom trăi și
noi cuvântul Pr. Galeriu: „Pe mine adevărul mă odihnește, nu
perna sau somnul”.
Fiți sinceri! Iar Hristos va purta și cu noi discuții pline de
înțelesuri adânc provenite din bucuria întâlnirii cu noi…
Arhim. Siluan Vișan,
crestinortodox.ro

Tu știi că Te iubesc
Doar ochiul Tău veghează peste mine,
Și mă învăluie iubirea Ta,
Iar dezmierdări aleargă să mă-aline
Când încercarea mi se pare grea.
Mă-afund pierdut în lumea de păcate,
Și trec indiferent și răzvrătit,
Dar Tu mă ierți, în marea-Ți bunătate,
Când fără număr, Doamne, Ți-am greșit.
M-ai pus stăpân peste întreaga fire
Și din iubire bunule strateg,
M-ai întregit cu minte și gândire,
Că-s liber, Doamne, calea să-mi aleg.
Cum în zidirea Ta, Tu te-ai zidit pe Tine
Și părticele din Tine ai zidit,
Pe toate Tu le știi, le vezi, le simți prea bine,
Că Universu-ntreg l-ai Îndumnezeit.
De grijă porți la fiecare-n parte
Pe toate Tu le porți și le susții,
Pe toate le veghezi în viață și în moarte,
Lumina Ta pătrunde în noapte și în zi.
Tu Te sfințești Ca Unul din Treime,
Slujești în Tatăl, în Tatăl ești slăvit
Și luminând a mea nimicnicime,
Infinitul, prin Tine, e finit.
Păstor iubit, doar Tu-mi ești călăuză,
Cuvântul Tău e Rai Dumnezeiesc,
Chiar oscilant, găsind mereu o scuză,
Iisuse Doamne, Tu știi că te iubesc!

Radu Arbore
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Intrarea Domnului în Ierusalim

În toate timpurile a existat obiceiul ca atunci când
cineva se întorcea biruitor, fie dintr-un război, fie dintr-o
încercare oarecare, acesta era întâmpinat de mulțimi
mai mici sau mai mari de oameni în funcție de biruința
pe care o repurtase. Această întâmpinare I-au făcut-o
locuitorii Ierusalimului Mântuitorului Hristos, ieșind îna
intea Sa cu ramuri de finic, așternându-și hainele lor
pe cale, strigând Osana-le (Doamne mântuiește-ne),
pentru că realizase o biruință pe care nimeni nu o mai
făcuse până atunci, deci unică în felul său și anume
biruința împotriva morții prin Învierea lui Lazăr. Această minune pe care ne-o prezintă Sfânta Evanghelie
după Ioan, ne arată, pe de o parte, bucuria celor care
au crezut și, pe de alta, împietrirea și răutatea celor
necredincioși care, în loc să accepte realitatea și să se
schimbe, mai mult voiau cu orice preț să-L omoare pe
Domnul Hristos. Dacă îl înviase pe Lazăr, cel mort de
patru zile, care intrase în descompunere, mulți dintre
iudei au mers pentru a se convinge de minune și au
crezut în Mântuitorul Hristos, însă mai marii lor s-au
sfătuit nu numai pe Domnul să-L omoare, ci și pe Lazăr, căci din pricina lui tot mai mulți credeau în Hristos.
Orice om cu mintea sănătoasă, cugetând la acestea,
nu poate să nu se revolte împotriva unei așa mari
ticăloșii și să nu constate în ce stare de întuneric duce
răutatea care pune stăpânire pe firea omului. De ce,
omule? Dacă Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pentru
tine, să-ți arate Calea, Lumina, Viața și Adevărul, de ce
refuzi și mai bine alegi cele dimpotrivă? De ce voiești
să rămâi în moarte când Dumnezeu îți dă posibilitatea
să o birui și să scapi de ea? De ce nu te smerești ca
să te poți apropia de Dumnezeu, renunțând la mândria
care te face să te crezi centrul universului și buricul
pământului, când de fapt suntem floare și abur și rouă
de dimineață sau mai bine zis un pumn de țărână, cât
rămâne după noi, deși atunci când trăiam, nimic nu ne
mulțumea, nimic nu ne ajungea și doream să stăpânim dacă se putea întreg universul? Deși cuvântul lui
Dumnezeu pentru care nu prea avem urechi de auzit
spune: „Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câștiga
lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va
da omul în schimb pentru sufletul său?” (Mt. 16, 26).
Alergăm după bogăție și slavă pentru ca să auzim la
„Slujba înmormântării”, desigur nu noi, sau noi la alții
ca să luăm aminte: „Unde este dezmierdarea cea lumească? Unde este nălucirea celor trecătoare? Unde
este aurul și argintul? Unde este mulțimea slugilor și
strigarea? Toate sunt țărână, toate cenușă, toate umbră.
Ci veniți să strigăm Împăratului Celui fără de moarte:
Doamne, veșnicelor Tale bunătăți, învrednicește pe
acesta ce s-a mutat de la noi, ....” (Stihira glas 4, a Sf.
Ioan Damaschin, din Slujba înmormântării).
Deci după ce toată viața, sau mare parte din ea, am
alergat după aur și alte bogății pământești, constatăm
dintr-o dată că acestea sunt țărână pentru noi, nu mai au
nici o importanță, și desigur ne-am dori ca Dumnezeu să
ne învrednicească de bunătățile cele veșnice, dar pentru
care noi n-am făcut nimic pentru a le dobândi, de ce?
Pentru că noi ne-am preocupat de cele trecătoare. Desigur că a fost cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a îndemnat:
„Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le
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strică și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori
în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii
nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo
va fi și inima ta” (Mt. 6, 19-21), dar cine a ținut seamă de
el? Mai mult, ca să vedeți până unde merge „nebunia”
sau nu știu cum să o numim, această împotrivire sau
îndărătnicie a omului, îmi spunea un părinte, legat de
un neam omenesc iubitor cu totul și cu totul de aur, mai
mult decât orice alt neam de pe pământ, că i-au cerut ca
la Slujba înmormântării să nu „citească p-aia cu aurul”,
adică să scoată din cuprinsul slujbei ceea ce îi deranja
pe ei. Luând aminte la acestea, ne dăm seama de ce au
fost atunci, în timpul Mântuitorului, oameni care, după ce
au văzut și au auzit tot ce a făcut și a învățat Domnul,
totuși ei s-au împotrivit și nu numai că nu L-au primit,
dar au vrut cu tot dinadinsul să-L reducă la tăcere prin
condamnarea la moarte.
Patriarhul Evloghie al Alexandriei spune însă pentru
cei credincioși: „Astăzi credincioșii prăznuim vizita împărătească, deci să-L primim pe Împăratul cu cuviință
împărătească. Deci, a venit vremea să nu dormim, să ne
înălțăm mintea către Dumnezeu, să nu stingem duhul,
să înălțăm fericitele făclii, să înnoim haina sufletului, să
ținem biruitori ramurile de salcie și să strigăm împreună
cu mulțimea, să cântăm precum copiii, împreună cu
aceștia: „Osana! Binecuvântat este cel ce vine întru
numele Domnului!”. Iată că a venit, iată că S-a arătat,
iată că a ajuns. Intră iarăși în Ierusalim, Se pregătește
din nou pentru cruce, rupe zapisul lui Adam, și Raiul
se deschide din nou și tâlharul devine locuitorul lui,
și Biserica dănțuiește, sinagoga cea plină de viclenie
văduvește, demonii se rușinează, iudeii se tulbură,
credincioșii se mântuiesc. Toate iau parte la prăznuire,
toate Îl înalță pe Stăpânul, cerurile se veselesc, munții
saltă. Apelor, loviți, apropiați-vă, vuiți, văzând cuvintele
Stăpânului împlinindu-se, munților, tresăriți, pruncilor,
cântați laude, ucenicilor, propovăduiți, preoți, grăiți, neamuri, adunați-vă, cele din cer, cele de pe pământ, cele
de sub pământ, de orice vârstă și vrednicie! Pentru că
vine să ne vindece pe toți, S-a arătat ca să-i miluiască
pe toți, să le dăruiască tuturor bucuria! În timp ce este
Dumnezeu, S-a făcut om și „pe pământ S-a arătat și
cu oamenii a petrecut” (Baruh 3, 38). Stăpânul cu robii,
Plătitorul cu datornicii, Mântuirea cu cei risipitori, Eliberatorul cu cei osândiți, Nădejdea cu cei deznădăjduiți,
Învierea cu cei din morminte, Milostenia cu cei nerecunoscători, Dreptul cu cei fugiți, Cel fără de vină cu cei
vinovați, Cel lipsit de păcat cu cei păcătoși, Cel Care le
dăruiește pe toate din belșug cu cei nemulțumitori. Ai
văzut, iubitule, taina Praznicului? Ai văzut minunile zilei
de astăzi? Ieri a prăznuit Betania, azi întreaga Biserică
se desfată cu prezența dumnezeiască! Ieri Stăpânul
a dăruit viață altuia, astăzi vine El Însuși la moarte”
(Omilie la Sfânta Sărbătoare a Floriilor și la mânzul
asinei, Predici ale Sfinților Părinți la duminicile de
peste an, trad. Pr. Victor Manolache, Ed. Egumenița
și Cartea Ortodoxă, 2009, pp. 467-468).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile,
Dezlegare la pește, Duminica a VI-a din Post, Sf. Ev.
Ioan 12, 1-18, 5 aprilie)
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Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor)

de Dumitra GROZA

Încheindu-Și misiunea
Pentru care a venit,
După mai mult de trei ani
În care-a propovăduit,

Și-au adus cu ei, ucenicii,
O asină cu un mânz legat,
Pe care nimeni, niciodată,
Nu l-a mai încălecat;

Strigătele înălțate
Demonstrează bucuria
Mulțimilor adunate,
Ce recunosc în El pe Mesia.

El Se zbuciuma la gândul
Încercărilor ce-l așteptau
În scurt timp pe Israel
Și foarte mult suferea.

Ca un miel de jertfă vine
Spre cetatea împărătească
Unde-L aștepta calvarul,
Prin care să ne mântuiască.

Simbolizând, spun Sfinții Părinți,
Popoarele păgâne ce L-au recunoscut,
În timp ce poporul ales, cu toate
Minunile făcute, nu L-a vrut.

Ce însă este semnificativ,
E că Domnul nu protestează
La izbucnirea de entuziasm,
Ba chiar și încuviințează.

Domnul știa ce-l așteaptă
Pe poporul necuvios
Și-a fost ultimul avertisment,
Al Domnului Iisus Hristos.

Peste doar șase zile,
Erau Paștele la iudei
Și se strânsese norodul,
Cu cărturari și farisei;

Mânzul neîmblânzit mai sugera
Neprihănirea Călărețului Divin;
Pe care l-a îmblânzit doar prin atingere,
Căci, Domnul, era de har și de iubire plin.

Evanghelistul Matei spune,
Că atunci când a intrat
Călare pe mânzul asinei,
„Toată cetatea s-a cutremurat.”

Însă evreii tot n-au priceput
Și-acum „ascunse erau de ochii” lor.
Că spusese Proorocul Zaharia:
„Împăratul tău vine la tine drept, biruitor,

Cei care-L așteptau să vină
Pe Învățătorul Iisus,
Că, propunându-și să-L prindă,
Mulți iscoditori și-au pus.

Peste hainele ucenicilor,
Așezate cu multă grijă pe asin,
Stătea acum, biruitor,
Minunatul Împărat Divin.

Întrebând: „Cine-i Acesta?”
Mulțimile L-au aclamat,
Dar cărturarii și fariseii au înțeles,
Că planul lor s-a spulberat.

Smerit și călare pe asin…”
Și chiar așa a și venit;
Ei s-au bucurat pe moment,
Dar peste cinci zile L-au răstignit!

Când a trecut prin Betania,
Locul în care pe Lazăr a înviat,
Aflând de sosirea Sa,
Mulți iudei s-au adunat:

În anii propovăduirii Sale,
Domnul Hristos Se ferise mereu
De cinstiri, interzicând și dracilor
Să spună că El e Fiul lui Dumnezeu.

Și nu știau cum să oprească
Exuberanța tuturor.
Atunci, cu vădită mânie,
L-au îndemnat pe Învățător,

Domnul a intrat în Templu
Și atât de mult S-a supărat
Văzând sfântul Său locaș
În ce a fost transformat.

Erau curioși să-L vadă
Pe Cel Care a făcut
O asemenea minune
Cum nicicând nu s-a văzut.

Acum însă venise vremea
Să-Și descopere oamenilor vrednicia
Și să vestească tuturor ,
Că a venit adevăratul Mesia,

Să-și potolească ucenicii:
„Dacă aceștia vor tăcea…”
A spus Domnul liniștit,
„…Pietrele vor striga”. (Ioan)

A scos afară din Templu
Pe cei ce vindeau și cumpărau,
Amintind importanța casei Sale:
„Casă de rugăciune se va chema.”

Că Lazăr, cel mort de 4 zile,
La chemarea Domnului,
Din mormânt s-a ridicat
Sub privirile norodului.

Ca să înapoieze lui Adam,
Vrednicia împărătească avută,
Care, pentru călcarea poruncii,
A fost și pentru urmași pierdută.

Domnul a intrat în Ierusalim
Cu slavă duhovnicească,
Nearătând nimic din fastul
Și măreția pământească.

Mulți dintre ei n-au înțeles
Scopul misiunii Lui cu-adevărat:
De-a împăca pe om cu Dumnezeu
Și de a-l izbăvi de păcat.

Au văzut cu ochii lor
Atâtea minuni pe care le-a săvârșit,
Dar să-aducă de pe celălalt tărâm,
Peste poate i-a uimit.

Dar prin suirea benevolă pe Cruce,
El, moartea prin moarte-a călcat;
Păcatul strămoșesc a luat asupra Sa
Și blestemul a îndepărtat.

Înfățișarea sărăcăcioasă
Vrea să dovedească anume,
Că Împărăția lui Hristos
Nu e din această lume.

Ei Îl socoteau călcător al Legii,
Dar El a venit s-o împlinească;
Nu a venit să strice Legea (lui Moise),
Ci să o desăvârșească.

Acum Lazăr, Maria și Marta,
Erau împreună cu Domnul Iisus
În casa lui Simon, când Maria,
Picioarele Mântuitorului a uns

Ucenicii toți strigau, la coborâșul
Spre pârâul Cedronului:
„Binecuvântat este Cel Ce vine
Întru numele Domnului!”

Cu toate că evreii Îl vedeau
Ca pe un mare conducător
Ce ar schimba situația politică,
Modificând-o în folosul lor.

Taina Dumnezeului înomenit,
N-au putut ei dezlega;
Inima li s-a împietrit
Și L-au răstignit pe Golgota.

Cu mir de nard de mare preț,
Prezicând moartea ce va urma
Doar peste câteva zile,
Prin care ne va răscumpăra.

Însoțit de mulțime nenumărată,
Domnul, sărbătorește a intrat
În Ierusalim, Cetatea închinării
La Dumnezeul Cel adevărat.

Și-atât de mult se bucurau…,
Fiindcă nu înțelegeau nimic:
Hainele în cale-I așterneau
Și copiii fluturau ramuri de finic.

Însă mulți iudei s-au dăruit
Domnului și cu tărie au crezut;
L-au însoțit pretutindeni ,
După ce L-au cunoscut.

Domnul, a doua zi de dimineață,
Spre cetatea sfântă a pornit
Alături de cei 12 ucenici
Și mulți iudei ce L-au însoțit.

Procesiunea devenise triumfală:
Locuitorii hainele își așterneau,
Bolnavii, orbii, șchiopii, ciungii,
Cerându-I ajutor, se vindecau.

La intrarea în Ierusalim,
Numai Domnul era întristat;
Mergea călare pe micul asin,
Smerit și cu capul adânc plecat,

Apostolii, ucenicii și mironosițele
L-au urmat cu-atâta credință
Chiar și pe drumul spinos spre calvar,
Văzându-I întreaga suferință.

Ajunși la Muntele Măslinilor,
Pe doi ucenici Domnul a mânat
Să-aducă un mânz de asin
Din Betfaghe, un sat învecinat.

Niciodată până acum
Nu se arătase Israel
Atât de binevoitor
Și de entuziast față de El.

Cu obrajii uzi de lacrimi
Și cu inima zdrobită;
Deplângea sfânta cetate,
Prezicând că va fi nimicită.

Prima comunitate creștină
Ei, în Ierusalim, au alcătuit
Și prin intermediul Apostolilor,
Creștinismul a fost instituit.
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Învierea lui Hristos – Lumina tuturor
„De la apus și de la miazănoapte, de la mare
și de la răsărit, au venit la tine (Biserică) fiii tăi, ca
niște făclii de Dumnezeu luminate.”
(Cântarea a VIII-a, Canonul Sfintelor Paști)
Biserica manifestă bucuria ei de mamă pentru
că fiii ei sunt prezenți în această noapte la Sfânta
Înviere. Fiii și fiicele Bisericii au răspuns la chemarea
Mamei Biserici și la o chemare lăuntrică îndreptându-și
pașii spre toate lăcașurile de cult pentru a primi lumină din Lumina lui Hristos, Cel înviat din morți.
Venim cu toții pentru a auzi mărturisirea că Fiul
lui Dumnezeu, devenit Om, a trăit printre oameni într-un
moment concret al istoriei. El, Dumnezeu, a trăit
viața omenirii, cu bucuria și lacrima ei. El, Cel fără
de păcat, a cunoscut în propria-I ființă ce înseamnă
a trăi într-o lume cu prieteni și dușmani, cu cer senin
și cu furtună. Și ca semn al nemărginitei Sale iubiri
față de noi, Hristos-Dumnezeu Își sacrifică viața
pământească pe Cruce pentru ca fiecare dintre noi
să dobândească posibilitatea unei vieți autentice pe
pământ, în perspectiva veșniciei și îndumnezeirii
omului.
Venim la Sfânta Biserică pentru a afla adevărul
că Hristos a fost răstignit, a murit pe Cruce, a fost
îngropat. Venim pentru a afla despre Înviere. Venim
să auzim mărturisirea îngerului către femeile care-L
căutau pe Hristos în mormânt: „Nu vă temeți, că știu
că pe Iisus Cel răstignit Îl căutați. Nu este aici, căci
S-a sculat precum a zis; veniți să vedeți locul unde a
zăcut. Și degrabă mergând, spuneți ucenicilor Lui că
S-a sculat din morți.” (Matei 28, 5-7) Venim în Casa
Domnului pentru a afla adevărul că Hristos nu a murit
și înviat pentru El Însuși, ci pentru mine, pentru tine,
pentru noi toți.
Adevărul Învierii Domnului este legat de viața
mea, de viața ta, de viața omenirii întregi. Mulți dintre
noi trăim cu intensitate adevărul Răstignirii și Învierii
lui Hristos din morți ca pe o realitate care ne cuprinde întreaga ființă: „ Ieri m-am îngropat împreună cu
Tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu Tine,
Cel ce ai înviat. Răstignitu-m-am ieri împreună cu
Tine: Însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule,
în Împărăția Ta.” (Cântarea a III-a, Canonul Sfintelor
Paști) Viața fără Hristos e considerată ca o existență
fără conținut și fără sens. Adevărata bucurie, în sensul ei cel mai adânc, nu este trăită decât în Hristos,
„Calea, Adevărul și Viața”, în care „viem, ne mișcăm
și suntem.” (F.A. 17, 28) Trebuie să recunoaștem că
cele mai dinlăuntru ale inimilor noastre tânjesc după
lumină. Acolo ne regăsim plin de doruri după sens
și lumină, dorul după a răspunde cu glas puternic:
„Adevărat a înviat!”, când semenul nostru ne salută:
„Hristos a înviat!”

5

Învierea ne dă sens vieții, nouă celor care nu
suntem împăcați cu moartea definitivă, cu bezna
ultimă a mormântului. Neliniștea noastră ființială și
universală, a umanității care caută odihnă lăuntrică
și cu senin ne mână să ne alăturăm milioanelor de
oameni care mărturisesc cântând: „Hristos a înviat
din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din
morminte viață dăruindu-le.” Este momentul unic
într-un an, când Biserica în mod evident nu face nici
o diferențiere între drept și păcătos, între cel ce s-a
pregătit asiduu, cu post, rugăciune, iubire creștină și
ceilalți care s-au pregătit puțin sau deloc. Toți fiii și
fiicele Bisericii care sunt botezați în numele lui Hristos vin ca „făclii de Dumnezeu luminate” cu lumină
în suflete care n-a încetat niciodată să existe, firavă
și plăpândă uneori, dar care nu s-a stins. Acest foc
din interiorul nostru așteaptă clipa potrivită pentru a
năvăli afară și de a ne face viața din furtună în cer
senin.
Biserica, prin glasul Sfântului Ioan Gură de Aur, ne
adresează chemare: „De a lucrat cineva din ceasul
cel dintâi, să-și primească astăzi plata cea dreaptă…
de a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea,
să nu se teamă din pricina întârzierii, căci, darnic
fiind stăpânul, primește pe cel din urmă ca și pe cel
dintâi… Pentru aceasta, intrați toți în bucuria Domnului nostru, bogații și săracii, împreună bucurați-vă…
Nimeni să nu se teamă de moarte, pentru că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului.” Dumnezeu oferă
răsplată și pentru cel „binecredincios”, dar și pentru
cel șovăielnic și îndoielnic, pentru cel rătăcit.
În cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur ne regăsim cu toții, buni și mai puțin buni, doar Dumnezeu
știind să facă diferență. Acum toată bucuria sufletului
ne este întipărită pe chip, chip luminat de lumina
Învierii. Încercăm să fim acum cum ar trebui să fim
întotdeauna, oameni ai bucuriei, ființe ale luminii.
Hristos, prin glasul Bisericii Sale, ne cheamă la lumină. Pentru a răspunde avem nevoie de credință, dar
și de voință și curaj și jertfă. Toate ne sunt necesare
pentru a mărturisi Învierea lui Hristos. Voință pentru
a lepăda păcatul, curaj pentru a lupta cu întunericul
și jertfă pentru a alunga umbrele îndoielii din sufletele
noastre.
De aceea pentru fiecare în parte și tuturor deopotrivă le adresăm gândul cel bun de pace, sănătate,
înțelegere și binecuvântarea lui Hristos Cel Înviat.
Viața să ne fie plină de Lumina Învierii pe care s-o
împărtășim și semenilor noștri. Numai așa, devenind
purtători de Lumină în lupta cu ispitele, să mărturisim
întotdeauna și în tot locul că: „Hristos a înviat!”
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Învierea Domnului – Sfintele Paști –
la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,
Sf. Ev. Ioan 1, 1-17, 12 aprilie)
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Vremuri vechi și noi
Constantin Ghiță: Fiu risipitor astăzi este cel ce
trăiește „pe sărite” / Cuvinte pentru tineri
Fiu risipitor astăzi este cel ce trăiește „pe sărite”. Ce
ar însemna aceasta concret, în viața noastră? Pe latura
dragostei, înseamnă să ai răbdare, să nu forțezi pe nimeni pentru a se decide între amiciție și dragoste, să
nu te „agăți” de persoana pe care o crezi tu potrivită și
să pierzi șansele vieții. Înseamnă, de asemenea, să nu
cazi în păcate sexuale solitare, din lipsă de răbdare că
nu întâlnești omul potrivit (sau nici măcar unul nepotrivit)
pentru a-ți întemeia o familie, luând-o cumva înaintea
proniei divine, dar nici să faci dragoste cu o persoană pe
care o iubești, „sărind” și de această dată peste rânduiala
Bisericii. Omul risipitor își dorește relația înaintea relației
propriu-zise.

Pe latura profesională – ca student, să nu faci proiecte
și lucrări doar pentru a le face și a „scăpa”, alegându-ți o
temă care nu îți spune nimic sau să citezi surse pe care
nu le-ai consultat efectiv, pentru a impresiona și a „sări” și
peste acest moment. De asemenea, înseamnă să lucrezi
organizat, să fii onest în citarea surselor, dar nu scrupulos.
Nu „sări” peste lecții, învățând limbi străine sau muzică
după ureche, pentru că nu vei ști nimic fundamental și
serios.
Ca angajat, de asemenea, nu poți cere să nu ți se
aplice anumite reguli, ca și când nu ai mai avea nevoie
de ele, chiar dacă efectiv, nu ai nevoie de ele, pentru că
acest aspect va dezvolta mândria și va accentua caracterul
risipitor. Iar „Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii”
(I Corinteni 14, 33). În acest spirit, Sfântul Isaac Sirul îi
îndemna pe monahi: „Să nu te arăți ca unul care nu vrea
să se supună regulii, pentru ca nu cumva de aici să te
atace demonul mândriei, ca și cum ai crede că nu mai ai
nevoie de așa ceva, și încetul cu încetul să nu sfârșești
într-o nepăsare pe care ai stârnit-o tu însuți” (Cuvinte
către singuratici despre viața duhului, taine dumnezeiești,
pronie și judecată, Partea a II-a, p. 324). În propria cameră,

dezordinea indică aceeași tendință de a „sări” peste ceea
ce pare neimportant, iar aceasta se va resimți ulterior.
Până reușești să îți biruiești patima aceasta, poți valorifica
dezordinea punând-o în relație cu haosul pasiunilor din
sufletul tău și să te smerești văzând în afară, ca într-o
oglindă, imaginea inimii tale.
Chiar și în relația cu Dumnezeu, acest caracter va
aștepta minuni, aici și acum, nu va ști să persevereze
cu pași mici, dar reali, având așteptări uriașe atât de la
Dumnezeu, cât și de la el însuși și de la semenii săi. De
aceea, va fi mai mult un perfecționist, adică un om care
își amână treburile indefinit. Sau, altfel, le lasă pe toate
pe ultima sută de metri, rezultatul fiind cu mult sub ce ar
fi putut realiza printr-o muncă sistematică și susținută. De
unde, o frustrare generală și situarea la distanță egală
față de toate, în așteptarea morții, ca pasiune unilaterală
a vieții.
Regăsim această mentalitate a
risipitorului și la echipele noastre de
sport, în jocul la trecerea timpului
sau la tragere de timp, strategie
greșită, soldată, cel mai adesea, cu
o victorie în extremis a adversarului,
care a știut să valorifice minutul.
Deși tot ceea ce avem este clipa de
față, noi o „sărim”, proiectându-ne
dorințele în viitorul care încă nu
există și, astfel, ratăm prezentul.
Omul risipitor este complexat și
lipsit de încredere în sine, pentru
că nu se cunoaște profund, nu știe
bine cine este și ce vrea. Este tipul
veșnicului nehotărât, ce cântărește
permanent între căsătorie și monahism, atras de monahism, de teama
că oamenii îl vor respinge și de frică,
pentru că ar suferi prea tare iubind,
ca urmare a geloziei și posesivității
pe care și le cunoaște. Este omul care fuge de căsătorie, în
numele superiorității vieții călugărești, dar, în profunzime,
tânjește după un super model evlavios. Astfel, risipitorul
își trăiește viața în tonalitatea răzgândirii, a omului sucit,
care speră, în taină, că moartea îi va curma incertitudinile
și neîmplinirile. Pentru el, a trăi este un chin, o povară,
o datorie. Omul risipitor își trăiește viața fără bucurie, ca
pe un serviciu pentru care se dorește plătit. Ca și când ar
trebui să fie răsplătit de Dumnezeu pentru simplul fapt că
nu își curmă zilele.
Omul risipitor nu crede din inimă și se minte pe sine. El
nu va ține pravila de rugăciune, va „sări” peste rugăciunile
începătoare, ca și când nu are nevoie să înceapă și
el ca ceilalți, se va ruga după ureche, poate chiar va
plânge, dar nu se va îndrepta. Probabil că va avea și
anumite preocupări filosofice și literare, care se înscriu în
linia evitării prezentului, a realității, se va pierde în jocul
nuanțărilor infinite, evitând să întrevadă adevărul vieții
sale, anume că n-are nici o viață. Risipitorul este totuși
numit „fiu” în Evanghelie, pentru că la Dumnezeu nu există
oameni de prisos.
Sursă: http://www.sfintiiarhangheli.ro
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Păhărelul cu nectar

Există copii cuminți?
Există copii cuminți?

Oho, și mai sunt copii cuminți,
după cum mi-au mai zis mie
niște părinți:

Eu nu știu,
dar putem să întrebăm alți părinți:

Un tată de băiețel rotofei,
pe care nu îl poți convinge
să ducă la gură
ceva sărat, dar fără glazură

O mămică de fetiță,
care, și cu ochii lipiți de somn,
reușește să ajungă
la grădiniță

Sau o mamă de fetiță plină de hărnicie,
pentru care, a vedea o pată pe haină,
e, până la un punct,
aproape o bucurie

Un tată de băiețel ordonat,
în stare să găsească,
până și în cea mai mare dezordine,
lucrul necăutat

Putem, fetița mea, dacă vrei,
să întrebăm pe orice părinte

Un părinte de copil nemaipomenit
de silitor,
care știe că, atunci când te concentrezi
la joaca de după muncă,
orele trec cu mult mai ușor

Nu se poate să nu aibă fiecare,
bine ascuns în sufletul lui,
un copil
frumos,
deștept
și cuminte.

Cine sunt eu?
Tu ești un soare,
mic la început, apoi tot mai mare
Un punct luminos
care nu poate să ajungă pe cer
dacă nu se ridică de jos
Ești o inimă vie
pe care Dumnezeu o hrănește cu bucurie
dar ea se întristează nițel
că nu toți se bucură de bucurie la fel
Apoi,
ești ceea ce știi cel mai bine:
să fii un model pentru mine
Făcându-mă să visez că voi deveni
și eu,
ca tine,
un soare,-ntr-o zi...
Poezii de Elia David
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Domnul meu și Dumnezeul meu!

Aceste cuvinte sunt rostite de Sfântul Apostol Toma,
cel care nu a crezut decât după ce el însuși s-a încredințat
pe baza propriilor sale simțuri că într-adevăr Domnul a
Înviat! Și nu numai că a mărturisit adevărul învierii, ci
a mărturisit și credința că Domnul Iisus Hristos este cu
adevărat Domnul și Dumnezeu lui și nu numai al lui, ci
și al tuturor acelora care au ales să creadă împreună cu
Toma. Mântuitorul după înviere S-a arătat mai întâi Maicii
Domnului, cum era și firesc, pentru că cea mai mare durere a suportat-o Maica Domnului, văzând pe Fiul ei bătut,
chinuit, batjocorit și omorât, pe El care a făcut atâta bine,
vindecând și tămăduind toată boala și neputința în popor,
învățând și luminând pe cei dintru întuneric și din latura și
umbra morții, negrăind nimic rău și neaflându-se vicleșug
în gura Lui, care a acceptat din iubirea Sa față de oameni
cea nemărginită, să Se coboare din slava Sa cea negrăită,
să ia chip de rob și să Se arate la înfățișare întocmai ca
un om, până într-atât încât li s-a părut celor necredincioși
că nu este Dumnezeu, deși El nu a renunțat la nici una
din însușirile naturale ale
firii Sale dumnezeiești,
care a și primit moarte
pentru noi și încă moarte
pe cruce, adică moartea cea mai chinuitoare.
După aceea, S-a arătat
femeilor mironosițe, cele
care Îl căutau pe Cel viu
între cei morți, așa cum
le spune îngerul, pentru
că ele se duseseră să-I
ungă trupul cu miresme și
nicidecum nu se așteptau
să-L găsească înviat, ori
tocmai vestea Învierii pe
care au primit-o, vine ca
o răsplată pentru dragostea pe care ele au
arătat-o față de Domnul
și în momentul morții, când alții s-au lepădat de El, și chiar
dincolo de moarte. După aceea Domnul li Se descoperă
celor doi ucenici, Luca și Cleopa, în drum spre Emaus,
pentru ca mai apoi să li Se arate și Sfinților Apostoli fără
Toma. Faptul că Apostolul Toma nu era de față este
o lucrare a Providenței lui Dumnezeu, care a îngăduit
aceasta, dacă ținem seama că nimic nu se petrece fără
bunăvoința, când este vorba de cele bune, sau îngăduința
lui Dumnezeu. Acest lucru îl arată Sfântul Ioan Gură de Aur
astfel: „A fost și aceasta lucrarea Proniei Dumnezeiești,
încât absența ucenicului să se facă pricină de mai multă
siguranță și crezare. Pentru că dacă Toma s-ar fi aflat
acolo, nu s-ar fi îndoit, și dacă nu s-ar fi îndoit, n-ar fi căutat
să se mire, dacă n-ar fi căutat, nu L-ar fi pipăit și dacă
nu L-ar fi pipăit, nu L-ar fi proclamat pe Hristos Domn și
Dumnezeu. Și dacă nu L-ar fi numit așa, noi n-am fi învățat
să-L preamărim în acest mod. Astfel, și prin absența sa,
Toma ne-a îndreptat spre adevăr și prin prezența sa de
după aceea, ne-a întărit mai mult în credință.” (Omilie la
Duminica cea nouă și la Sfântul Apostol Toma, Predici
ale Sfinților Părinți la duminicile de peste an, trad. Pr.

Victor Manolache, Ed. Egumenița și Cartea Ortodoxă,
2009, p. 28).
Pentru că Toma, nefiind de față când Domnul S-a
arătat celorlalți Apostoli, iar atunci când ei au încercat
să-l încredințeze și pe el spunându-i: „Am văzut pe
Domnul”, el însă avea să spună: „Dacă nu voi vedea în
mâinile Lui semnul cuielor și nu voi pune degetul meu în
semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta Lui,
nu voi crede!”. Aceste gânduri îndoielnice avea Toma,
când Domnul S-a arătat din nou ucenicilor Săi adunați
după opt zile. L-a lăsat mai întâi pe Toma, în zilele de
la mijlocul săptămânii, să fie învățat de tovarășii săi,
îngăduind astfel să ardă de setea întâlnirii cu El. Și când
sufletul său s-a aprins de dorul puternic al priveliștii,
atunci, la momentul potrivit, Cel dorit S-a descoperit
celui care-L dorea. Și a făcut acest lucru în același mod
ca și înainte, ușile fiind încuiate și le-a zis din nou, ca
prima dată: „Pace vouă”! ca să identifice evenimentul
cu minunea, ca să se adeverească vestea apostolilor
și ca să se reconstituie exact
a doua Sa vizită. „A zis apoi
lui Toma: Adu degetul tău
aici și vezi mâinile Mele.
O, înălțime necuprinsă a
iubirii de oameni! O, lărgime
nemăsurată a îngăduinței!
N-a așteptat apropierea
ucenicului, n-a așteptat să
se apropie cel care avea
nevoie, să-L roage și să se
întâmple ceea ce dorea, nu
l-a lipsit nici pentru puțin de
împlinirea dorinței, ci Însuși
Cel dorit l-a tras lângă El cu
forța pe cel iubit, El Însuși i-a
tras prin glasul Său degetul
care Îl dorea pe rană, El
Însuși, cu limba Sa împărătească, a tras mâna robului,
zicându-i: „pune degetul tău aici și vezi mâinile Mele”.
Toma, am auzit, nefiind de față ca om, dar prezent ca
Dumnezeu, acestea pe care le-ai spus fraților tăi: am
fost cu voi cu dumnezeirea, chiar dacă am fost departe cu omenirea. Vrei să-ți amintesc cuvintele tale? ...
Pentru unul ca tine am venit și acum aproape, Eu, Care
am coborât din ceruri, pentru oaia cea rătăcită, fără să
părăsesc cerurile. Așadar, nu ezita să afli acestea pe
care le dorești, nu te rușina să te miri de acestea pe
care le cauți! Nu șovăi să pui degetul tău deasupra mâinilor Mele. Eu rabd și degetele curioase, așa cum am
răbdat și cuiele, sufăr curiozitatea prietenului, așa cum
am suferit atacul vrăjmașilor. Când am fost răstignit de
către vrăjmași, nu m-am indignat, și cum nu voi suferi
cercetarea ta? „Pune degetul tău aici și vezi mâinile
Mele”, care au fost rănite pentru voi, ca să vindece
rănile sufletelor voastre...” (Ibidem, pp. 30-31).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a II-a după Paști, a Sfântului
Apostol Toma, Sf. Ev. Ioan 20, 19-31, 19 aprilie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Euharistia – Întâlnirea cu Hristos
Ne apropiem cu pași repezi de marea sărbătoare a
creștinătății: Învierea Domnului. După ce L-am însoțit pe Domnul
în ultimul Său drum spre Ierusalim și am fost părtași la minunile
Sale, iată că a venit momentul să ne unim cu El prin Sfânta
Împărtășanie, care desăvârșește toate ostenelile noastre de
până acum. Zilele acestea de profundă meditație la Pătimirile
Domnului, vin să ne invite la Ospățul Stăpânului, în care Hristos
ne dăruiește să gustăm din Trupul și Sângele Său ca să ne umple
de prezența Sa și să ne dăruiască viața veșnică fericită: „Cel
ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică”
(In. 6, 54).
Într-o lume din ce în ce mai secularizată, în care accentul
cade pe „a avea” mai mult decât pe „a fi”, în care riscăm să pierdem esența sărbătorii, Hristos ne invită prin Biserică să venim
lângă El și să nu-L lăsăm singur pe Cruce. Ne roagă să stăm
aproape de El, pentru ca și la Înviere să fim cu El. Dar pentru a
reuși să stăm aproape de Hristos, trebuie să Îl avem pe Acesta
în noi. Acest lucru se realizează prin Sfânta Euharistie, care
reprezintă răspunsul nostru la invitația plină de iubire și gingășie
a lui Hristos: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați si Eu
vă voi odihni pe voi” (Mt. 11, 28). Hristos ne despovărează de
toate greutățile noastre și ne oferă liniște și pace.
Aceasta este marea întâlnire care ne așteaptă! Întâlnirea
reală cu Domnul nostru Iisus Hristos în Potir, din care primim
sfântul Trup și scumpul Sânge. Trebuie să conștientizăm necesitatea împărtășirii. Ea este vitală în progresul nostru duhovnicesc.
Mântuitorul Hristos atrage atenția că: „dacă nu veți mânca trupul
Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în
voi” (In. 6, 53).
Sfinții Părinți vorbesc despre necesitatea Euharistiei în viața
noastră și despre efectele ei. Astfel, efectele Sfintei Împărtășanii
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sunt multiple. În primul rând, împărtășindu-ne, ne unim cu Însuși
Hristos, ne curățim de păcate, progresăm în viața duhovnicească, primim arvuna vieții veșnice și nu în ultimul rând primim
garanția învierii și a fericirii veșnice: „…cel ce va mânca din
pâinea aceasta viu va fi în veci” (In. 6, 51). Astfel, Cuminecarea
ne umple de nenumărate daruri.
Sigur, efectele acestea se văd în cei care se împărtășesc
cu credință, cu frică, dar și cu dragoste. Doar cei conștienți de
marea Taină a Euharistiei simt aceste efecte. Sfântul Apostol Pavel atrage atenția asupra faptului că trebuie să fim bine pregătiți
pentru primirea Trupului și Sângelui lui Hristos, căci altfel, în loc
de binecuvântare vom primi osândă. Deci, nu se cuvine să ne
împărtășim oricum, ci trebuie să ne pregătim atât trupește, cât
mai ales sufletește, pentru a-L primi pe Hristos înlăuntrul nostru,
pentru ca El să poată sălășlui și să lucreze în noi, luminându-ne
toate simțurile și intrând în alcătuirea mădularelor noastre. Așa
cum ne curățăm casa când știm că avem un oaspete de seamă,
așa trebuie să ne curățim și sufletul când știm că trebuie să-L
primim pe Hristos în el.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Sfânta Împărtășanie
este începutul, mijlocul și piscul la care trebuie să ajungă omul
pentru a se mântui. De aici reiese și faptul că Euharistia este
centrul vieții Bisericii și implicit centrul vieții noastre. Dacă dorim
să fim mereu cu Domnul, atunci să gustăm cât mai des din Trupul
și Sângele Său, făcându-ne candidați la înviere cu Dânsul.
Aflându-ne în această perioadă binecuvântată, în care trebuie să ne gândim mai mult la suflet decât la trup, este vital să
ne spovedim și să ne împărtășim cu „medicamentul nemuririi”,
adică cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să
nu ratăm ocazia întâlnirii cu Hristos!
Marius Petrișor Murgiuc

Peripețiile sale la Spitalul de Copii
Două tinere priveau nemișcate de departe. Pe fața lor se putea
observa limpede uimirea amestecată cu simțământul tristeții. Nimeni
dintre cei prezenți nu le cunoștea și toți se întrebau cine sunt. Domnul
Anastasie credea că au legătură cu vreo familie din cartier și, ca administrator al blocului în care locuise Iannis, a socotit că e de datoria sa
să întrebe dacă au vreo legătură cu fratele care se mutase la Domnul.
Cea mai voinică, după ce și-a șters lacrimile, a început să spună:
– Mă numesc Areti și împreună cu prietena mea, Kaliopi, lucrăm la
Spitalul de copii. Cu mulți ani în urmă l-am cunoscut pe Iannis clovnul.
Așa îl știam noi pe cel pe care voi îl numiți Iannis nebunul. Venea aproape în fiecare Duminică după-amiază, încărcat cu jucării. Le împărțea
copiilor și se juca împreună cu ei. Îi iubea pe toți, însă arăta grijă și
dragoste deosebită celor care crescuseră din pruncie în spital, pentru
că îi părăsiseră părinții lor. Le aducea haine, jucării și multe altele. Pe
lângă acestea mai lăsa și câțiva bani la sora de serviciu, gândindu-se
că micuții vor mai avea nevoie și de alte lucruri în perioada în care el
nu va putea să vină. Noi nu-l știam de nebun ca voi. Pentru noi era cel
mai bun clovn, care îi amuza ca nimeni altul pe copii.
– Îl iubea foarte mult pe un copilaș, pe care părinții îl părăsiseră
pentru că avea sindromul lui Down, a completat Kaliopi.
,,Bre, Kaliopița, cum de l-au părăsit pe acest îngeraș?”, se întreba
Iannis. ,,Sărmanii părinți, dacă ar fi știut că acest îngeraș însemna
pentru ei biletul pentru Rai și pentru veșnicie, nu l-ar fi părăsit. Cum
să lași, măi copile, o asemenea comoară? Hristos al nostru, Kaliopița
mea, a spus că este dragoste. Și dragostea, știi, are înăuntrul ei jertfa.
Dragostea fără jertfă este ca o tinichea goală, spoială, așa cum spunea
și mama mea. Hristos, Kaliopița mea, a spus că cel ce nu are dragoste
jertfelnică este gol pe dinlăuntru. Dacă am ști, buna mea copilă, ce
comori trimite Dumnezeu neîncetat omului, ca să-l mântuiască, am
sări în sus de bucurie. Iată, acest îngeraș este o astfel de comoară.
Am să-ți spun o taină. Dacă s-ar găsi o familie bună, care să-l înfieze,
atunci nu numai că familia ar primi nenumărate binecuvântări cerești,
ci, prin jertfa dragostei lor de a îmbrățișa pe acest îngeraș bolnav cu
trupul, l-ar tămădui. Pentru că Dumnezeul nostru Cel în Treime este
milostiv și îndurat.”
Acestea mi le-a spus Iannis privind la copilașul bolnav și părăsit,
care dormea pe pătuțul său de spital.

,,Nu este ciudat, Kaliopița mea, ca oameni de azi să se îngrijească
mai mult de animale și acestor copilași să nu le dea importanță? Nu
spun că nu trebuie să iubim păsările și animalele. Și de acelea trebuie
să ne îngrijim, însă cu atât mai mult trebuie să purtăm grijă de omul
aflat în suferință, care este chipul lui Dumnezeu. În ziua de azi trebuie
să devenim samarineni milostivi, încât să ne dăm și viața pentru binele
celuilalt, dacă nevoia o cere. Nu uitați aceasta mai ales voi, surorile
medicale, care în lucrarea voastră aveți de-a face totdeauna cu durerea
omenească.”
(…)
Anastasie, Hristos a altoit pomul acestui cartier binecuvântat și se
văd deja primele roade. Îngerii Domnului păzesc bine flacăra dreptei
credințe, pe care El a aprins-o și răcorește fiecare casă. Iar această
credință este darul lui Dumnezeu pentru tot cartierul nostru binecuvântat.
Ea aduce binecuvântare tuturor. Câtă vreme am fost lângă voi, m-am
rugat pentru toți. În garsoniera mea se află cinci caiete cu toate numele
pe care le-am pomenit în rugăciunile mele. Să i le dai lui Constantin
și Katerinei, moștenire de la mine împreună cu contractul pentru noua
locuință în care vor locui după ce se căsătoresc. Este vorba despre
apartamentul de la etajul al treilea, care se găsește chiar vizavi de casă
și care a fost cumpărat cu bani de la vecinii noștri înstăriți, care au vrut
să-și depună economiile la banca din Cer și să-și păstreze anonimatul.
Împreună cu contractul să le dai și plicul care se află în primul sertar.
Conține bani pentru cheltuielile pe care o să le aibă la nunta lor și pentru
înfierea îngerașului de la Spitalul de copii, care suferă de sindromul
Down. O să-l vindece cu dragostea lor. Duminica trecută m-am întâlnit
cu Iorgu, cel care i-a adus lui Constantin lucrurile cu camionul său. El
a primit să le fie naș de cununie. Ar fi bine ca îngerașul care suferă în
spital să fie botezat de domnul Apostol, care vreme de mulți ani mi-a
răbdat nebuniile, așa cum a făcut și bunul Pandelis.
(…)
Vecinul vostru cel nebun,
Iannis.
fragment din ,,Iannis cel nebun pentru Hristos (1)”, de
Dionisie A. MAKRIS, colecția Mărgăritare ale Ortodoxiei, editura
Evanghelismos, București, 2010.
asociatiaDART.info
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Ucenițele Domnului

„Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena,
Maria, mama lui Iacov și Salomeea au cumpărat miresme ca să vină să-L ungă.” (Marcu 16, 1)
Troparul glasului al IV-lea le numește pe femeile
mironosițe „ucenițele Domnului”. E un titlu care li se cuvine
de drept, pentru fidelitatea lor în fața Mântuitorului, o fidelitate nu numai până la moarte, ci chiar și dincolo de ea.
Sfântul Simeon Noul Teolog spune că adevăratul ucenic
nu se leapădă de învățătorul său sau de părintele său duhovnicesc chiar dacă acesta ar fi hulit și prigonit de toată
lumea. Ucenicul trebuie să-l apere cu toată puterea sa, iar
atunci când, murind învățătorul în urma prigoanei, nu-i va
mai sluji în alt fel, să-i facă o îngropare cuviincioasă. Așa
au făcut mironosițele, fiind credincioase lui Iisus nu numai
până la moarte, ci și după aceasta.
Biserica a rânduit în cele 50 de zile de la Înviere la
Pogorârea Sfântului Duh un timp de luminată bucurie. În
aceste zile Mântuitorul a oferit ucenicilor Săi bucuria reîntâlnirii cu El, S-a arătat în mijlocul lor, le-a luminat mințile,
le-a înflăcărat inimile, le-a întărit voința. Și după Înălțarea
la cer, în alte zece zile până la Rusalii a fost alături de ei,
făgăduindu-le că le va trimite pe Duhul adevărului.
Pericopele evanghelice care se citesc de la Paști până
la Rusalii ne amintesc de martorii Învierii, Sfinții Apostoli în
totalitatea lor, apoi numai Sfântul Apostol Toma, precum și
de femeile mironosițe.
Duminica a treia după Paști evidențiază devotamentul
acestor femei care au slujit Domnului atât înainte, dar și
după moartea Sa. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că
„în prima zi a săptămânii”, deci duminica „dis de dimineață,
pe când răsărea soarele” (Marcu 16, 1), câteva femei au
plecat spre Mormânt să ungă trupul lui Iisus, după rânduiala
iudeilor, pentru care s-au și numit purtătoare de mir sau
mironosițe. Sfântul Evanghelist menționează doar trei nume
de astfel de femei: Maria Magdalena – adică originară din
Magdala, așezată de toți Evangheliștii în fruntea lor, Maria
lui Cleopa, mama lui Iacov și Salomeea, soția pescarului
Zevedeu și mama celor doi frați Apostoli, Iacov și Ioan.
Sfântul Evanghelist Luca vine să completeze cu alte
nume numărul sfintelor femei: Ioana, soția lui Huza, Suzana, precum și Marta și Maria, surorile lui Lazăr cel înviat a
patra zi din morți. În fruntea lor cum este de înțeles găsim
pe Maica Domnului. Ajungând la mormânt, află că piatra
fusese răsturnată și intrând în mormânt, primesc de la înger
porunca de a duce la Petru și la „ceilalți Apostoli” vestea
cea mare a Învierii Domnului. (Marcu 16, 6-7)
Dumnezeu a dat femeilor mironosițe o răsplată întreită:
au aflat cele dintâi despre Înviere, au văzut cele dintâi pe
Cel Înviat, au dus cele dintâi vestea Învierii către Apostoli.
Așa cum Eva auzise osânda rostită de Dumnezeu după
căderea în păcat, tot femeia va auzi cea dintâi vestea cea
îmbucurătoare a Învierii Domnului. Prin aceasta, Mântuitorul
a ridicat femeia din poziția de inferioritate în care era ținută
în lumea antică, a reabilitat-o ca soție și ca mamă.
În primele secole creștine au fost multe femei care
au mers pe urmele mironosițelor prin viața lor plină de
sfințenie. Marii Părinți și Dascăli ai Bisericii își datorează
evlavia și formația religios-morală mamelor lor. Ne gândim la Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur, rămasă
văduvă la 20 de ani, nu s-a mai căsătorit, ci s-a dedicat
creșterii fiului ei. Să ne amintim de Monica, mama Fericitului Augustin care s-a rugat 18 ani pentru întoarcerea

fiului ei la Hristos, să ne amintim de Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul, de Emilia, mama Sfântului Vasile
cel Mare, de împărăteasa Elena care alături de fiul ei,
Sfântul Constantin cel Mare, au dat libertate religioasă în
Imperiul Roman.
Avem atâtea exemple de femei evlavioase în trecutul
poporului nostru, soții și mame de voievozi care ne-au lăsat sfântă moștenire până azi. Astăzi se pune o întrebare
firească: ce așteaptă Hristos de la femeia creștină de azi?
Am asistat mereu la emanciparea femeii, la afirmarea ei,
la valorificarea puterilor ei în toate domeniile vieții sociale,
alături de bărbat.
Biserica a rezervat mereu un altar exclusiv femeii, altarul
familiei, unde se jertfește ca soție și mai ales ca mamă.
Ea este făcută de Dumnezeu ca să-i fie ajutor bărbatului.
(Facere 2, 18) Ea trebuie să caute mereu căsnicie durabilă,
cetate construită pe piatră, nu pe nisip. Ea nu descurajează
niciodată, știe să rabde, merge alături de soțul ei până la
mormânt. Prin muncă cinstită, prin viață aleasă, dragoste
deplină, femeia devine „cununa bărbatului”, cum spune
înțeleptul Solomon.
În al doilea rând, pentru copii, femeia este mamă. Este
numită mama neamului omenesc, doar datorită ei se perpetuează neamul omenesc, aduce în lume o ființă nouă,
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Slujirea ei ca
mamă este de „împreună-lucrătoare cu Dumnezeu.” Ea
hrănește pruncul, de la ea învață primul zâmbet, primul
cuvânt, acela de mamă. Când rămâne singură cu copiii
săi orfani, se încrede în Dumnezeu, ține loc de tată. Mama
este primul dascăl și preot al copilului ei. Ea-l învață să facă
semnul Sfintei Cruci, primul însoțitor al copilului la biserică
este mama, la altarul familiei ca femeile mironosițe din
Evanghelia aceasta.
Având mereu chipul Maicii Domnului în față, al femeilor
mironosițe și al femeilor evlavioase din toate timpurile,
femeia de azi trebuie să fie binevestitoare a Învierii lui
Hristos, apostol al dragostei și al păcii și preot adevărat
al familiei sale. Libanius, retor păgân din veacul al IV-lea,
spunea văzând femeile creștine: „Priviți, ceruri, ce femei
devotate au creștinii!”
Femeilor de azi le recomandăm îndemnurile Sfântului
Ioan Gură de Aur: „Tu, femeie credincioasă, care ai cap
pe Hristos, tocmai tu strecori printre noi meșteșuguri
diavolești? Nu-ți aduci aminte de apa Sfântului Botez care
ți-a spălat fața, de jertfa care-ți împodobește buzele, de
sângele care-ți înroșește limba (Sfânta Împărtășanie)?
Dacă te-ai gândi la toate acestea, oricât de iubitoare de
podoabe ai fi, n-ai îndrăzni, nici n-ai suferi să-ți pui pe față
praful și cenușa. Află că ești unită cu Hristos și alungă
urâțenia aceasta! Căci El nu Se bucură de vopseli, ci
de o altă frumusețe, frumusețea sufletului adică... Nu te
gândești la focul iadului? Nu te gândești la pustietatea
sufletului? Vrei să pari tânără? Aceasta te îmbătrânește
iute. Vrei să fii frumoasă? Aceasta te face urâtă!... Am lăsat la o parte tocmai păcatul cel mai grozav, că superi pe
Dumnezeu, că-ți îngropi cinstea, aprinzi flacăra geloziei,
te iei la întrecere cu femeile care bat străzile.” (Omilii la
Matei)
Cu ce drept am putea susține astăzi o altă învățătură?
Cum ar putea femeile de azi să fie „ucenițe ale Domnului”
fără să-L caute pe Iisus Cel Răstignit?
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a III-a după Paști, a
Mironosițelor, Sf. Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8, 26 aprilie)
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Fiecare viață e un dar!
În 2015, mii de oameni, strânși în jurul ideii acesteia,
Fiecare viață e un dar!, participă la Marșul pentru Viață
în 77 de localități din România și Republica Moldova. La
prima ediție peste Prut și la a cincea deja la noi, acest
eveniment remarcabil de sprijinire a vieții celor nenăscuți
și nu numai și a familiei tradiționale are puterea de a
aduna an de an tot mai mulți oameni ce prețuiesc viața
ca pe un dar de la Dumnezeu ce se cuvine să fie primit
cu recunoștință și bucurie, nicidecum cu teamă și prea
puțină dragoste.
Nu întâmplător, anul acesta Marșul se organizează
astăzi, 21 martie, de Ziua Internațională a persoanelor cu

Sindrom Down, căci ne dorim să sprijinim în mod special
familiile ce au copii cu nevoi speciale. Vrem să încurajăm
mămicile ce află că vor avea un copil cu Sindrom Down
să nască pruncul și să-l iubească, pentru că la rândul

său, copilul le va iubi necondiționat, și mai ales, nimic
nu le va face mai fericite decât surâsul său gingaș și un
Te iubesc rostit cu o sinceritate de care doar un prunc
poate da dovadă.
Sunt și suntem aici pentru a rosti răspicat DA vieții!
copiilor cu dizabilități și a înfrunta orice binevoitor din
Maternități, ori de aiurea, ce ne-a spus că vom avea
un copil tâmpit sau că mai bine ne-am ruga să moară.
Acestora și tuturor le putem dovedi prin propriul exemplu,
al celor ce au în familie un copil cu Down, că acești copii
duc o viață fericită, că părinții lor, aproape toți, nu regretă
că i-au născut și că mai presus de toate, ceea ce acești
prunci binecuvântați de Dumnezeu cu un cromozom în
plus pot dărui celor din jur și societății în ansamblul ei
rămâne unic și de neprețuit.
Acestea fiind spuse, vă mulțumesc în numele organizatorilor, Asociația Provita Gorj, Down Art Therapy,
ASCOR Tg-Jiu și Vasiliada Tg.-Jiu, pentru că ați fost
astăzi alături de noi și vă așteptăm și la Marșul de anul
viitor. Mulțumesc în mod deosebit celor de la Școala
Postliceală Sanitară Omenia și Asociației Române de
Oncologie „Sfânta Ana” pentru prezență, celor ce ne-au
ajutat în organizarea Marșului și vă aștept diseară, de la
ora 21.00, în Parcul Coloanei Infinitului, pentru a lansa
cele 21 de lampioane colorate cu dorințele noastre în
semn de prețuire a celor ce au Trisomia 21.
Radu Buțu – Asociația Down Art Therapy / ProVita Gorj
www.asociatiaDART.info
(discurs după Marșul pentru Viață 2015, Tg-Jiu)

Toate întrebările au răspuns?

Ce este o depărtare?

Absolut toate
Dar numai dacă sunt niște
întrebări...
educate
Pentru că și răspunsul,
oricât de mic,
la fel a fost învățat:
să nu se ivească niciodată...
neîntrebat
În altă joacă de idei,
după cum bine știi,
cele dintâi întrebări la care
sosește repede
un răspuns
sunt întrebările... de copii
Eu deja am înțeles
că, atunci când te întreb pe
tine ceva,
răspunsul poate
foarte
foarte
foarte multă vreme
întârzia.

O cărare...
Pe care nu orice copil reușește
să o străbată la fel de repede
cum gândește
Pe care oamenii iubitori
nu au trecut-o pe hartă,
anume ca să nu îi despartă
Pe care nici un suflet
nu poate să o șteargă
dacă în întâmpinarea aproapelui
nu aleargă
Dar mai ales pe care
nu o poți parcurge până la capăt,
depășind orice hop,
dacă inima ta nu are, printre altele,
și un scop.

Poezii de Elia David
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Asociația Părinți pentru Ora de Religie
Strada Sfânta Ecaterina, Nr. 2, Sector 4, București
www.oradereligie.ro, contact@oradereligie.ro

TEXTUL PROGRAMATIC AL A.P.O.R.

Asociația „Părinți pentru Ora de Religie” (APOR) este
o organizație non-guvernamentală independentă, apolitică
și fără afiliere confesională, formată din părinți cu profesii
diferite, printre care avocați, notari, jurnaliști, profesori, ingineri. Scopul principal al Asociației este acela de a susține
și îmbunătăți predarea Religiei în școală prin susținerea
și promovarea valorilor religioase atât în rândul elevilor,
cât și în cel al părinților.
Constituită pentru început la nivel central, Asociația
a început înființarea de filiale și la nivel județean, pentru
a putea sprijini în mod real predarea Religiei în întreaga
țară.
În funcția de președinte al APOR a fost aleasă doamna
Liana Stanciu, cunoscut om de televiziune și radio, care
de-a lungul timpului s-a remarcat prin implicarea sa în
diferite acțiuni sociale pentru copiii bolnavi de cancer.
Textul programatic al APOR conține următoarele
10 puncte:
1. Toți părinții vor să ofere ce este mai bun copiilor lor.
Este dreptul părintelui să aleagă ce tip de educație vor
avea copiii lui. Tot el, părintele, știe că Dumnezeu este
prietenul și sprijinitorul care nu dezamăgește.
2. Ora de Religie formează caracterul, completează
dezvoltarea copilului și îl ajută să relaționeze mai bine
cu ceilalți.
3. Scopul orei de Religie este de a-i familiariza pe
elevi cu elementele fundamentale ale propriei credințe
religioase, de a le oferi o introducere în studiul celorlalte
mari religii ale lumii, precum și de a-i ajuta să înțeleagă
dimensiunea spirituală, culturală, istorică și morală a fenomenului religios.
4. Ora de Religie contribuie semnificativ la depășirea
ignoranței religioase care poate constitui un factor al generării intoleranței religioase și culturale, al unor atitudini
și tendințe reducționiste și extremiste.
5. Studiul Religiei, ora de Religie însăși, este un reper în viața copiilor, insuficient valorificat în familie și în
societate.
6. Asociația Părinți pentru Ora de Religie își propune să
fie aproape de părinți, apărători ai celor care sunt interesați
de educația complexă, completă și de calitate a copiilor.
Educația, inclusiv cea religioasă, se face în școală în toate
țările Europei. În unele țări, precum Germania, Austria,
Irlanda, Italia, Croația sau Grecia, programa prevede câte
două ore de Religie pe săptămână.
7. Susținem o educație integrală, care presupune, pe
lângă latura morală, estetică, tehnologică, și o componentă religioasă. Educația fără religie înseamnă școală fără
suflet, neam fără Dumnezeu și fără identitate.
8. Familia, Școala și Biserica tind adesea să-și delege
reciproc responsabilitatea pentru educarea copiilor. Ora
de Religie poate constitui un liant între cei trei factori
educativi.
9. Ora de Religie face parte din istoria și identitatea
poporului român, Biserica fiind primul loc de educație
în istoria noastră. Școala românească a avut încă de la

început între materiile de bază ora de Religie.
10. Ora de Religie dă un plus de valoare educației din
familie.
Nota noastră: La nivel județean, persoana de contact
este Părintele Inspector de Religie Neofit Stănciulescu

Unde duce grija exagerată
pentru bunurile pământești
Cât de zavistnic este ochiul omenesc, care
dorește să pună stăpânire pe întreaga lume
și pizmuiește pe cei ce stăpânesc bunătățile
pământești, chiar dacă are și el îndestul din
ele!
Cine pune preț peste măsură, nepotrivit, pe
lucrurile stricăcioase, acela Îl disprețuiește pe
Însuși Dumnezeu și disprețuiește sufletul său
nemuritor, care a fost zidit pentru Dumnezeu,
pentru Cer, pentru nemurire, pentru veșnica
vedere duhovnicească a slavei lui Dumnezeu
și a fericirii veșnice.
Ce nevrednică de sufletul omenesc, cel
zidit după chipul lui Dumnezeu, este orice
împătimire pământească, ce-l surpă și îl ferecă de pământ și de stricăciune ca să nu se
înalțe la Dumnezeul său, Izvorul Cel dintâi și
Viața Veșnică, și îl desparte de Dumnezeu
și îl face străin de El! Cât de zavistnic este
ochiul omenesc, care dorește să pună stăpânire pe întreaga lume și pizmuiește pe cei ce
stăpânesc bunătățile pământești, chiar dacă
are și el îndestul din ele! Ce batjocorire a firii
sale duhovnicești, ce trebuie să tindă spre
bunătățile duhovnicești și veșnice!
(Sfântul Ioan de Kronstadt, Despre tulburările lumii de astăzi, Editura Sophia,
București, 2011, pp. 80-81) - doxologia.ro

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”

Duminică, 26 aprilie: Cât, cum și unde muncim? Cât contează
locul de muncă?
3 mai: Acatistul Sf. Irodion de la Lainici.
10 mai: Te Deum – aniversarea a 6 ani de la înființare.
17 mai: Studiu biblic, Sf. Ev. Luca, cap. 11.
24 mai: Iubirea față de animale în viziune ortodoxă.
31 mai: Participare la Vecernie.
Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.
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