
Intrarea în Ierusalim
Intrarea Domnului în Ierusalim este unul dintre praz-

nicile împărăteşti ale Sfintei noastre Biserici şi precede 
momentul pătimirii Mântuitorului pentru neamul omenesc. 
Este momentul când iudeii i-au pregătit o primire trium-
fală, cauzată de învierea lui Lazăr din Betania, cel mort 
de patru zile şi îngropat. Mai mult chiar, iudeii asupriţi şi 
dezamăgiţi de starea socială şi politică şi care încă mai 
păstrau nădejdea în venirea lui Mesia, credeau că El este 
stăpânul lui Israel, pe care îl aşteptau. Cele două eveni-
mente, Învierea lui Lazăr şi intrarea triumfală în Ierusalim 
nu pot fi separate una de alta, fiindcă sunt strâns legate 
între ele. Această legătură se observă cu uşurinţă şi din 
rânduiala sfintelor slujbe, unde atât sărbătoarea învierii 
lui Lazăr, cât şi sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, 
din Duminica Floriilor au acelaşi tropar şi anume: „Învierea 
cea de obşte mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe 
Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru 
aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, 
Biruitorului morţii, strigăm: Osana Celui dintru înălţime, 
binecuvântat eşti Cel ce vii întru numele Domnului”.

 Deci la ambele sărbători Mântuitorul este cântat şi 
slăvit ca biruitor al morţii, acelaşi adevăr este subliniat 
şi ramurile de finic ţinute de oameni în mâini, care sunt 
simbolul biruinţei, sau cum spune troparul – semnele bi-
ruinţei, datorat triumfului asupra morţii în cazul învierii lui 
Lazar, înviere ce preînchipuie atât Învierea Mântuitorului 
Hristos, cât şi învierea de obşte, generală sau universală 
a tuturor oamenilor, adeverită mai înainte de pătimirile pe 
care avea să le primească. Sfânta Evanghelie după Ioan, 
care înfăţişează minunea învierii lui Lazăr în capitolul 11, 
arată mai întâi că Domnul nostru Iisus Hristos le spune 
Apostolilor despre boala lui Lazăr şi apoi despre moartea 
acestuia, de aceea când El este anunţat de surorile lui 
Lazăr că fratele lor este bolnav, Domnul Hristos nu se 
grăbeşte, ci a mai rămas două zile în locul în care se afla, 
pentru că: „Această boală nu este spre moarte, ci pentru 
slava lui Dumnezeu, ca, prin ea, Fiul lui Dumnezeu să Se 
slăvească”. Apoi, Sfânta Evanghelie prezintă întâlnirea 
Mântuitorului cu surorile lui Lazăr, care plângeau moartea 
fratelui lor, şi care ziceau: „Doamne, dacă ai fi fost aici, 
fratele meu n-ar fi murit”. Iar când Domnul i-a spus Martei 
că fratele său Lazăr va învia, ea a zis: „Ştiu că va învia la 
înviere, în ziua cea de apoi”. Ea nu credea că mai este 
posibil ca Lazăr să învie, întrucât era mort de patru zile şi 
intrase deja în descompunere, proces ce emana un miros 
greu. Dar Domnul îi spune Martei: „Eu sunt învierea şi 
viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi 
oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi 
tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu 
eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume”. 
Cu alte cuvinte Domnul zice: dacă Eu sunt aici, Eu sunt 
Învierea, nu trebuie să aştepte până în ziua cea de apoi să 
învieze, ci va învia acum, iar pentru toţi cei care au murit: 
„chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în 
Mine nu va muri în veac”.

 Desigur că pentru noi cei cu puţină credinţă este greu 
să credem, pentru că noi gândim numai la ceea ce vedem 
în faţa noastră, şi aceasta din punct de vedere raţional, că 
cineva care a murit demult şi trupul lui, care s-a descompus, 
ar mai putea fi înviat, aşa cum probabil şi Marta şi Maria 
gândeau că dacă a murit şi, mai mult, deja miroase greu nu 
se mai poate face nimic, în timp ce dacă Hristos Domnul ar 
fi fost de faţă, l-ar fi tămăduit şi nu ar fi murit. Să ne gândim 
numai la faptul că dintr-o celulă microscopică, pe care noi nu 
o vedem cu ochiul liber, ajungem o făptură aşa de minunată 
şi complexă, sau că, dacă noi oamenii am putea aduna cu 
ajutorul unui magnet o pilitură împrăştiată pe o mare supra-
faţă şi amestecată cu alte materii, oare nu poate Dumnezeu, 
Cel care a făcut toate din nimic, să ne alcătuiască şi să adune 
din cele împrăştiate acest trup al nostru care se destramă? 

(Continuare în pagina 3)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie 
după Ioan
CAPITOLUL XVI
1. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi. 
2. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul 

când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare 
lui Dumnezeu. 

3. Şi acestea le vor face, pentru că n-au cunoscut 
nici pe Tatăl, nici pe Mine. 

4. Iar acestea vi le-am spus, ca să vă aduceţi aminte 
de ele, când va veni ceasul lor, că Eu vi le-am spus. Şi 
acestea nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram 
cu voi. 

5. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni 
dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 

6. Ci, fiindcă v-am spus acestea, întristarea a umplut 
inima voastră. 

7. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să 
mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu 
va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi. 

8. Şi El, venind, va vădi lumea de păcat şi de drep-
tate şi de judecată. 

9. De păcat, pentru că ei nu cred în Mine; 
10. De dreptate, pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi 

nu Mă veţi mai vedea; 
11. Şi de judecată, pentru că stăpânitorul acestei 

lumi a fost judecat. 
12. Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi 

să le purtaţi. 
13. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va 

călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci 
toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. 

14. Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua 
şi vă va vesti. 

15. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; de aceea am 
zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. 

16. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea, şi iarăşi puţin şi 
Mă veţi vedea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 

17. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce 
este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai 
vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea, şi că Mă duc 
la Tatăl? 

18. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? 
Nu ştim ce zice. 

19. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a 
zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi, că am zis: 
Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi 
vedea? 

20. Adevărat, adevărat zic vouă că voi veţi plânge 
şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veţi 
întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 

21. Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă 
a sosit ceasul ei; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai 

aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut 
om în lume. 

22. Deci şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi 
vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră 
nimeni nu o va lua de la voi. 

23. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. Ade-
vărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în 
numele Meu El vă va da. 

24. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu; 
cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină. 

25. Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul 
când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe faţă vă voi vesti 
despre Tatăl. 

26. În ziua aceea veţi cere în numele Meu; şi nu vă 
zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, 

27. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă voi M-
aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. 

28. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las 
lumea şi Mă duc la Tatăl. 

29. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi 
nu spui nici o pildă. 

30. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să 
Te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieşit de la 
Dumnezeu. 

31. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 
32. Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi 

fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar 
nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine. 

33. Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să 
aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am 
biruit lumea. 

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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(Urmare din pagina 1)
Chiar ştiinţa ne spune că avem un material genetic unic 

şi indiferent câţi am fi pe faţa pământului nu există două 
persoane care să se asemene una cu cealaltă. Deci iată 
că este posibil, chiar din punct de vedere omenesc, dar 
la Dumnezeu, la care toate sunt cu putinţă! Aşadar prin 
învierea lui Lazăr şi nu numai, Hristos Domnul ne oferă 
tuturor certitudinea că îi va învia pe toţi oamenii. 

Noi credem că vor învia nu numai cei drepţi şi cei care 
au crezut, în timp ce ceilalţi vor dispărea, ci vor învia cu 
toţii, şi noi toţi ne vom înfăţişa înaintea înfricoşătoarei 
judecăţi a lui Hristos. Trebuie să mai precizăm că între 
învierea lui Lazăr şi învierea tuturor oamenilor la cea 
de-a doua Venire a Domnului Hristos, pe care o credem 
şi o mărturisim de fiecare dată când rostim Crezul, există 
fără nici un fel de îndoială, o diferenţă esenţială şi anume: 
Lazăr nu a luat trup duhovnicesc, cu materia transfigurată, 
asemănător cu al Domnului după Înviere, care nu mai 
are nevoie de hrană sau de îmbrăcăminte şi care nu se 
mai supune legilor acestei lumi materiale, aşa cum vom 
avea şi noi după învierea cea de obşte „ci aceşlaşi trup 
pe care îl avea înainte să moară, cu toate trăsăturile ca-
racteristice stricăciunii şi supunerii faţă de moarte, drept 
care avea nevoie în continuare de hrană şi de toate cele 
necesare pentru întreţinerea trupului biologic. Acest lucru 
reiese şi din faptul că mai 
apoi el a murit din nou. 
Aşadar, în ciuda învierii 
sale, el a luat trup muritor 
şi vremelnic (acelaşi trup 
ca înainte de moarte). Însă 
după ce-a dea Doua Venire 
a lui Hristos, când trupurile 
vor învia, ele vor fi duhov-
niceşti, nemaiavând nevoie 
de hrană, de somn, de apă 
sau de veşminte” (Arhim. 
Hierotheos Vlachos, Pre-
dici la Marile Sărbători, 
trad. Daniela Filioreanu, 
Ed. Cartea Ortodoxă, Egu-
meniţa, Galaţi, 2004, pp. 155-156). 

Sfinţii Părinţi dau Învierii lui Lazăr şi o interpretare 
alegorică, potrivit căreia: „Lazăr este cuprins de moartea 
păcatului, iar surorile sale, adică Marta şi Maria, sunt 
practica (fapta), respectiv teoria (contemplarea, vederea 
lui Dumnezeu). Atunci când gândul omului este cuprins 
de moarte, Marta (adică practica) încearcă prin diferite 
moduri să-l găsească pe Hristos şi Îl roagă să vină pentru 
a învia gândul mort, iar mai apoi îi urmează Maria (adică 
teoria), care mai înainte şedea în casă, dar acum vine la 
Hristos şi plânge înaintea Lui. Hristos înviază gândul mort 
al omului şi după aceea, se face o cină mare, iar Lazăr 
(gândul), care fusese mort, este unul dintre invitaţi, alături 
de Hristos, în timp ce Marta (practica) slujeşte la masă, 
iar Maria (teoria) unge picioarele lui Hristos cu mir scump 
(In. 11, 17-33; In. 12, 1-3)... În plus, există şi tropare ale 
Bisericii care se referă la aspectele prezentate. Într-unul 
din aceste tropare, care se cântă în joia de dinainte de 
Florii, se spune: „Însoţind gândirea şi fapta la cele de sus, 

să ne sârguim a trimite lui Hristos rugăciuni, ca să învieze 
mintea noastră cea îngropată, ca pe alt Lazăr, cu venirea 
Lui cea înfricoşătoare; ca să-I aducem stâlpările dreptăţii 
şi să strigăm: Bine eşti cuvântat, Cel ce vii”. Într-un alt 
tropar, care se cântă în miercurea de dinainte de Florii, 
se spune limpede că Marta şi Maria sunt mesagerii pe 
care trebuie să îi trimitem la Hristos pentru ca El să vină 
şi să învieze gândul nostru nesimţitor şi mort, care, aflân-
du-se în mormântul nepăsării, nu simte frica sfântă şi nu 
se mişcă nicidecum înspre viaţă” (Ibidem, pp. 164-166). 

În ciuda osanalelor aduse de mulţimile care L-au în-
tâmpinat la intrarea în Ierusalim, datorate învierii lui Lazăr, 
Împăratul Hristos intră într-o smerenie deplină, după cum 
fusese vestit de prooroci. În acest sens proorocul Zaharia 
anunţase: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, 
fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept 
şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei” (Za. 
9, 9). Smerenia lui Hristos este expresia iubirii şi a simpli-
tăţii Sale, a iubirii de oameni şi a îngăduinţei, nu a dreptei 
judecăţi sau a osândei. „Hristos S-a întrupat şi a venit în 
Ierusalim în chip de rob, ca mire şi ca miel neprihănit care 
se dă pe sine spre jertfire, smerit ca picătura de ploaie ce 
cade pe lână fără să facă zgomot, iar prin acest chip umil 
El i-a răsturnat de pe tronuri pe cei puternici şi i-a ridicat 
pe cei smeriţi” (Sfântul Chiril al Alexandriei). Hristos a venit 

către oameni aşa cum vine 
mirele la nuntă, adică plin 
de dragoste şi de smerenie, 
nu ca un stăpânitor. De 
altfel, dragostea nu poate 
fi legată de stăpânire şi de 
tiranie. Hristos este Împă-
ratul noului Israel al harului 
lui Dumnezeu. Împărăţia 
Sa nu are legătură cu gân-
direa şi cu slava lumească, 
pentru că este o împărăţie 
a iubirii şi a smereniei. 
„Hristos a intrat în Ierusalim 
şi în istorie în chip diferit 
faţă de ceilalţi împăraţi şi 

stăpânitori. El nu era un tiran înconjurat de acoliţi şi de 
aghiotanţi şi nu ducea după Sine o mulţime de ostaşi care 
trăiau în belşug, cereau biruri sau îi puneau pe oameni la 
munci înjositoare şi vătămătoare. Steagul lui Hristos era 
smerenia, sărăcia şi simplitatea” (Sfântul Grigorie Palama) 
(Ibidem, p. 168). Şi cu toate acestea apariţia lui Histos în 
lume şi în Ierusalim a produs o mare tulburare, pentru 
că pe oameni îi deranja, ca şi astăzi de altfel, prezenţa 
lui Dumnezeu printre ei. Omenirea este atât de robită în 
păcat, încât chiar şi cea mai umilă prezenţă a lui Hristos 
Dumnezeu provoacă durere pentru unii, bucurie şi pace 
pentru alţii şi furie, patimă şi împotrivire pentru ceilalţi. 
Astfel că prezenţa lui Hristos dă pe faţă gândurile ascunse 
ale multor inimi, arătându-ne din ce categorie facem parte 
fiecare dintre noi.

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Intrarea Domnului în Ierusalim, Floriile, 

Sf. Ev. Ioan 12, 1-18, 1 aprilie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Intrarea în Ierusalim
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Taina Învierii stă ascunsă în fiinţa Bisericii şi în 
trăirea credinţei, pentru pregătirea veşniciei. Dacă 
Sfântul Apostol Pavel îi încredinţează pe ucenicii din 
Corint că nimic din ceea ce ştim, facem sau împlinim 
nu are sens fără Înviere (I Corinteni 15, 13-18), pentru 
că sfârşitul vieţii fără Hristos închide lumina existenţei 
umane, învăţăm de la dumnezeiescul Apostol şi noi 
să căutăm în Lumina Învierii sensul tuturor tainelor 
vieţii, ca dar al lui Dumnezeu şi ca împlinire spre 
asemănarea cu El. Vestea Învierii este trăită cu o 
intensitate şi mai mare de cei care au aşezat în 
morminte persoane dragi, pentru care rugăciunile şi 
slujbele săvârşite cu atâta dragoste, în toate sâmbe-
tele Postului Mare, au dovedit iubire prisositoare şi 
jertfă ce nu cunoaşte marginile materiale ale acestei 
lumi. După ce, preţ de şase săptămâni, creştinii au 
urcat spre Golgota, pentru a descoperi sensul ascuns 
al Crucii în Învierea lui Hristos, dar nu i-au uitat şi pe 
cei adormiţi în acest urcuş al rugăciunii şi jertfelniciei, 
fiecare învaţă că face parte dintr-o Biserică Vie, în 
care văzutul se împleteşte 
cu nevăzutul, ca un firesc 
al existenţei. De aceea 
spuneam că Taina Învierii 
se descoperă în inimile 
celor care simt că fac parte 
cu adevărat din Adunarea/ 
Biserica cea Adevărată, 
pentru a trăi deplin comu-
niunea cu cei care au trecut 
de la cele trecătoare la cele 
netrecătoare, pentru a în-
văţa că ne vom regăsi, prin 
Înviere, spre vieţuire în Hristos, în veşnicie.

Înţelegem de ce a murit şi a înviat Hristos, pentru 
că în Înviere trăim fiecare zi a existenţei noastre. 
Creştinul trăitor al credinţei, care se roagă în fiecare 
seară, găseşte în rugăciunea Sfântului Ioan Damas-
chin, din pravila rugăciunilor de seară, următoarea 
întrebare: „Stăpâne, Iubitorule de oameni, oare nu-mi 
va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina cu 
ziua ticălosul meu suflet? Iată, groapa îmi stă îna-
inte şi iată, moartea îmi stă înainte…” Dacă ne dăm 
seama că fiecare zi este, prin excelenţă, darul lui 
Dumnezeu, că în fiecare seară experimentăm ador-
mirea/moartea prin somn, iar a doua zi experimentăm 
învierea/trezirea din somn, înţelegem de ce a rânduit 
Sfânta Biserică drept zi de cinstire a săptămânii ziua 
de Duminică, pentru că în ziua în care ne trezim/
înviem pentru Domnul, abia atunci suntem deplin ai 
lui Dumnezeu. Tentaţiile societăţii postmoderne sunt 
din ce în ce mai agresive şi mai viclene în a crea 
imaginea autosuficienţei antropocentrice şi chiar a 
inutilităţii credinţei într-o lume a evidenţelor ştiinţifice 
şi a multiculturalităţilor seculare. Însă toate acestea 

sunt anulate de creştinul practicant atunci când, 
participând şi cuminecându-se la Dumnezeiasca 
Liturghie din ziua Învierii (Duminica), se dăruieşte 
pe sine ca prescură şi ofrandă de timp şi de fiinţare 
spre veşnicie.

Este şi firesc, ba chiar şi recomandat ca Sfintele 
Paști să fie un prilej al bucuriei şi al regăsirii cu cei 
dragi din familie, cu cei pe care îi avem în inimă, dar 
nu reuşim fizic să îi avem permanent înaintea ochi-
lor. Frumuseţea Învierii stă în aceea că Dumnezeu 
nu judecă pe nimeni atunci. Este momentul bucuriei 
supreme. Poate tocmai de aceea s-a rânduit a se 
citi în această noapte sfântă cuvântul Sfântului Ioan 
Hrisostom legat de bucuria pascală, când sunt invitaţi 
la cină şi cei care au postit, şi cei care nu au postit. 
Cred, aşadar, că Sărbătoarea Sfintelor Paşti ar tre-
bui petrecută în bucuria comuniunii, care începe cu 
comuniunea familiei. E greu să explici cuiva cât de 
frumos e în comuniunea sfinţilor şi în Hristos, dacă 
acea persoană nu experimentează măcar la mari-

le sărbători comuniunea 
cu cei dragi. Bineînţeles, 
aceasta nu este modalita-
tea bucuriei depline, pentru 
că în aceste zile sfinte toţi 
merg de la biserică acasă, 
la masă, ca o prelungire a 
Mesei Euharistice. Bucuria 
Bisericii trebuie să fie şi 
bucuria familiei, iar familia 
trebuie să devină mica 
biserică în care se trăieşte 
iubirea Preasfintei Treimi.

Pentru unii, Sfintele Paşti ar fi un prilej de distrac-
ţie. Nu este deloc bine să confundăm bucuria sfântă 
cu distracţia sau relaxarea. De altminteri, termenul 
distracţie are rădăcină în limba engleză, unde distrac-
tion nu are doar sensul de relaxare sau recreere, ci 
şi sensul de confuzie, de distragere a atenţiei, astfel 
că distracţia înseamnă o acţiune prin care uităm, 
suntem bulversaţi în raportul cu adevărata valoare a 
sărbătorii. Nu sunt permise acţiunile care să distra-
gă atenţia de la sens, de aceea nici nunţile nu sunt 
permise în această perioadă aparte din an. Bucurie 
sfântă da, însă distracţie nu.

Este foarte greu să îţi mărturiseşti credinţa, dar şi 
să îţi păstrezi identitatea într-o Europă tot mai zbu-
ciumată, de la zi la zi. De ce? Pentru că toţi devenim 
consumatori de bunuri şi emoţii induse psiho-afectiv 
de societatea modernă a Occidentului. De aceea este 
tot mai greu să îl faci pe cel din jur să înţeleagă că el 
valorează atâta cât iubeşte, nu cât consumă, că el 
vieţuieşte atâta cât făptuieşte, nu cât mănâncă. Însă, 
cu toate aceste greutăţi, avem şi bucurii nejefuite, 
pentru că cei care vin în viaţa Bisericii nu o fac din 

Duminica Paștilor
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Învierea Domnului (Sfintele Paști) 
Este cel mai mare praznic creștinesc
De la întemeierea lumii,
De pe tot globul pământesc.

Ea mărturisește omenirii
Despre puterea lui Dumnezeu,
De suveranitatea Sa absolută
Și biruința asupra Celui Rău,

De puterea asupra vieții și a morții,
Că prin Învierea Domnului,
Creștinii au primit mângâierea
Că se face și învierea omului.

Învierea lui Iisus este o mărturie
Și o dovadă pentru învierea oamenilor,
Aceasta fiind un adevăr de bază
Pentru credința creștinilor.

Înviind Domnul și Mântuitorul,
Lacrimile cele de întristare
Și blestemul cel de demult
S-au transformat în bucurie mare.

Învierea este o revărsare 
Abundentă de lumină și bucurie,
Care dă sens omului credincios,
Ce vrea cu Domnul în comuniune să fie.

Învierea e o pregustare sau o arvună
A bucuriei veșnice și a luminii
Neînserate din Ierusalimul ceresc,
Pe care și-o doresc creștinii.

În sânul Sfintei Treimi s-a luat
Hotărârea de la început,
Când dușmanul cel de moarte
L-a înșelat pe Adam și el a căzut.

Învierea a fost descoperită 
Din vremea prorocilor și drepților
Din Legea Veche, iar în timpul 
Activității lui Iisus, și ucenicilor.(Marcu,8,31)

Mântuitorul i-a pregătit, spunând,
Că Fiul Omului, de bunăvoie se va da 
În mâinile oamenilor păcătoși,
Va fi omorât, dar a treia zi va învia.

De Învierea Sa ține mântuirea 
Noastră, prin care ne-a trecut 
Și pe noi de la moarte la viață;
Pe orice persoană care L-a „cunoscut”.

Omul, ca și întreaga creație
A lui Dumnezeu se împărtășește
De darurile Învierii Mântuitorului,
Iar cel ce crede se mântuiește.

Prin lucrarea harului în lume
Trupul nu mai e întunecat,
Opac, ci este copleșit de spirit
Și după înviere va deveni luminat.

Roadele Învierii Mântuitorului
Nostru Iisus Hristos s-au arătat
În viața religioasă și morală,
În operele de cultură ce s-au creat,

În multitudinea operelor de artă, 
În operele de caritate,
În descoperirile oamenilor 
De știință și în a creștinilor libertate. 

Lumina Învierii lui Hristos
Ni se dă în mod gratuit,
Dar trebuie și noi să dovedim,
Ca prin credință, să o fi primit.

Fondatorul creștinismului
Este chiar Domnul Iisus,
Cel care transcende moartea;
Decât orice înțelegere mai presus.

Văzând că Și-a dat Duhul Său,
Pe cruce fiind răstignit,
Prin împungerea cu sulița în coastă,
Au constatat că Domnul Iisus a murit.

Când a ieșit sânge și apă,
(Globulele roșii și albe s-au separat),
Dovada morții biologice
A fost un adevăr de necontestat.

Mironosițele femei L-au urmat,
Pe Domnul Iisus din Galileea,
I-au slujit, au plâns și s-au tânguit
Și-au fost martore în clipa aceea.

Să nu rămână sâmbăta pe Cruce,
Iosif și Nicodim L-au coborât,
L-au uns cu miresme lipicioase
Și cu giulgiuri și maramă L-au învelit.

În contact cu giulgiurile puse,
Acele miresme rapid se întăreau 
Și în jurul corpului uman,
Ca un fel de platoșă formau.

Și-ntr-un mormânt săpat în stâncă,
Unde nimeni nu mai fusese, L-au așezat,
Iar soldații au prăvălit la ușă
O piatră mare; apoi ucenicii au plecat.

Sufletul Său, unit cu Dumnezeirea,
Până la Iad S-a pogorât,
Căci prin propria Sa moarte
Pe cruce, Domnul moartea a biruit.

Învierea Domnului (Sfintele Paști)POESIS

Dumitra Groza

complezenţă sau din lipsă de activitate, ci pentru 
nevoia regăsirii alături de neam, de semeni, în dorul 
comuniunii cu Dumnezeu.

Astăzi, din păcate, mulţi nu mai vor să se regă-
sească în jertfelnicia celor care au pătimit pentru 
Hristos. Suntem copleşiţi de orgolii şi răutăţi şi de 
aceea este tot mai greu să Îl vezi pe Hristos în mie-
zul zilei, nu în întunericul nopţii. Cu toate acestea, 
ştiu că mai sunt mulţi genunchi aplecaţi în miez de 
noapte la rugăciune, sunt încă multe mâini şi inimi 
ale semenilor noştri împrumutate lui Hristos ca să 
lucreze pentru cei cu lipsă sau pentru cei suferinzi. 
Sunt ştiuţi de Dumnezeu sihaştrii din codrii noştri 
seculari, pentru care rugăciunea pentru mântuirea 
lumii este rânduiala de căpătâi. De aceea, cred că vor 

mai răsări din neamul nostru mărturisitori şi rugători 
pentru veşnicie.

Cuvântul de întărire vine de la Hristos, Cel care a 
Biruit moartea şi Care ne-a spus că va fi cu noi până 
la sfârşitul veacurilor. Să învăţăm să fiinţăm în Hristos 
şi în Biserică, pentru ca transformarea produsă de 
credinţa vie şi lucrătoare să o primească Domnul ca 
pe o jertfă bineplăcută Lui. Să ne bucurăm de fieca-
re zi ca de darul lui Dumnezeu, iar prin Învierea lui 
Hristos să înviem din moartea păcatului la Viaţa cea 
veşnică! Să ne trăiască Paştile!

Preasfințitul Macarie Drăgoi
Episcopul ortodox român al Europei de Nord

Sursa: cuvantul-ortodox.ro
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Prin pogorârea Sa la Iad,
Pe Adam și Eva i-a eliberat,
Iar pe Diavol, pentru totdeauna,
Domnul Iisus l-a legat.

Ceea ce înseamnă că Diavolul,
Nu mai are nici o putere
Asupra neamului omenesc,
După a Domnului Înviere.

Domnul la Iad S-a pogorât,
Pentru a umple totul cu lumină,
I-a eliberat pe drepții din vechime,
Prin marea Sa putere divină.

Dacă sufletul Său a coborât
La Iad , trupul Dumnezeului Cuvânt
Unit cu Dumnezeirea, 
Trei zile a rămas în mormânt.
 
Domnul Iisus n-a părăsit locul
Îngropăciunii nici după ce a Înviat,
Pentru a putea veni careva dintre 
Prieteni și ucenici, El a așteptat,

Ca văzând ei mormântul gol
Și giulgiurile, să poată constata
Și să vestească și celorlalți
Marea bucurie; Învierea Sa.

Maica Domnului a fost prima 
Martoră care L-a văzut înviat
Pe Fiul Său și Dumnezeul nostru
Și Ea mult de tot s-a bucurat,

De dumnezeiasca Lui convorbire;
L-a văzut, L-a auzit și L-a atins,
Că, prima și singura, cu mâinile Ei,
Preacuratele Lui picioare Le-a cuprins.

Această mare taină a fost ascunsă
De Evangheliști, intenționat;
Nevrând s-o aducă drept martor
Pe Mama Lui, dintr-un motiv întemeiat,

Ca să nu dea prilej de bănuială
Necredincioșilor, care ar fi comentat,
Dar…, „nu este nimic ascuns
Să nu se facă arătat” (Luca 8,17).

Că văzând-o venind la mormânt,
Îngerul Gabriel s-a grăbit 
Și ca un fulger a coborât;
S-a făcut cutremur și piatra a rostogolit.

Mormântul a fost deschis,
Căci, pentru Ea, prima, îngerul a strălucit,
Că, deși, cerul era cuprins de întuneric,
Lumina lui strălucitoare a biruit.

Și a văzut Ea mormântul gol,
Iar îngerul i-a confirmat,
Că Domnul Iisus Hristos
Din mormânt a Înviat!

Soldații au rămas îngroziți,
Căzând cu fața la pământ;
Doar Maica Sa se desfăta 
În fața mormântului stând.

Vineri, îngroparea se făcuse-n grabă;
Femeile mironosițe miruri au pregătit
Și, ca să ungă trupul Domnului,
Duminică, de dimineață, au venit.

Mergând pe drum înspre mormânt,
Se întrebau cu îngrijorare,
Cum vor putea să miște piatra
De la ușă, care era foarte mare.

Găsind piatra răsturnată,
Mormântul gol și giulgiurile înfășurate,
Glasul îngerului ce le vorbea,
Au rămas ele foarte mirate.

„Nu vă înspăimântați! le-a zis:
Căutați pe Iisus Cel răstignit?
A înviat. Nu este aici!” (Marcu 16, 6-7)
Și dovada c-a înviat s-a adeverit,

Că mergând ele să vestească
Ucenicilor, Domnul le-a întâmpinat,
Zicându-le: -Bucurați-vă !
Și ele cu evlavie, I s-au închinat.

Duminică, în aceeași zi, 
Luca și Cleopa se duceau într-un sat,
Emaus și vorbind ei pe cale,
Un „călător străin” li s-a alăturat.

Speriați de cele întâmplate,
Încercau să explice lui Iisus,
Evenimentele petrecute-n Ierusalim,
Că nu L-au recunoscut, dar El le-a spus,

Că Hristos trebuia să pătimească
Și, începând de la Moise le-a tălmăcit
Lor Scripturile cele despre El…
Și acum toate s-au adeverit.

Fiind seară, L-au oprit la masă;
El, luând pâinea, a binecuvântat
Și, frângând-o, ochii lor s-au deschis
În momentul când pâine le-a dat

Și abia atunci L-au recunoscut,
Dar El S-a făcut nevăzut, iar ei cu jale:
„Cum nu ardea inima în noi,
Când ne vorbea El pe cale…”

Speriați, s-au întors la Ierusalim
Și au găsit pe cei 11 ucenici adunați,
Zicând că Domnul S-a arătat lui Simon
(Petru), fiind cu toții înspăimântați.

Pe când vorbeau ei, Iisus a apărut
În mijlocul lor și i-a salutat, 
Cu salutul obișnuit: -Pace vouă!
Crezând că văd duh, s-au înfricoșat.

Și zicând acestea, le-a arătat
Mâinile și coasta, iar ei s-au bucurat,
Recunoscându-L pe Învățătorul lor
Și s-au convins că Domnul a Înviat. 

Apoi le-a dat lor Duh Sfânt zicând:
„Cărora veți ierta păcatele, 
Le vor fi iertate și cărora 
Le veți ține, vor fi ținute”.(Ioan,20,23)

Toma, unul din cei doisprezece,
Nu se afla cu ei, când a venit,
Iar după opt zile, fiind și el prezent,
Domnul Iisus iarăși a sosit.

A intrat tot prin ușile încuiate,
-„Pace vouă”! i-a salutat
Și uitându-se direct la Toma,
Să pipăie rănile Lui l-a invitat:

-Domnul meu și Dumnezeul meu!...
Cu mare bucurie a exclamat,
Că, văzându-L viu a înțeles, 
Că este Dumnezeu cu adevărat.

Cu blândețe Domnul l-a mustrat:
„Pentru că M-ai văzut, ai crezut”,
Apoi a completat și pentru noi: 
„Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”.

Învierea Domnului Hristos,
În taină, fără martori s-a întâmplat;
N-a fost un act senzațional,
Ci a ieșit din mormânt în chip minunat,

Așa cum după Înviere,
Prin ușile încuiate a intrat
Și în mijlocul ucenicilor,
Ascunși de teama iudeilor, a stat.

Pecețile mormântului 
Și piatra, au rămas neștirbite,
Iar giulgiurile și năframa
Au rămas în mormânt neclintite.

Pecețile și piatra au fost înlăturate,
Abia după Învierea Domnului,
Duminică, spre dimineață,
Prin mijlocirea Îngerului,

Spre marea spaimă a soldaților
Străjeri , rămași muți de uimire
Și mult timp nu s-au dezmeticit…,
Târziu venindu-și în simțire.

Învierea n-a fost remarcată 
Nici măcar de ostașii care vegheau,
(Cu toate că arhiereii și bătrânii,
I-au plătit să spună că dormeau).

Străjerii le-au povestit speriați,
Că s-a făcut cutremur mare 
Și un înger înveșmântat în alb,
De o lumină strălucitoare,
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Hristos a înviat!
Eu Te-am găsit, Doamne Iisuse,
Când suferind și-nsingurat,
Să nu disper, ale Tale spuse,
Ca un balsam m-au mângâiat.

Te-am însoțit și în mulțime
Când s-a cutremurat Ioan,
Recunoscându-Te-n Treime,
La Sfânt botezul în Iordan.

Am fost doar unul din mulțimi
Și toți rămas-am fără glas,
Când din cinci pești și două pâini
Ne-ai săturat… și-a mai rămas.

Dintre leproșii ce în cale 
Să-i vindeci de un rău cumplit,
Tu Te-ai milit, dar slavei Tale,
Să-i mulțumesc, eu n-am venit.

Iisuse,-n marea-Ți bunătate,
Pe cel olog, necercetat,
Dându-i iertarea de păcate,
Am fost când Tu l-ai vindecat.

Cu fiul văduvei sărmane,
Cu fiica celui luminat,
Cu Lazăr chiar, Iisuse Doamne,
Am fost, când Tu i-ai înviat!

Tu orbilor le-ai dat vedere,
Pe îndrăciți i-ai curățat,
Dar, speriat de-a Ta putere,
Iisuse, noi Te-am alungat.

Am fost când cei proscriși de soartă
Primit-au ajutorul Tău
Și-apoi închis-au a lor poartă
La bine, răsplătind cu rău.

Nevrednici, Doamne preamărite,
De câte daruri Tu ne-ai dat,
În fața marilor ispite
Ca și Adam, am scăpătat.

Iar când, pe doar treizeci de-arginți,
Vicleanul Iuda cel avut,
La farisei, ca scos din minți,
Prin sărutare, Te-a vândut.

Am fost când, dăruind iertare,
Ponțiu Pilat Te întreba
Și, cu mulțimea, în turbare,
Strigam: - „Iertați pe Baraba”!

Eram un fariseu mai mare,
Un cărturar orgolios, 
Că nu e drept ca „oarecare”
Să fie cel trimis, Hristos.

Am fost când strâmba judecată,
Deși în toate preacurat,
Te-a osândit; cu lumea toată
Eu Te-am lovit și Te-am scuipat.

Ca pe-un zănatic împărat
Batjocorindu-Te, haini,
Pe cap, să fii încoronat,
Ți-am pus coroana cea de spini.

Și-n grabă, fără remușcare,
Piroanele, neabătut,
Trecând prin mâini și prin picioare, 
Încrâncenat, Ți le-am bătut.

Iar ca mulțimile, o turmă,
De ațâțați și de barbari,
Să-Ți spurce clipa de pe urmă,
Te-am ridicat între tâlhari.

Și-a morții arșiță cumplită,
Însingurată în durere,
În loc de apă, (ce ispită!),
Eu Ți-am adus oțet și fiere.

Te-am auzit, cum înainte
Ca morții să îi faci pe plac,
Strigai la Cer: -„Părinte Sfinte,
Îi iartă, că nu știu ce fac”!

Să văd că viața e sfârșită,
Că umbra morții Te-a ajuns,
Cu sulița cea ascuțită
În coasta dreaptă Te-am împuns.

Și-n miez de zi orbecăiește, 
Se-ascunde-a soarelui lumină,
Cutremur mare Îl cinstește
Pe cel ucis fără de vină.

A treia zi, ieșind din moarte,
Morții să-i fiu răscumpărat,
Păcatul lumii-ntregi să poarte,
Iisus Hristos a Înviat!

Pierdut e iadul în uimire,
Ispititorul cel mișel,
Căci, pentru-ntreaga omenire ,
Nimic nu va mai fi la fel.

Veniți, e zi de sărbătoare, 
Cu toții să ne-nveselim,
Veniți la Sfintele Altare 
Lui Dumnezeu să-I mulțumim!

Că pentru-a lumii izbăvire 
Din tirania celui Rău,
Prin nesfârșita Sa iubire 
Ni L-a trimis pe Fiul Său.

Unit e cerul cu pământul,
Nu fie nimeni întristat,
Căci azi s-a împlinit Cuvântul:
Iisus Hristos a Înviat!

Radu Arbore
(De Sfintele Paști, Tg-Jiu, 2002)

A coborât ca fulgerul
Și piatra uriașă-a prăvălit;
Soldații au rămas ca morți, dar,
Convorbirea cu femeile-au auzit;

Îngerul le povestea ce s-a întâmplat,
Că Domnul Iisus cel Răstignit,
Nu mai este în mormânt, ci a Înviat,
Așa cum ucenicilor a binevestit.

Le-a îndemnat să intre-n mormânt
Și să vadă locul unde El zăcuse,
Să meargă în Galileea și să spună 
Ucenicilor despre ce se petrecuse.

Iisus S-a arătat iarăși ucenicilor
La Marea Tiberiadei, la pescuit,
Când toată noaptea au aruncat
Mreaja, dar nimic nu au găsit.

Făcându-se dimineață,
La țărm, aștepta Domnul Iisus;
Întrebând de au ceva de mâncare,
Cu tristețe, că nu au, I-au răspuns.

-„Aruncați mreaja în partea dreaptă
A corabiei și veți afla” ! le-a zis.
Ascultând de El, o sută cincizeci
Și trei de pești mari au prins.

Acum era a treia oară,
Când Domnul li s-a arătat
Și pe Simon Petru, cel ce se lepădase
De trei ori, Domnul l-a reabilitat.

Și l-a repus iar în cinstea ,
De care Petru s-a învrednicit:
„Paște mielușeii Mei! Paște oile Mele!
Domnul Iisus i-a poruncit.

Deși Învierea lui Hristos,
De nimeni n-a fost observată,
Dar prin foarte mulți, care L-au văzut
După, Învierea a fost confirmată.

Mărturiile lor au fost credibile
Și convingătoare, că mulți L-au văzut,
Dar și cei care n-au văzut, în baza
Mărturiei înaintașilor, au crezut.(Ioan 20,29)

Arătările Lui sunt un pogorământ
Față de slăbiciunea omenească:
Poate fi văzut, auzit și pipăit;
Crezând în înviere, să se mântuiască.

Hristos Cel înviat din morți
Este tot atât de real ca și înainte,
Dar nu mai este supus morții,
Că în El strălucește Duhul (Treimii Sfinte).

Sfânta noastră Biserică
Preamărește Învierea Domnului
Prin minunatele cântări de Paști,
Spre înnobilarea sufletului.

Omul s-a împărtășit de faptul
Învierii atât cu trupul 
La obșteasca înviere, iar în Taina
Spovedaniei și cu sufletul,

Prin care omul înviază
Din moartea păcatului mărturisit,
La duhovnic, prin duh și iertat 
De Dumnezeu, dacă omul s-a smerit.

Prin mărturia de credință:
„Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat!”
Devenim și noi apostoli și ucenici
Ai Domnului Hristos Cel Înviat!

(8 aprilie 2018, Sfintele Paști)
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„A răspuns Toma și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu” 
(Ioan 20, 28)

Mântuitorul Iisus Hristos S-a arătat Înviat după patimile și 
moartea Sa unui număr destul de mare de persoane. Aceste arătări 
ale Sale sunt cele mai importante dovezi ale adevărului Învierii 
Domnului. Deși prin Înviere trupul luat de Mântuitorul din Sfânta 
Fecioară a încetat de a mai fi trup pământesc, deși Domnul cel 
Înviat nu mai ține propriu-zis de lumea noastră și nu mai poate fi 
supus incidențelor istorice, totuși, prin faptul că El S-a arătat unor 
persoane concrete, care au putut da mărturie despre întâlnirile cu 
El, Învierea este un fapt istoric.

În Evanghelia acestei Duminici sunt înfățișate două arătări ale 
Domnului celui Înviat către grupul mai restrâns al ucenicilor Săi, al 
acelora pe care El i-a ales și i-a numit „apostoli” (Lc. 6, 13) și care 
aveau să fie martorii prin excelență ai Învierii Sale. Sfintele Evan-
ghelii, Faptele Apostolilor și Epistola I către Corinteni a Sfântului 
Apostol Pavel ne vorbesc despre mai multe arătări ale Domnului, 
fără ca vreuna din aceste scrieri să aibă pretenția unei prezentări 
exhaustive. Este vrednic de notat și faptul că Sfântul Apostol 
rânduiește alături de celelalte arătări și întâlnirea cu Hristos cel 
Înviat de care s-a învrednicit el însuși la câțiva ani de la Învierea și 
Înălțarea Domnului (I Cor. 15, 8-9). Astfel, dacă Sfântul Evanghelist 
Luca circumscrie seria arătărilor la cele 40 de zile dintre Înviere și 
Înălțare, Sfântul Apostol Pavel socotește că poate trece dincolo 
de această perioadă și că întâlnirea lui însuși cu Hristos poate sta 
alături de cele ale martorilor de la început.

După ce s-a arătat Mariei Magdalena (In. 20: 1, 10-18) și tuturor 
femeilor mironosițe (Mt 28, 1-10), apoi pe drumul spre Emaus la 
doi ucenici (Lc. 24, 13-33) și, cândva în cursul Duminicii Învierii, 
lui Petru (Lc. 24, 34), prima parte a Evangheliei de astăzi ne spu-
ne că Domnul S-a arătat, în seara aceleiași Duminici, ucenicilor 
care erau adunați într-o casă din Ierusalim - probabil casa mamei 
viitorului Evanghelist Ioan Marcu (F.A. 12, 12), o casă ale cărei 
uși ei le încuiaseră cu grijă, de frica iudeilor. El a intrat prin ușile 
încuiate - căci trupul Său nu mai era pământesc, ci duhovnicesc 
-, le-a dat ucenicilor pacea Sa, i-a încredințat de adevărul Învierii, 
arătându-le mâinile și coasta Sa, care purtau semnele rănilor de la 
cuie și de la suliță și, prin darul Duhului Sfânt, le-a conferit puterea 
de a ierta păcatele.

Partea a doua a Evangheliei cuprinde relatarea întâlnirii cu 
Toma (In. 20, 24-29) și un prim epilog al Evangheliei (v. 30-31). 
Această Duminică fiind dedicată Sfântului Toma, e bine să ne 
referim mai mult la această a doua parte a pericopei evanghe-
lice și la acest Apostol intrat în mentalitatea comună ca Toma 
„necredinciosul”. Este clar că Sfântul Evanghelist Ioan n-a avut 
deloc intenția să ni-l prezinte pe Toma ca pe un necredincios. La 
arătarea dinainte, ceilalți Apostoli au avut și ei nevoie de dovezi ca 
să creadă că Acela care li se arată este într-adevăr Iisus. Lor mai 
întâi Domnul „le-a arătat mâinile și coasta Sa” (In. 20, 20) și după 
această „încredințare” „s-au bucurat mult ucenicii”.

Aveau mărturia mironosițelor, aveau mărturia lui Petru, dar au 
avut nevoie și ei de o încredințare. Sfântul Evanghelist Marcu ține 
să noteze că, la această primă arătare către „cei unsprezece” - 
zece de fapt, căci precum ne spune Sfântul Ioan, Toma nu era de 
față, dar este practic legat de un titlu dat grupului apostolic, știrbit 
acum de căderea lui Iuda - Iisus „i-a mustrat pentru necredința și 
împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat” 
(Mc. 16, 14). Ținând cont de toate acestea, Toma nu mai apare 

drept o excepție în grupul Apostolilor. Necredința sa nu pare a fi 
neapărat mai mare sau mai vinovată decât a celorlalți zece.

Este adevărat că însuși numele acestui Apostol pare să indice 
îndoiala. „Didimos”, Geamăn, deși reprezintă traducerea firească 
în limba greacă a ebraicului „Thoma” (In. 11, 16), înseamnă în 
primul rând „dublu”, „îndoit”. Pe de altă parte, referirile anterioare 
la Toma din Evanghelia lui Ioan par să indice că, deși profund loial 
Mântuitorului, Toma avea un caracter oarecum ezitant. El n-a fost 
prezent la arătarea din Duminica Învierii, n-a vrut să primească 
mărturia celorlalți ucenici, a pretins o experiență personală a în-
tâlnirii cu Hristos. Toma cere ceva direct și progresiv: să vadă, mai 
întâi, apoi să pipăie. Credea că numai așa este gata să accepte 
identitatea dintre Iisus cel răstignit și cel pe Care-L văzuseră ceilalți 
ucenici și despre Care mărturiseau că este El Însuși Înviat. De 
aceea, cu acest epitet de „necredincios” a intrat Toma în conștiința 
creștinătății.

După opt zile, în Duminica următoare, Toma era acum împreună 
cu ceilalți. Venirea lui Iisus se petrece ca prima dată: intră pe ușile 
încuiate, le spune: „Pace vouă!” și se adresează doar lui Toma, 
invitându-l să vadă mâinile și coasta Sa. Nu ni se spune dacă Toma 
a pipăit rănile sau nu, dar ni se spune un lucru cert: Toma n-a mai 
fost necredincios. El strigă acum în auzul tuturor: „Domnul meu și 
Dumnezeul meu”. O astfel de mărturisire nu este rodul vederii și 
al pipăirii. Mărturisirea lui Toma dovedește că inima sa este acum 
deplin și definitiv străpunsă de harul credinței. „Nu fi necredincios, 
ci credincios”, îi spune Mântuitorul și iată că transformarea s-a 
petrecut. Toma „necredinciosul” devine hotărât Toma credinciosul.

Nu avem motive să ne mai îndoim de statornicia credinței lui 
Toma din acest moment. Biserica din India se consideră până 
astăzi a fi rodul lucrării misionare a Sfântului Apostol Toma. Este 
vorba de așa numita „Biserică a creștinilor Sfântului Toma” din 
Malabar. Și aceasta cu bune temeiuri. Eusebiu de Cezareea spune 
că „lui Toma i-a căzut sorțul să meargă în Parția”, dar el a depășit 
granițele Parției, ajungând în India. Îl va fi propovăduit neîncetat 
și statornic pe Mântuitorul Hristos cel Înviat, ca pe „Domnul său și 
Dumnezeul său”, acesta care între Apostoli este numit până astăzi 
Toma credinciosul. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a II-a după Paști, a Sfântului Apostol 

Toma, 
Sf. Ev. Ioan 20, 19-31, 15 aprilie)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Toma credinciosul
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Femeile mironosiţe au fost cele dintâi care L-au văzut pe Mân-
tuitorul Hristos înviat din morţi, pentru că Apostolii, înspăimântaţi de 
cele ce se petrecuseră, erau ascunşi în casă, crezând că şi pe ei îi 
aşteaptă acelaşi sfârşit ca al Domnului. Femeile pline de dragoste, 
de căldură sufletească, dar şi de oarecare bărbăţie, dacă ne gândim 
la faptul că se întrebau pe cale cine ne va prăvăli nouă piatra de la 
uşa mormântului. Şi cu toate acestea ele mergeau cu miresmele pe 
care le pregătiseră să ungă trupul lui Iisus, adică aşa cum le spune 
îngerul Domnului căutau pe Cel Viu, între cei morţi, neţinând seamă 
nici de întuneric, nici de singurătate, nici de soldaţi şi nici de neputinţă.

Însă faptul că Domnul Hristos s-a arătat mai întâi femeilor mironosi-
ţe are după gândirea Sfinţilor Părinţi un profund înţeles teologic. Astfel 
Sfântul Grigorie Palama învaţă că „Învierea lui Hristos este înnoirea 
şi învierea firii omeneşti, rezidirea şi reîntoarcerea la viaţa fără de 
moarte pe care a avut-o primul Adam. După facerea sa, primul Adam 
a fost văzut mai întâi de femeie, care a fost zidită imediat după Adam, 
pentru că în acel ceas nu mai era nimeni altcineva care să îl vadă. În 
egală măsură, pe noul Adam nu L-a văzut nimeni atunci când a ieşit 
din mormânt, dar mai târziu, prima dată a fost văzută de femei. Aşadar, 
mironosiţele au devenit evangheliste ale Evangheliştilor şi apostoli ai 
Apostolilor. Acest fapt are o deosebită însemnătate. Eva a fost aceea 
care a adus lui Adam vestea căderii, iar acum, tot femeia este aceea 
care aduce Apostolilor vestea Învierii. În acest fel s-a făcut reaşezarea 
firii femeieşti pe locul avut înainte de păcat. Nimeni nu o mai poate 
învinui acum pe femeie de încălcarea poruncii şi de cădere” ( p. 236). 

Chiar dacă textele din Sfintele Evanghelii trec cu vederea că 
Maica Domnului a văzut pe Domnul înviat, Sfinţii Părinţi spun că ea 
a fost cea dintâi care a aflat adevărul învierii şi la văzut pe Fiul Său 
înviat. Desigur că în Sfintele Evanghelii există texte care se referă 
la „cealaltă Marie”. Astfel Sfântul Apostol şi evanghelist Matei spune: 
„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” (Mt. 28, 1), în timp ce Sfântul Evanghelist Luca, vorbeşte 
de Maria lui Iacov (Lc. 24, 10). „Sfântul Grigorie Palama spune că 
este vorba despre Maica Domnului, care a venit prima la mormânt. 
Ea a aflat de la început din gura Arhanghelului Gavriil că Fiul ei a 
înviat, după care L-a văzut pe Acesta, şi numai ea s-a învrednicit să-I 
cuprindă picioarele cu mâinile sale... era drept şi carect ca Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu să fie prima care să afle vestea Învierii şi 
prima care să-L vadă pe Hristos înviat. Desigur, acest lucru are legă-
tură şi cu faptul că Maica Domnului ajunsese la o mare curăţie, pentru 
că de mic copil trăise îndumnezeirea. Faptul că Sfinţii Evanghelişti 
au evitat să spună direct că prima care L-a văzut pe Hristos a fost 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, are o motivaţie importantă, 
... pentru că ei nu au vrut să dea necredincioşilor prilej de a pune la 
îndoială Învierea, de vreme ce aceasta a fost constatată de Maica 
lui Hristos” (Ibidem, p. 237-238).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a III-a după Paști, a Mironosițelor, 

Sf. Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8, 22 aprilie) 

Femeile mironosiţe

Nufărul și noroiulPăhărelul cu nectar
Pe oglinda unui lac, aurit de sfântul soare,
Mi-se legăna odată, împrejur cu verde salbă,
Cea mai visătoare
Floare,
Floarea nufărului, albă,
Ca un bulgăr de ninsoare.

Fluturi mii veneau să vadă,
Floarea albă de zăpadă,
Să-i ridice osanale
Fragedelor ei petale,
Să-i coboare
La picioare
Cu tot aurul de soare
Cu stelate aripioare
Și-n genunchi, pe rând să-i spună cât suspină
Și cât sufăr

Pentru draga lor regină,
Pentru floarea lor de nufăr...

Asculta vrăjită floarea, fiecare serenadă...
Dar, în timp ce fluturașii împrejur îi zburau, roi,
Ea, privind în fundul apei și putând atunci să vadă
Că tulpina i se trage din mocirlă, din noroi,
Izbucni, cu nemaispusă indignare și cu greață,
Către stratul de mocirlă ce-i da viață:

-Blestemat să fie ceasul când a fost să vin pe lume!...
Ce folos că sunt mai albă decât albul unei spume?
Ce folos că sunt atâta de suavă, de frumoasă,
Când în fundul apei, iată,
Sunt legată
De-o mocirlă puturoasă?...

Și, picându-i două lacrimi pe a lacului oglindă,
Floarea ce-și simțea făptura cum de jale se topește,
Încercă să se desprindă
De noroiul care-o crește:
-Te urăsc și fug de tine, mlaștină ce puți a pește!
.....................................................................................
Câte flori, în chip de fete, strălucind, nu cată-n silă
La părinții lor în zdrențe și la viața lor umilă;
Câte nu-și blestemă soarta de rușine, plâng și sufăr,
Cum vă spun c-a plâns odată floarea fragedă de nufăr!

Sursa: Vasile Militaru, Fabule, 
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007

Sursă foto: adelaparvu.com
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Mântuirea noastră este un dar al lui Dumnezeu, 
adică un har, pentru a folosi acest termen biblic-
teologic. Iată un adevăr afirmat cu multă putere în 
Sfânta Scriptură. În dăruirea mântuirii, Dumnezeu 
are inițiativa și tot El face primul pas. Îndreptarea 
omului în Hristos este o înviere din morți. Nu poate 
face nimic pentru viața sa un mort, decât numai 
dacă și după ce a fost înviat.

Așa este și cu omul fără Hristos. Sfântul Apostol 
Pavel ne arată că Botezul creștin este cu adevărat 
o înviere din morți (Rom. 6, 3) și subliniază cu tărie 
că mântuirea noastră este un dar: „Pentru noi, cei 
ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii 
împreună cu Hristos - prin har suntem mântuiți - și 
împreună cu El ne-a sculat și ne-a așezat întru 
cele cerești, în Hristos Iisus... Căci în har sunteți 
mântuiți, prin credință, și aceasta nu e de la voi: 
este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, ca să nu 
se laude nimeni” (Ef. 2, 5-9). 

Partea noastră la propria mântuire vine numai 
după ce am fost înviați în și împreună cu Hristos. 
Și numai în comuniune cu Hristos, păstrând le-
gătura de viață cu El, putem noi să facem ceva 
pentru mântuirea noastră. Însuși Domnul arată 
acest lucru în minunata pildă cu vița și mlădițele: 
„Rămâneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița 
nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu va 
rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți 
în Mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce 
rămâne în Mine și Eu în el, acesta aduce roadă 
multă, căci fără Mine nu puteți face nimic” (In. 15, 
4-5).

Deci mântuirea este cu totul peste puterile 
noastre înainte de a fi primit harul lui Hristos, îna-
inte de a fi trecut prin „învierea cea dintâi”. Sfântul 
Apostol Pavel spune: „Pentru că a Lui făptură 
suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, 
pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să 
umblăm întru ele” (Ef. 2, 10). Aceste două ade-
văruri sunt clar ilustrate în Evanghelia de astăzi. 
Slăbănogul vindecat la scăldătoarea din Ierusalim 
- și neputința lui de a coborî în scăldătoare îndată 
după tulburarea apei ne face să credem că era 
vorba de un paralitic - este chipul omului căzut în 
păcat. Bolnavul nu putea face nimic pentru a se 
mântui și nu avea pe nimeni să-l ajute.

„Doamne, îi zice el lui Iisus, nu am om care să 
mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa” 
(v. 7). În aceeași stare este și omul fără Hristos. 
Îi este cu neputință să se mântuiască singur, căci 
nu este decât un „slăbănog” și nimeni dintre oa-
meni nu poate să-i ajute. Omul nostru, până să 
se fi obișnuit cu situația lui, trecuseră 38 de ani de 
când era bolnav! Decăzuse atât de mult. Era tot 
o ruină, tot o suferință. Nu mai trebuia nimănui și 

nici el nu mai îndrăznea să mărturisească în ce 
măsură avea trebuință de cineva. Cine să-i întindă 
mâna? Cine să-l ducă în spate până la apa din 
scăldătoare?

Atunci vine Hristos. Pe neașteptate. Îi oferă 
ajutorul Lui: „Voiești să te faci sănătos?” (v. 6) 
Bietul om nici nu îndrăznește să răspundă: Vo-
iesc! Spune doar atât: n-am om. „N-ai om, dar ai 
Dumnezeu!” vor comenta Părinții acest moment 
cutremurător. Un Dumnezeu care are milă de 
tine. Omului, în general, Hristos Mântuitorul îi 
oferă tot atât de simplu, tot atât de neașteptat 
și în mod absolut gratuit harul mântuirii. Singura 
condiție pe care i-o va pune este ca și el să vo-
iască să se mântuiască. Când întreabă: „Voiești 
să te faci sănătos?”, întreabă de fapt: „Voiești să 
te mântuiești?”. 

Pentru răspunsul lui, Domnul l-a ridicat din 
boală, i-a iertat păcatele, i-a redat puterea trupului 
și iată-l acum ducându-și patul! El acum poate să 
nu mai păcătuiască. Ce poate fi mai rău decât 
38 de ani petrecuți pe un pat? Ceva mult mai 
înfricoșător: osânda cea veșnică. Dacă ne lipsește 
voința de mântuire, dacă suntem încă neputincioși, 
înseamnă că însănătoșirea noastră este o iluzie. 
Să nu credem că harul primit prin Taina Sfântului 
Botez și prin celelalte Sfinte Taine ale Bisericii ne 
mântuiește fără aportul voinței și al lucrării noas-
tre. Sfântul Simeon Noul Teolog constată că mulți 
oameni „socotesc că sănătatea înseamnă a face 
voile trupului și a traduce în practică toate poftele 
și dorințele lui” (Cartea discursurilor etice).

Nu ne despărțim de această „sănătate” fără 
acel „voiesc”. Este mort duhovnicește cel ce nu-L 
are pe Duhul Sfânt. În situația aceasta se află 
omul nebotezat, care încă n-a primit harul Duhu-
lui Sfânt. Dar și creștinul care a trăit în păcat L-a 
alungat pe Duhul Sfânt de la el. E grav să știi că 
pot fi creștini și chiar monahi, dar fără să-L aibă 
pe Duhul Sfânt. Chiar virtuțile ascetice pot fi doar 
„oase moarte” fără Duhul Sfânt. Până la urmă, 
spune Sfântul Serafim de Sarov, scopul vieții 
creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Numele 
de creștin rămâne fără acoperire în viața noastră 
atunci când constatăm că nu sălășluiește înăuntrul 
nostru Împărăția cerurilor (Lc. 17, 21).

Cine îl are pe Duhul Sfânt nu poate să nu fie 
conștient de această prezență prea minunată și să 
nu se manifeste ca o „făptură nouă” (II Cor. 5, 14). 
Căci adevăraților credincioși li se dă în chip știut 
(conștient) „pecetea Duhului Sfânt”. Chiar dacă, 
pentru cei mai mulți, această simțire conștientă a 
prezenței Duhului și vederea Luminii lui Hristos vor 
fi numai daruri ale veacului viitor, trebuie să tindem 
cu toată ființa noastră și să lucrăm cu toată puterea 

Harul Duhului lui Hristos
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noastră pentru dobândirea lor, fie aici, fie dincolo. 
Acest lucru îl facem pocăindu-ne, supunându-ne, 
postind, plângând, rugându-ne, alergând, luptând 
până ne vom face fii ai luminii și ai zilei (I Tes. 5, 5).

„Iudeii” din Evanghelia de astăzi n-au fost în 
stare să vadă măreția ce se întâmplase în jurul lor 
și n-au văzut că Dumnezeiescul Tămăduitor de la 
Vitezda este Mesia cel făgăduit. Erau atât de orbi 
pentru că le lipsea lumina Duhului Sfânt. Cum să 
mai înțeleagă Scriptura, Legea sau Revelația lui 

Dumnezeu dacă erau lipsiți de Lumină? Au pus 
cuvintele lor mai presus de Cuvântul lui Dumne-
zeu. Să fugim de păcatul acesta și să-L chemăm 
pe Duhul în sufletele noastre, să nu-L alungăm, 
căci îl avem deja în dar de la Dumnezeu, în Taina 
Sfântului Botez. Amin. 

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a IV-a după Paști, Vin-

decarea slăbănogului de la Vitezda, 
Sf. Ev. Ioan 5, 1-15, 29 aprilie)

Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului 
(25 aprilie)

„Învățătorule al dreptei cinstiri de Dumne-
zeu, povățuitorule al călugărilor, propovăduito-
rule al harului, dascălul rugăciunii minții celei 
cu trezvie lucrate, Părinte Cuvioase Vasile, 
roagă pururea pe Hristos Dumnezeu să mân-
tuiască sufletele noastre”. Așa îl laudă Biserica 
pe un Sfânt trăitor pe meleagurile noastre în 
secolul al XVIII-lea, care a lucrat cu vrednicie 
Rugăciunea lui Iisus sau a inimii: „Doamne, 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-
mă pe mine păcătosul (păcătoasa)”.

Sfântul Cuvios Vasile s-a născut în localita-
tea Poltava (Ucraina de astăzi), în anul 1692, 
din părinți ortodocși, care i-au sădit în inimă 
iubirea față de Dumnezeu și față de aproape-
le. Încă de tânăr, a plecat de acasă pentru a 
duce o viață monahală în mănăstirile Rusiei 
de odinioară. De aici, a revenit în Ucraina, 
unde a pustnicit în Munții Moșenschi, din 
preajma Kievului. Peste tot, căuta Părinți cu 
viață îmbunătățită, de la care aștepta cuvinte 
de folos pentru mântuire. De asemenea, copia 
texte sfinte, necesare sporirii duhovnicești.

În acea vreme, credința ortodoxă era pri-
gonită în Ucraina de către greco-catolici. Din 
acest motiv, Sfântul Vasile a trecut în țara 
noastră și s-a așezat cu ucenicii săi la Schitul 
Dălhăuți (Focșani), unde a îmbrăcat marea 
schimă monahală. Aici a deprins Sfânta Scrip-
tură și a citit opere ale Sfinților Părinți. Trep-
tat, a ajuns lucrător al Rugăciunii lui Iisus și 
iscusit povățuitor al obștii monahale pe care 
o conducea.

În anul 1715, după ce a fost hirotonit preot, 
Cuviosul Vasile a ajuns stareț al Mănăstirii 
Dălhăuți, povățuind multe suflete pe calea 
mântuirii. Numele său a ajuns cunoscut până 
și de domnitorul Țării Românești, Constantin 
Mavrocordat. Timp de 15 ani, cât a fost stareț la 

Dălhăuți, Sfântul a adunat în jurul său o obște 
de peste 40 de călugări, deprinși cu ascultarea, 
tăcerea, smerenia și Rugăciunea Inimii.

Între 1730-1733, Cuviosul Vasile a refăcut 
Schitul Poiana Mărului de la Buzău și s-a mu-
tat acolo cu 12 ucenici. Însă nu a părăsit nici 
conducerea Schitului Dălhăuți. La Buzău și 
Vrancea, Sfântul a ajutat la formarea a 11 schi-
turi și mănăstiri, în care a introdus rânduiala 
isihastă (legată de Rugăciunea lui Iisus sau a 
inimii), după modelul Sfântului Pahomie de la 
Gledin, episcopul Romanului. A contribuit la o 
adevărată mișcare de înnoire duhovnicească 
în mănăstirile românești din secolul XVIII, a 
doua ca mărime după cea inițiată de Sfinții 
Nicodim de la Tismana, Leontie de la Rădăuți 
și Daniil Sihastrul în veacul XV. 

Continuatorii acestui curent neoisihast au 
fost Sfinții Paisie de la Neamț, Gheorghe și 
Calinic de la Cernica. De altfel, Sfântul Vasile 
a fost părinte duhovnicesc al Sfântului Paisie, 
pe care l-a avut sub supraveghere o perioadă 
la Schitul Trestieni și l-a tuns în monahism la 
Muntele Athos în 1750. Rânduiala Cuviosului 
Vasile se întemeia pe citirea Sfintei Scripturi și 
a Sfinților Părinți, trăirea în armonie, rugăciu-
nea lui Iisus, păzirea minții, mâncarea o dată 
în zi și împărtășirea deasă. El a îmbinat armo-
nios asprimea din Sinai și Athos cu experiența 
mistică a monahismului slav și tradiția isihastă 
românească.

Sfântul Vasile de la Poiana Mărului a scris 
și câteva „Cuvinte” de introducere la operele 
filocalice ale Sfinților Nil de Sorska, Filotei, 
Isihie și Grigorie Sinaitul. În viziunea sa, sunt 
importante atât Rugăciunea inimii, cât și cân-
tarea și citirea din biserică, totuși prima având 
întâietate asupra celeilalte. 

(continuare în pagina 12)
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(urmare din pagina 11) 
Mulți aveau senzația că Rugăciunea lui Ii-

sus este doar pentru oamenii sfinți, iar pentru 
oamenii obișnuiți este lăsată doar cântarea și 
citirea din biserică. Sfântul ne spune că cele 
din urmă sunt lăsate numai până la o vreme, 
pentru neputința și pruncia minții noastre. 
Treapta superioară pe care trebuie să pășim 
este Rugăciunea inimii. Desigur, nu trebuie 
să desconsiderăm nici troparele și psalmii din 
cadrul slujbelor, dați de Duhul Sfânt Bisericii 
lui Hristos.

Tâlcuind cuvântul Sfântu-
lui Apostol Pavel: „Voiesc a 
zice cinci cuvinte cu mintea 
mea, decât zeci de mii cu 
limba” (Cf. I Cor. 14, 19), 
Cuviosul Vasile învăța: „Se 
cuvine mai întâi a ne deprin-
de mintea și inima cu cinci 
cuvinte de acest fel, zicând 
din adâncul inimii: «Doam-
ne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-mă».

După ce ne vom curăța 
mintea cu această rugăciu-
ne, se cuvine a ne urca la 
cântarea înțelegătoare, adică 
la cântarea și rugăciunea din 
biserică, deoarece oricare 
începător, și încă pătimaș, 
poate săvârși cu înțelegere 
această rugăciune întru păzi-
rea inimii. Iar cântarea bisericească nicidecum 
nu o poate face, până nu-și va curăța mai întâi 
mintea cu această rugăciune. Nu este altă armă 
mai tare, nici în cer, nici pe pământ, ca numele 
lui Iisus Hristos”. Aici Sfântul pare că se contra-
zice cu ceea ce zice mai sus. Dar nu este așa. 
Prin „cântare înțelegătoare”, el semnifică aici 
cântarea bisericească înțeleasă prin prisma 
Rugăciunii lui Iisus.

Legat de înclinarea noastră de a ne acoperi 
greșelile și de a ne dezvinovăți: „Nu am fost eu!”, 
Sfântul ne îndeamnă: „Fratele este vinovat că 
m-a supărat, iar eu am păcătuit că nu am răbdat. 
Amândoi am greșit în fața poruncilor lui Hristos 
și totuși aruncăm vina unul asupra celuilalt, ca 

și Adam asupra Evei și Eva asupra șarpelui. Și 
astfel ne pierdem sufletele și ne osândim ca și 
aceia, numai pentru că umblăm a ne dezvinovăți, 
și nu pentru păcat. Deci este lucru lămurit că nu 
numai pentru păcate vom fi osândiți toți cei care 
ne împotrivim poruncilor lui Hristos, ci și pentru 
aceea că vrem să ne ascundem vinovăția. Să 
fugim de apucătura de a ne dezvinovăți și să 
ne însușim greșelile și atunci adevărul se va 
arăta pe față, de la sine sau prin ușile pocăinței”. 
Același Părinte îndemna călugării să nu guste 
carne, în afară de pește.

Cuviosul Vasile, după o în-
delungată suferință trupeas-
că, a adormit întru Domnul 
pe 25 aprilie 1767. Sfântul 
Sinod l-a canonizat pe 5 mar-
tie 2003, stabilindu-i ca zi de 
pomenire ziua trecerii sale 
la Domnul. Să ne rugăm și 
noi Sfântului, cu următoarele 
cuvinte: „Celui ce a fost vas 
curat al Duhului Sfânt, îndrep-
tătorul călugărilor, înălțimea 
cea strălucită a smereniei, 
cumpăna cea dreaptă a în-
frânării și solitorul cel tare al 
rugăciunii inimii, Cuviosului 
Părinte Vasile, să-i aducem 
rugăciuni pentru izbăvirea 
noastră și să-i cântăm: Bucu-
ră-te, Cuvioase Vasile, mare 
rugător al lui Hristos!”. Amin.
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