
Nu fi necredincios, ci credincios!
Deși în tradiția populară Sfântul Apostol Toma a rămas 

cu sintagma „Toma necredinciosul”, în realitate nu este 
așa, pentru că nu a fost și nu a rămas necredincios ci 
numai s-a îndoit, și nu numai el, ci și ceilalți Apostoli, dar 
după ce a biruit, cu ajutorul lui Dumnezeu, această ispită 
a îndoielii, el a rămas Apostol al lui Hristos în continuare, 
a crezut în Învierea Domnului, l-a mărturisit ca: „Domnul 
meu și Dumnezeul meu”, a mers să propovăduiască, să 
ducă Cuvântul acolo unde i-a rânduit Dumnezeu, ajun-
gând până în India unde a întemeiat primele comunități 
creștine. Ca dovadă a acestui lucru, până astăzi Biserica 
Creștină din India își recunoaște originile în propovădui-
rea Sfântului Apostol Toma, după cum Sfânta noastră Bi-
serică își are începutul în cea a Sfântului Apostol Andrei. 
Unde a fost piatra de poticnire a Sfântului Apostol Toma, 
cea care i-a adus această sintagmă, a fost momentul 
acela de îndoială, calea dintre credință și necredință, 
când ceilalți apostoli i-au vestit adevărul Învierii, iar el nu 
s-a încredințat de aceasta pe baza mărturiei celorlalți ci 
a vrut să se convingă prin propriile sale simțuri: „dacă nu 
voi vedea – eu; dacă nu voi pune degetul – meu; dacă nu 

voi pune mâna – mea; nu voi crede”, fiind și aici un semn 
de mândrie, față de ceilalți, ca și Petru la un moment dat 
când i-a zis Domnului, că dacă toți se vor lepăda de El, 
Petru nu va face aceasta ci va merge și la moarte, la fel 
și Toma arată că el s-a încrezut mai mult în experiența sa, 
decât în mărturiile Apostolilor care văzuseră pe Domnul 
Înviat. Dar Dumnezeu care S-a smerit pe Sine, până la 
moarte și încă moarte pe Cruce, se mai smerește încă o 
dată, doar pentru el, și prin el pentru noi toți care încă nu 
suntem încredințați deplin și am avea nevoie de dovezi 
palpabile, ca și Toma, pentru a crede. Ca și cum Apostolii 
care văzuseră pe Domnul nu aveau dreptate, pentru că 
el nu s-a încrezut pe mărturia lor, probabil crezând că 
știe el mai bine ca ei. Însă pentru a înțelege aceasta 
trebuie să ne gândim că oamenii se raportează în mod 
diferit la orice lucru nou, neașteptat. Unii sunt creduli, 
cred orice și primesc fără judecată și fără critică orice 
zvon. În timp ce alții cercetează, supun criticii lor tot și 
cred cu greutate, și acceptă să creadă doar după ce 
au gândit profund și au analizat. Dar din păcate sunt și 
oameni care se încred în propria lor experiență mai mult 
decât în mărturiile pe care le dau semenii lor, pe care 
de altfel îi desconsideră. Găsim un episod asemănător 
în paginile Sfintei Evanghelii, unde fariseii pentru a nu 
accepta credința în Hristos, considerau mulțimea celor 
ce credeau, drept blestemată, deși credința mulțimilor 
se baza pe dovezi, pe minunile pe care le făcuse Mân-
tuitorul. „Și unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni 
n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei și 
farisei, și le-au zis aceia: De ce nu L-ați adus? Slugile au 
răspuns: Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește 
Acest Om. Și le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva ați 
fost și voi amăgiți? Nu cumva a crezut în El cineva dintre 
căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta, care 
nu cunoaște Legea, este blestemată! A zis către ei Nico-
dim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul 
dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă 
nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? (In. 7, 44-51). 

 „Mai exista și altfel de oameni, care nu doresc să 
creadă în ceea ce nu este pe plac sufletului lor. Astfel, 
cei răi nu vor să creadă nici unui lucru bun. Oamenii, în 
general, acceptă mai ușor ceea ce corespunde propriilor 
lor dorințe, propriilor lor gânduri, propriilor lor dispoziții și 
nu primesc nimic din cele ce nu corespund rațiunilor lor. 
Mulți oameni nu au crezut în Hristos și în Învierea Lui din 
cauză ca nu aveau nevoie de Învierea lui Hristos, care îi 
împiedica să trăiască după mintea lor, având egoism și 
iubire de sine. De aceea au respins credința în Hristos 
și Sfânta Evanghelie. Există și o categorie de oameni 
sceptici, care se îndoiesc de toate”(Sf. Luca al Crimeei, 
Predici, Ed. Sophia). 
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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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Editorial

„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Deși Sfintele Evanghelii ne arată Domnul nostru Iisus 
Hristos, cu mult înainte de Pătimirile și Moartea Sa, le-a 
spus ucenicilor Săi, i-a pregătit de cele ce aveau să ur-

meze, că va fi dat în mâinile păcătoșilor care îl vor bate, 
și-L vor scuipa, și-L vor biciui, și-L vor răstigni, și-L vor 
omorî, dar a treia zi va învia. A spus aceste lucruri destul 
de clar, însă deși ucenicii văzuseră cum a înviat pe fiica 
lui Iair, pe fiul văduvei din Nain sau pe Lazăr din Betania, 
cel mort de patru zile, totuși le-a fost greu să-și închipuie 
ca un mort poate să învieze singur, dar niciunul din cei ce 
muriseră până acum nu era și Dumnezeu. 

Dar nu numai Toma a fost cel care s-a îndoit, ci și 
ceilalți apostoli despre care Sfinții Evangheliști dau măr-
turie zicând: „La urmă, pe când cei unsprezece ședeau 
la masă, li S-a arătat și I-a mustrat pentru necredința și 
împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră 
înviat”(Mc. 16, 14); Și văzându-L, I s-au închinat, ei care 
se îndoiseră (Mt. 28, 17); „El a stat în mijlocul lor și le-a 
zis: Pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-
se, credeau că văd duh. Și Iisus le-a zis: De ce sunteți 
tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima 
voastră? Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu 
Însumi sunt; pipăiți-Mă și vedeți, că duhul nu are carne și 
oase, precum Mă vedeți pe Mine că am. Și zicând acestea, 
le-a arătat mâinile și picioarele Sale. Iar ei încă necrezând 
de bucurie și minunându-se, El le-a zis: Aveți aici ceva de 
mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-
un fagure de miere. Și luând, a mâncat înaintea lor” (Lc. 
24, 36-43). Această credință în Înviere a mărturisit-o și 
Toma și nu numai credința în Înviere ci și în dumnezeirea 
Sa, zicând: „Domnul meu și Dumnezeul meu”, după ce 
l-a văzut și pipăit pe Domnul înviat, de aceea Domnul îi 
spune: „Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au 
văzut și au crezut!” 

Așadar și noi suntem fericiți dacă avem această 
credință și primim această mărturisire a lui Toma și a tutu-

Nu fi necredincios, ci credincios!
ror Apostolilor, Sfinților, Mucenicilor și ale tuturor celor care 
au crezut de-a lungul timpului, încredințare pe care fiecare 
din cei ce cred o primesc în sufletul lor de la Dumnezeu. 
Totuși au fost în toate timpurile, și sunt și astăzi și vor fi și 
în viitor unii care se vor strădui să stingă lumina lui Hris-

tos, să-și răspândească propria lor necredință, 
răspândind critici mincinoase la adresa Sfintelor 
Evanghelii sau a lui Dumnezeu prin fel de fel 
de teorii care încearcă să distrugă credința în 
Hristos Dumnezeu. Aflându-ne în această lume 
căzută noi nu îl vedem pe Dumnezeu, deși 
Dumnezeu Cel nevăzut S-a făcut văzut, prin 
întruparea Fiului Său în istorie, în persoana 
Mântuitorului Hristos, dar Înălțându-Se la cer 
și șezând de-a dreapta Tatălui, noi trebuie să 
primim mărturia celor care L-au văzut, auzit, 
pipăit, pentru că noi nu umblăm prin vedere 
ci prin credință: „știind că, petrecând în trup, 
suntem departe de Domnul, căci umblăm prin 
credință, nu prin vedere (II Cor. 5, 6-7); dar și 
credința ne este pusă la încercare prin diferite 
ispite prin care diavolul încearcă să ne facă să 
o pierdem, așa cum a făcut cu Sfinții Apostoli, 
cărora Mântuitorul le-a zis: „Și a zis Domnul: 
Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă 
cearnă ca pe grâu; Iar Eu M-am rugat pentru tine 
să nu piară credința ta” (Lc. 22, 31-32). Așadar 
și noi să nu fim necredincioși, ci credincioși!

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a II-a după Paști, a Sfântului 

Apostol Toma, 
Sf. Ev. Ioan 20, 19-31, 5 mai)

Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul VIII
1. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui. Și s-a 

făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva Bise-
ricii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au 
împrăștiat prin ținuturile Iudeii și ale Samariei. 

2. Iar bărbați cucernici au îngropat pe Ștefan și 
au făcut plângere mare pentru el. 

3. Și Saul pustiia Biserica, intrând prin case și, 
târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță. 

4. Iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara, 
binevestind cuvântul. 

5. Iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, 
le propovăduia pe Hristos. 

6. Și mulțimile luau aminte într-un cuget la cele 
spuse de către Filip, ascultându-l și văzând semnele 
pe care le săvârșea. 

7. Căci din mulți care aveau duhuri necurate, 
strigând cu glas mare, ele ieșeau și mulți slăbănogi 
și șchiopi s-au vindecat. 

8. Și s-a făcut mare bucurie în cetatea aceea. 
9. Dar era mai dinainte în cetate un bărbat, 

anume Simon, vrăjind și uimind neamul Samariei, 
zicând că el este cineva mare,

10. La care luau aminte toți, de la mic până la 
mare, zicând: Acesta este puterea lui Dumnezeu, 
numită cea mare. 

11. Și luau aminte la el, fiindcă de multă vreme, 
cu vrăjile lui, îi uimise. 

12. Iar când au crezut lui Filip, care le propovădu-
ia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele 
lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau. 

13. Iar Simon a crezut și el și, botezându-se, era 
mereu cu Filip. Și văzând semnele și minunile mari 
ce se făceau, era uimit. 

14. Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria 
a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe 
Petru și pe Ioan,

15. Care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca să 
primească Duhul Sfânt. 

16. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul 
dintre ei, ci erau numai botezați în numele Domnului 
Iisus. 

17. Atunci își puneau mâinile peste ei, și ei luau 
Duhul Sfânt. 

18. Și Simon văzând că prin punerea mâinilor 
apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani,

19. Zicând: Dați-mi și mie puterea aceasta, ca 
acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul 
Sfânt. 

20. Iar Petru a zis către el: Banii tăi să fie cu tine 
spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu 
se agonisește cu bani. 

21. Tu n-ai parte, nici moștenire, la chemarea 
aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea 
lui Dumnezeu. 

22. Pocăiește-te deci de această răutate a ta și 
te roagă lui Dumnezeu, doară ți se va ierta cugetul 
inimii tale,

23. Căci întru amărăciunea fierii și întru legătura 
nedreptății te văd că ești. 

24. Și răspunzând, Simon a zis: Rugați-vă voi 
la Domnul, pentru mine, ca să nu vină asupra mea 
nimic din cele ce ați zis. 

25. Iar ei, mărturisind și grăind cuvântul Dom-
nului, s-au întors la Ierusalim și în multe sate ale 
samarinenilor binevesteau. 

26. Și un înger al Domnului a grăit către Filip, 
zicând: Ridică-te și mergi spre miazăzi, pe calea 
care coboară de la Ierusalim la Gaza; aceasta este 
pustie. 

27. Ridicându-se, a mers. Și iată un bărbat din 
Etiopia, famen, mare dregător al Candachiei, regi-
na Etiopiei, care era peste toată vistieria ei și care 
venise la Ierusalim ca să se închine,

28. Se întorcea acasă; și șezând în carul său, 
citea pe proorocul Isaia. 

29. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te și te 
alipește de carul acesta. 

30. Și alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul 
Isaia, și i-a zis: Înțelegi, oare, ce citești?

31. Iar el a zis: Cum aș putea să înțeleg, dacă 
nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se 
urce și să șadă cu el. 

32. Iar locul din Scriptură pe care-l citea era 
acesta: „Ca un miel care se aduce spre junghiere 
și ca o oaie fără de glas înaintea celui ce-o tunde, 
așa nu și-a deschis gura sa. 

33. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat 
și neamul Lui cine-l va spune? Că se ridică de pe 
pământ viața Lui”. 

34. Iar famenul, răspunzând, a zis lui Filip: Rogu-
te, despre cine zice proorocul acesta, despre sine 
ori despre altcineva?

35. Iar Filip, deschizând gura sa și începând de 
la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. 

36. Și, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o 
apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică 
să fiu botezat?

37. Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este 
cu putință. Și el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 

38. Și a poruncit să stea carul; și s-au coborât 
amândoi în apă, și Filip și famenul, și l-a botezat. 

39. Iar când au ieșit din apă, Duhul Domnului a 
răpit pe Filip, și famenul nu l-a mai văzut. Și el s-a 
dus în calea sa, bucurându-se. 

40. Iar Filip s-a aflat în Azot și, mergând, bineves-
tea prin toate cetățile, până ce a sosit în Cezareea. 

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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4
Ucenițele Domnului

Femeilor mironosițe Biserica le acordă un titlu 
care li se cuvine de drept, pentru fidelitatea lor față de 
Învățătorul, o fidelitate nu numai până la moarte, ci chiar 
și dincolo de moarte, le numește „ucenițele Domnului”. 
Sfântul Simeon Noul Teolog spune că adevăratul ucenic 
nu se leapădă de învățătorul și părintele său duhovni-
cesc, chiar dacă acesta ar fi hulit și prigonit de toată 
lumea. Ucenicul va trebui să-l apere cu toată puterea 
sa, iar atunci când, murind învățătorul în urma prigoa-
nei, nu-i va putea sluji în alt fel, să-i facă o îngropare 
cuviincioasă. 

Așa au făcut mironosițele, 
I-au fost credincioase lui Iisus nu 
numai până la moarte, ci și după 
moarte. Apostolii n-au dovedit 
o astfel de credincioșie, deși își 
luaseră cu toții un angajament 
solemn în acest sens (Mt. 26, 
35). Răstignirea Domnului i-a 
tulburat în așa măsură, încât au 
început să pună la îndoială tot 
ceea ce crezuseră și mărturisi-
seră mai înainte. Cum, un Mesia 
răstignit? Un Mesia spânzurat pe 
lemn, lepădat de poporul Legii și 
blestemat de Legea însăși? „Iar 
noi nădăjduiam că El este Cel ce 
avea să izbăvească pe Israel”, zic 
doi ucenici în drumul spre Emaus 
(Lc. 24, 21). 

Pentru toate aceste gânduri 
ale lor, ucenicii sunt mustrați, dar 
mironosițele nu primesc nicio 
astfel de mustrare de la Domnul. Ele n-au uitat ce 
făcuse Domnul pentru ele, cel puțin pe una dintre ele 
- pe Maria Magdalena – o smulsese din însăși gura 
gheenei. Față de Iisus le lega o iubire și o duioșie mai 
presus de orice cuvânt omenesc. Și această iubire 
plină de credință nu se clatină nici în furtuna cea mai 
grea. Urmărind viața lui Iisus din Sfintele Evanghelii, 
vom constata că niciodată nu I-au făcut rele femeile 
și copiii. De la Sfânta Fecioară Maria, de la Marta și 
Maria, surorile lui Lazăr cel înviat a patra zi din morți, 
până la păcătoasa care-I spală picioarele cu lacrimi, 
sau până la până la păcătoasa samarineancă, avem 
o întreagă suită de femei care însoțesc luminos întreg 
parcursul lucrării de mântuire a Fiului lui Dumnezeu 
Întrupat. În acest cadru, femeile mironosițe apar ca 
o frumoasă și sfântă încununare. 

Din Evanghelia acestei duminici, un cuvânt ne 
atrage atenția în chip deosebit: femeile Îl caută pe 
Iisus „Cel răstignit”. Fusese numit Învățătorul, Nazari-
neanul, Fiul Omului, iar acum este numit „Cel răstig-
nit”, adică lepădat, batjocorit și disprețuit de toți, mort 
pe crucea infamă a făcătorilor de rele. Punerea Lui în 

mormânt se făcuse în grabă și tocmai de aceasta ele 
socoteau că nu I s-au făcut toate cele de trebuință. 
Pleacă dis de dimineață, „pe când răsărea soarele” 
spre mormânt, fără frică de soldații ce erau puși să 
păzească mormântul, cu un singur gând: „Cine ne va 
prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului?” Iubirea 
lor însă nu cunoaște frică, ea „toate le crede, toate 
le nădăjduiește” (I Cor. 13, 7). Cu această nădejde, 
dată de dragostea lor, au mers mai departe. Au găsit 
mormântul gol, piatra dată la o parte și pe Domnul 

care le-a întâmpinat, spunându-
le: „Bucurați-vă!”. 

Pentru toată râvna lor, Biseri-
ca le închină femeilor mironosițe 
această duminică, care, alături 
de sărbătoarea Buneivestiri, 
este un praznic creștin al feme-
ii. Mesajul Bisericii este clar: 
femeilor, sunteți chemate să 
deveniți ucenițele Domnului! 
Comoditatea, superficialitatea, 
fuga după o viață ușoară nasc 
un soi de creștinism de fațadă 
pentru multe femei. Toate aces-
tea se petrec atunci când Cru-
cea este refuzată cu obstinație. 
Mentalitatea anti-cruce a umplut 
lumea, dar și bisericile, părul 
vopsit, fața fardată, hainele 
indecente le situează pe multe 
dintre femei departe de purtarea 
mironosițelor. La acestea mai 
putem adăuga și concepția că 

îndemnurile din Scriptură aparțin unei lumi învechi-
te, care nu mai are legătură cu actualitatea zilelor 
noastre. 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Tu, femeie cre-
dincioasă, care ai cap pe Hristos, tocmai tu faci noi 
meșteșuguri drăcești? Nu-ți aduci aminte, oare, de 
apa Sfântului Botez, care ți-a spălat fața, de sângele 
Domnului, care-ți înroșește limba? Dacă te-ai gândi 
la toate astea, oricât de iubitoare de podoabe și de 
găteli 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! Hristos nu se bucură de 
vopselele acelea, ci caută o altă frumusețe, de care 
este tare îndrăgostit, frumusețea sufletului adică”. 
Iată învățătura sfinților! Cu ce drept am mai putea 
adăuga noi ceva la această învățătură? Și cum ar mai 
putea fi numite femeile „ucenițe ale Domnului”, dacă 
nu-L caută în permanență 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, 12 mai)
Sursă foto: crestinortodox. ro
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Dumitra Groza
„Izvorul Tămăduirii”
E sărbătoarea închinată
Maicii Domnului Hristos, 
Cea de-a pururi lăudată,

Cea care a fost aleasă 
Scară pentru Dumnezeu
Și-a acceptat cu bucurie
Să fie Maica Fiului Său. 

Ea e „Izvorul Rugăciunii”,
Preasfânta Născătoare
A Cuvântului lui Dumnezeu
Și-a noastră mijlocitoare. 

Prin Ea a fost posibilă
Întruparea Domnului Hristos
Și îndumnezeirea prin har
A omului binecredincios. 

Preacurata Maria și-a unit 
Sufletul cu Dumnezeu
Prin iubire nemăsurată
Pentru Creatorul Său. 

Fecioara, din milă față 
De umanitatea căzută-n păcat,
A devenit Mama noastră
Și ne-ocrotește neîncetat. 

Și-a asumat cu bucurie 
Responsabilitatea de mamă
Pentru Fiul Său Unul Născut,
Dar în Fața Lui noi vom da seamă

De toate faptele noastre
Cele bune și cele rele,
Și avem nevoie de ajutor,
Ca păcatele să ni se spele. 

Pentru că și-a iubit Fiul
Mai mult ca propria viață,
L-a însoțit pretutindeni,
Smerită, fără a ieși în față. 

Nu L-a părăsit vreo clipă,
Ci L-a însoțit mereu
Chiar și sus pe Golgota,
Pe Domnul Iisus, Fiul său. 

De aceea nădăjduim 
Că ne va apăra mereu
Și va mijloci pentru noi
La Fiul Său și Dumnezeu. 

Când îi cerem ajutorul,
Fecioara se bucură nespus;
Duce cererile noastre
Permanent la Cel de Sus. 

Izvorul Tămăduirii (Vineri, Săptămâna Luminată)
POESIS

Nu pregetă niciodată,
Dacă-o chemăm cu credință,
Dacă ne rugăm din suflet
Și cu multă stăruință. 

Celor slabi și necăjiți,
Le e mamă devotată,
Celor ce-s neajutorați,
Le e pavăză neînfricată. 

Prin Sfântul Ioan Evanghelistul,
(Când era pe cruce răstignit),
Domnul nostru Iisus Hristos,
Maicii Sale, pe toți ne-a dăruit. 

„Femeie, iată fiul tău!”
Iar lui: „Iată Mama ta;
Vorbindu-ne ca Dumnezeu,
Pe toți spre-a ne proteja. 

Iar la Sfânta ei Adormire,
Fecioara Maria L-a rugat
(Din nespusa sa iubire),
Și pe Domnul L-a înduplecat,

Să ajute pe tot omul,
Care în ajutor o cheamă
Cu smerenie și credință,
Ca pe-o adevărată mamă. 

Domnul Iisus i-a promis, că,
Cine cere, prin intermediul său,
Va fi ascultat și ajutat 
De către Bunul Dumnezeu. 

Și S-a ținut de cuvânt,
Că orice, Maica Sa, L-a rugat
Pentru cei ce sunt în nevoi,
Domnul pe toți i-a ascultat. 

Rugăciunea isihastă,
Prin inimă și minte, neîncetat,
Maica Sfântă Preacurată,
Permanent a practicat. 

Așa a ajuns Fecioara 
„La cea mai înaltă treaptă
A trăirii duhovnicești”,
Fiind și-atât de înțeleaptă. 

Statura ei duhovnicească
Atinge culmile cerești,
Deși în Sfânta Scriptură-s
Puține trăirile ei pământești. 

Ea este primul apostol, 
Care-L propovăduiește
Pe Hristos ca Dumnezeu,
Deși, Ea-n în toate se smerește. 

E modelul desăvârșit 
De trăire creștină curată
Și sfântă cum nu este și nu va fi
Niciodată în lumea toată. 

„Izvorul Tămăduirii”
E sărbătoarea închinată
Maicii Domnului Hristos,
Vineri, în Săptămâna Luminată. 

Alături de Mântuitorul,
Care-I Izvorul Vieții și Învierii,
Fecioara ni se arată 
Ca „Izvor al Tămăduirii”,

Din care a izvorât 
Pe Domnul Iisus Hristos
Cel Care prin jertfa Sa,
A mântuit pe omul păcătos. 

Maica face multe minuni,
Cu puterea Celui de Sus,
Pentru toți cei ce o roagă;
Așa cum i-a zis Domnul Iisus. 

„Că mult poate rugăciunea Maicii
Spre îmblânzirea Stăpânului”;
Deci să o rugăm cu nădejdea, 
Că Ea-i dătătoarea binelui. 

Sărbătoarea ne amintește 
De o minune petrecută
Cu 1500 de ani în urmă, și, de
Biserica Ortodoxă cunoscută. 

Înainte de-a fi împărat,
În secolul V, Leon cel Mare
Se plimba în jurul Cetății
Constantinopol, prin pădure. 

A întâlnit un bătrân orb, 
Evlavios, care se rătăcise
Și intrând în vorbă cu el,
Leon, să-l ajute se oferise. 

Prinși fiind ei în discuție
Despre Învierea Domnului,
N-au nimerit drumul cel bun
Și i s-a făcut sete orbului. 

Leon a plecat să caute apă,
Când, de sus, un glas a auzit,
Indicându-i locul unde să meargă
Și rapid, izvorul a găsit. 

I-a mai spus să ungă ochii
Bătrânului nevăzător,
Iar Leon luând apă
S-a întors încrezător. 
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După ce a astâmpărat
Setea bătrânului credincios,
I-a uns ochii lipsiți de vedere
Și într-un mod miraculos,

Bătrânul a zis fascinat:
- Este Maica Domnului,
Cea care m-a vindecat!
Zâmbind binefăcătorului. 

I s-a mai prorocit lui Leon,
Că în curând va ajunge împărat
Și nu a trecut mult timp
Până când așa s-a întâmplat. 

Credinciosul Leon cel Mare,
Când a ajuns împărat,(457-474)
Lângă-acel izvor, ca recunoștință,
O biserică frumoasă a ridicat. 

Cu apa acelui curat izvor
Mulți bolnavi s-au vindecat
Și-n marea lor bucurie
Pe Sfânta Fecioară au lăudat. 

Prin mila și lucrarea căreia
Bolnavii s-au făcut sănătoși,
Iar ei văzând minunile
Au devenit mai credincioși,

Că Maica Domnului este
Izvor tămăduitor al tuturor 
Bolilor trupești și sufletești;
Creștinilor un permanent ajutor. 

Prin acest izvor binecuvântat
Pe care lui Leon i l-a descoperit,
Maica, puterea și-a arătat
Și pe foarte mulți a tămăduit. 

Și Împăratul Iustinian (527-565),
Suferind de o boală grea,
S-a vindecat miraculos 
După ce a băut din apa sa. 

A zidit aici o biserică 
Mai mare, ce a rezistat 
Aproape o mie de ani,
Când turcii au dărâmat-o. (1453)

Și Leon cel Înțelept, (sec. XIX)
Cu apa sfântă a fost vindecat,
Că Sfânta împărăteasă Teofana,
Maicii Domnului s-a rugat. 

Vitezda vindeca bolile,
O zi în an, primului intrat,
Dar Maica Sfântă, orișiunde,
Pe credincioși a vindecat. 

Oricând au avut nevoie
Și Maicii Sfinte s-au rugat,
Toți au primit cu bucurie 
Ajutorul cel solicitat. 

Credincioși fără de număr 
Au simțit cum sunt ajutați;
Din apa sfântă au gustat
Și-au fost binecuvântați. 

Mii de cazuri rezolvate
Prin mijlocirea Maicii Sfinte
Sunt vizibile și acum,
Cum au fost și înainte. 

Doar de credință e nevoie
Și de multă rugăciune,
De blândețe și smerenie,
Folosite cu înțelepciune. 

Din toată lumea ortodoxă
Poposesc la acest izvor,
Mii de pelerini permanent
Spre a cere Fecioarei ajutor. 

Și cei ce nu pot ajunge,
De orișiunde s-ar ruga
Dacă o fac cu credință,
Maica nu-i va refuza. 

Acest izvor doar amintește 
Că Maica poate face minuni,
Dar își dorește neîncetat
Să ne rugăm, să fim mai buni. 

Credincioșii care merg la Istanbul
Și astăzi se pot închina,
În Biserica „Izvorul Tămăduirii”,
Cu credință, spre a se vindeca. 

La subsolul acesteia
Se află un paraclis, cu acel izvor
Din secolul al cincilea,
Fiind și astăzi tămăduitor. 

Maica e „izvor de apă vie”
Ce nu va seca nicicând,
Ea ne va ajuta întotdeauna,
Cât vom trăi pe-acest pământ. 

Că a născut pe Izbăvitorul,
Care ne curăță, în dar, 
Toate fărădelegile noastre
Prin al Său puternic HAR. 

Ne bucurăm să o avem 
De-a pururi Mijlocitoare
Către Fiul lui Dumnezeu,
Pe Preasfânta Născătoare. 

Ce ne-am face noi, Stăpână,
Fără ajutorul tău cel sfânt,
Că neputincioși și neajutorați
Suntem pe acest pământ. 

Roagă-te, Măicuță Sfântă,
Pentru noi cei păcătoși
Să fim smeriți cu inima,
Blânzi, și buni, și credincioși. 

Învață-ne să ne rugăm,
Așa cum doar tu te-ai rugat,
Cu mintea și cu inima
Și cu cugetul neîntinat. 

Să nu te-ntristezi pentru noi, 
Când la judecată vom veni,
Ci să te bucuri ca o mamă
Când Domnul la El ne va primi. 

Să fii mândră de-ai Tăi copii;
Pe care i-ai iubit mereu,
Când Domnul va zice: „Veniți,
Binecuvântații Tatălui Meu…”,

Iar la trecerea din viață,
Să ne iei pe toți în palma Ta 
Să trecem netulburați spre Cer,
Când Domnul ne va întâmpina. 

De-a lungul timpului, pictori
Iscusiți mult s-au străduit,
Să surprindă taina ce învăluie
„Izvorul Tămăduirii” cel sfințit,

Prin care-a ajutat omenirea
Să se întărească-n credință;
Căci a văzut minunile făcute,
Prin rugăciuni cu stăruință. 

În această zi preasfântă,
Cu nădejdea în Dumnezeu,
Preoții sfințesc apele;
Pavăză-mpotriva celui rău. 

Se face Aghiazma Mică,
Apoi preotul stropește
Credincioșii participanți
Și se cântă: „Mântuiește,

Doamne, poporul Tău…”
Și luând acasă ei stropesc,
Bunurile pe care le dețin, casa
Și pe cei ce acolo locuiesc. 

O păstrează-n loc curat
Și o folosesc mereu
Când au nevoie, și-o roagă
Pe Născătoarea de Dumnezeu,

Să mijlocească pentru ei 
La Fiul Său Cel preaiubit,
Care S-a Întrupat pentru noi
Și prin jertfa Sa ne-a mântuit. 

(3 mai 2019)
Sursă foto: fanatik.ro
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Răsplata lui Hristos (partea I)

Poezii de Luminița Săceleanu

Un biet monah, ieșit din lume și căutând pe Dumnezeu,
S-a retras în sihăstrie petrecând tot timpul său
Numai în post și rugăciune, considerând că-i de folos
Ca toată inima și mintea să i-o dedice lui Hristos. 

Și ruga inimii curată, precum o jertfă la altar,
Îl levita înspre Treime și îl îndumnezeia prin har. 
Și odihnindu-se în Duhul printre metanii fără șir,
Albit era de cele rele și însemnat cu Sfântul Mir. 

Chilia fiindu-i austeră, colibă chiar sărăcăcioasă,
Unea tot cerul cu pământul, era afară ca și-n casă;
Doar focu-n vatră și ceaunul ce aburea vreo fiertură
Mărturisea că-i locuită de-o prea puțin flămândă gură. 

Un cui de lemn și-o haină veche ce parcă e atemporală,
Un pat de lemn cu scânduri groase pentru smerita-i osteneală,
Un trunchi de arbore drept masă și un butuc drept scăunel
Și mai de preț, Sfânta Scriptură, de-atât avea nevoie el. 

Și mai avea o sfântă Cruce, sculptată-n lemn de chiparos;
Pe-o scândură de tei, pictată, era icoana lui Hristos
Și lângă ele, pe perete, de-o frumusețe de nespus,
Era Fecioara Preacurata și Maica Domnului Iisus. 

O candelă - recunoștință, veghea Preasfintele Icoane
Și o feștilă de mesteacăn dădea lumină după toane,
Dar Duhul Sfânt sufla prin ele, chilia mică o mângâie
Mireasma binecuvântată de smirnă scumpă și tămâie. 

Pe prispă, barda și custura, de rucodelie, cu ele,
Prin osteneli să împletească frumoase coșuri de nuiele
Ce anual, la târg, schimbate pentru pustnicescu-i trai,
Luând, la-ntoarcere, cu dânsul, un drob de sare și mălai. 

Și-n sihăstrie, doar cu Domnul, muncea din greu și se ruga
Că ruga inimii, curată, ca apa vie izvora,
Iar pentru a trudi în rugă, să-i fie mintea mai cu spor,
Își așezase-a sa chilie cam la trei ceasuri de izvor. 

Și ceas de ceas era cu Domnul și Domnul Sfânt era cu el,
Că biruia orice ispită cu dracii-ncrâncenați în zel
Și zi de zi, trei ceasuri pline, purta sacaua goală dus, 
Iar alte trei la-ntors cu apă, mergea în ruga lui Iisus. 

Cincizeci de ani trecut-au astfel, cu trupu-mpuținat de chin,
Se tot lungeau cele trei ceasuri, iar el, cu sufletul preaplin,
Tot mai târziu ajunge-acasă, mai stors de vlagă, istovit,
Dar ruga inimii-l înalță, cu cât e dânsul mai smerit. 

Pe când purta sacaua plină și se-ntorcea de la izvor
Abia ținându-și echilibru cu un toiag de ajutor,
Își zise resemnat, în sine: -M-au istovit atâtea ape,
Sunt prea bătrân, muta-voi mâine, chilia mea cât mai aproape!

Și-ndată, întărit în gândul că mâine fi-va mai ușor,
Simți cum aripi îl înalță și-l poartă în firescul zbor,
Când deodată-n a sa umbră, tulburându-i al său gând,
Aude-o voce de om tânăr, cu veselie numărând. 

-Cine ești tu, de-n sihăstrie mă urmărești necuviincios?
-Eu sunt un înger și-a mea slujbă-i, cum mi-a cerut Iisus Hristos,
Să-ți număr pașii și efortul ce le-ai făcut de dragul Său,
Ca înmiit să-ți dea răsplată, că darnic este Dumnezeu!

Și rușinat de neghiobie, cum de-are minte-așa puțină
Sihastrul cel bătrân se-ntoarse ieșind din noapte la lumină:
-Dacă drumul de trei ceasuri atâtea bunătăți împarte,
De mâine voi muta chilia încă trei ceasuri mai departe!

(3 mai 2015, Târgu-Jiu)
Sursă foto: doxologia. ro

Radu Cârstoiu Arbore

ÎNVIEREA

Pe frunte I-au înfipt, din țepi, coroană
I-au dat oțet de vin cu fiere-n cană
Și-n față L-au scuipat și L-au bătut,
El nu S-a plâns, și, tare L-a durut. 

L-au chinuit și I-au bătut piroane
În palme și în tălpi, fii de satane,
L-au răstignit între tâlhari pe Cruce
Pe al Golgotei deal, chiar la răscruce. 

Păcatele ne-a luat prin răstignire, 
Cu Tatăl ne-a-mpăcat, din preaiubire. 
Cer și Pământ, și iad s-au luminat
În Zi de Paști, Iisus când a înviat. 

O CANDELĂ ARDE

E seară, luminile toate s-au stins
O candelă arde, un dor necuprins,
Mă-nchin în fața icoanei sfințite
O lacrimă-mi curge, pe nesimțite. 

Marie, prea multe tu ai îndurat,
Ne iartă Măicuță că te-am supărat,
La Fiul Tău roagă-te acum pentru noi
Să ne fie alături la greu și nevoi!

Noaptea se lasă ușor, fără teamă,
În cameră e cald, somnul mă cheamă,
Închin o pernă ce mă poartă spre vis
Crucea e puntea ce mă trece de-abis. 
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În perioada ce urmează marelui praznic al 
Învierii Domnului, Sfânta noastră Biserică ne 
prezintă pe Mântuitorul Hristos ca Izvorul vieții 
și al sănătății, trupești și sufletești, ca izvorul 
milostivirii și al iertării păcatelor, Cel ce ridică 
pe om din moartea păcatului și îi dă posibilitatea 
pregustării vieții veșnice încă din viața aceasta 
ca arvună prin întâlnirea și împărtășirea cu El. 
Duminica de astăzi ca și cele ce urmează, a 
Samarinencei și a Orbului, au legătură cu apa, 
ce preînchipuie Botezul care îl naște pe om la o 
nouă viață, făcându-l fiu al lui Dumnezeu după 
har curățindu-l pe om de păcate, atât strămoșesc 
cât și cele personale, îl unește cu Hristos prin 
harul ce-l primește la Botez și îi deschide cugetul 
către Dumnezeu. Această vindecare începe cu 
apostolul Toma, și cu ceilalți apostoli pe care îi 
vindecă de îndoială, zicându-i: „Nu fi necredin-
cios, ci credincios!” (In. 20, 27). Apoi în Duminica 
Mironosițelor le vindecă pe femeile mironosițe 
de teamă și de întristare: „Bucurați-vă, nu vă 
temeți!” (Mt. 28, 9-10). În această Duminică 
Domnul îl vindecă pe slăbănog la scăldătoarea 
Vitezda de paralizie, dându-i posibilitatea să 
meargă singur, cel ce până acum fusese purtat 
de alții. Sfânta Evanghelie ne arată legătura 
dintre păcat și boală, prin cuvintele Mântuitorului 
care îi amintește celui vindecat motivul suferinței 
lui de atâția ani, sfătuindu-l să nu mai repete 
păcatele pentru a nu a ajunge la o suferință 
veșnică: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să 
nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău” 
(In. 5, 14). Păcatul este în primul rând o boală a 
sufletului care duce și la îmbolnăvirea trupului, 
deși sunt și oameni care suferă nu ca urmare 

a păcatelor proprii, ci ca o îngăduință a unei 
pedagogii divine pe care oamenii nu o înțeleg, 
dar care este consecința căderii primordiale din 
starea inițială de har și care afectează întreaga 
creație, după spune Mântuitorul despre orbul din 
naștere, că nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, 
ci s-a născut orb, ca să arate în el lucrarea lui 
Dumnezeu (In. 9, 3). Mergând la scăldătoarea 
Vitezda pentru a-l vindeca pe slăbănog, Domnul 
îl întreabă: Voiești să te faci sănătos? Aceasta 
arată că pentru tămăduire este nevoie de voința 
celui neputincios, căci nici Dumnezeu nu îi 
anulează acest dar pe care i l-a dat prin creație 
și nu îl vindecă pe om dacă acesta nu vrea să 
primească în el lucrarea lui Dumnezeu. Ca și în 
lucrarea mântuirii, Dumnezeu nu îl mântuiește pe 
om fără voia sa, chiar dacă posibilitatea mântuirii 
o au toți oamenii. Prin jertfa Sa de pe cruce Dom-
nul a realizat mântuirea obiectivă sau generală, 
pentru toți oamenii, începând de la Adam până 
la cei de la sfârșitul veacurilor, deschizând porțile 
Raiului pentru toți, dar pentru a intra în Rai este 
nevoie de voința și lucrarea personală a fiecăruia 
dintre noi, numită în termeni teologici, mântuire 
subiectivă, personală, îndreptare sau sfințire. 
Deci Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se 
mântuiască, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și 
le-a dat posibilitatea tuturor să o dobândească, 
dar dacă Dumnezeu voiește și noi nu voim mân-
tuirea noastră este cu neputință, spune Sfântul 
Ioan Gură de Aur, nu că nu ar putea Dumnezeu 
să voim, ci pentru că nu voiește să facă silă 
nimănui. Slăbănogul răspunde că nu are om 
care să îl ajute să ajungă în scăldătoare atunci 
când îngerul Domnului tulbură apa și totdeauna 

Voiești să te faci sănătos?

IZVORUL

Dă-mi, Doamne, din răbdarea ta un pic
Să pot să mă înalț, cât mai ușoară,
Alunecă-n palme a vieții sfoară
Atunci când cad, de-ncerc să mă ridic. 

Am risipit-o zilnic, pas cu pas, 
Iar arșița mi-a cam secat fântâna
Și doar un strop din ea mi-a mai rămas
Spre Tine, Doamne, mă îndrept acuma. 

De vei voi sa-mi dai o picătură
Izvorul meu nicicând nu va seca
Și voi sorbi, când mă voi apleca,
Crescând din fiecare căzătură. 
                                              Sursă foto: doxologia. ro
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altul se coboară înaintea lui. Treizeci și opt de 
ani de când această situație se repeta, de când 
nu se găsea un om care să îi fie milă și să îl 
ajute și pe slăbănog să atingă primul apa după 
tulburarea ei de către înger. Atunci să-l ajute 

a venit Însuși Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, Care S-a pogorât din ceruri 
pentru mântuirea oamenilor. El cunoștea bine 
îndelunga suferință a slăbănogului, dar și multa 
lui pocăință pentru păcatele săvârșite care l-au 
adus în starea respectivă, multa lui răbdare fără 

răzvrătire și multa lui speranță fără întrerupere, 
care nu slăbise în tot acest timp. Când slăbă-
nogul i-a spus lui Iisus: „Doamne, nu am om 
care să mă arunce în scăldătoare” (Ioan 5, 7), 
el a exprimat, de fapt, mai mult o cerere, decât 

a dat o explicație, în speranța 
că cel ca îl întreabă, auzind 
de atâta suferință, va vrea să 
fie Omul care să-l arunce în 
scăldătoare. Însă, îndată va 
constata că Omul de lângă 
el, este și Dumnezeu, care 
nu venise să-l ajute să intre 
în scăldătoare, ci să-l vindece 
direct prin puterea Cuvântului 
Său, zicându-i: „Scoală-te, ia-
ți patul tău și umblă” (Ioan 5, 
8). Plin de credință, verificată 
prin suferință, slăbănogul de 
la scăldătoarea Vitezda s-a 
ridicat, a luat așternutul pe 

care zăcea și a început să umble. 
Părintele Gheorghe Ionașcu

(predică la Duminica a IV-a după Paști, Vin-
decarea slăbănogului de la Vitezda, 

Sf. Ev. Ioan 5, 1-15, 19 mai)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Principalele materii folosite în cultul ortodox
Biserica creștină a folosit de-a lungul istoriei diferite 

mijloace materiale cu caracter simbolic pentru a exprima 
cât mai concret adevărurile sale de credință. Aceste mij-
loace materiale au valoare nu prin ele însele, ci numai în 
legătură cu Dumnezeu, ele ne confundându-se cu Acesta 
și fiind folosite în cult numai ca auxiliare sau mijloace de 
exprimare a cinstirii lui Dumnezeu. Pentru săvârșirea cultu-
lui sunt necesare anumite materii, care sunt binecuvântate 
sau sfințite și care servesc ca semne simbolice în raport 
cu adevărurile supranaturale ale credinței sau ca mijloace 
necesare la îndeplinirea actelor liturgice. 

Aceste materii întrebuințate în cult sunt: pâinea, vinul, 
apa, tămâia, untdelemnul, lumânarea și lumina în general. 

Pâinea este întrebuințată în cult în primul rând ca mate-
rie a Sfintei Euharistii instituita de Mântuitorul Iisus Hristos 
la Cina cea de Taină. Pâinea a fost aleasă de Mântuitorul 
ca materia care, prin sfințire, se preface în Trupul Său, 
pentru ca pâinea a fost în toate timpurile hrana cea de 
toate zilele a omului. Ea a fost și este socotită ca indis-
pensabila întreținerii vieții omului pe pământ. Așa cum este 
indispensabilă pâinea de zi cu zi pentru viața trupească, tot 
așa este necesară și indispensabila pâinea cea spirituală, 
adică „Trupul lui Hristos” pentru viața spirituală a omului. 
Prescura din făină și aluat dospit simbolizează sufletul 
desăvârșit și întruparea lui Hristos, fiind făcută din trei 
elemente care reprezintă cele trei părți ale sufletului și Cele 
Trei Persoane ale Sfintei Treimi: făina cu aluat – sufletul; 

apa – botezul și sărea – gândul și învățătura Cuvântului 
(„voi sunteți sarea pământului. . . ”). 

Vinul este întrebuințat în primul rând la Sfânta Litur-
ghie, pentru prefacerea lui în Sfântul Sânge al Domnului. 
În Vechiul Testament vinul era considerat ca aliment cu rol 
vindecător și întăritor pentru organismul omului. În cultul 
creștin, pâinea și vinul descoperă ca realitate prezența 
Mântuitorului, ca Trup și Sânge, ele prefăcându-se după 
epicleza Sfintei Liturghii în Trupul și Sângele Său. Darurile 
de pâine și vin, aduse de credincioși la Proscomidie, sunt 
expresia sau dovada văzută a participării lor materiale, 
concrete și reale, la Jertfa Sfântă care se aduce de către 
preot, la Sfânta Liturghie. Pâinea și vinul se întrebuințează 
și la alte taine și ierurgii precum: Taina Cununiei, la slujba 
Litiei, la slujbele legate de cinstirea celor adormiți. 

Apa, după o veche interpretare, îi simbolizează pe 
credincioșii mireni, iar amestecarea ei cu vinul înseamnă 
încorporarea acestora în Hristos, pentru că Hristos, în 
pătimirea Sa ne-a purtat și pe noi și păcatele noastre. 
Apa capătă o înaltă semnificație în cult, în cadrul Sfintei 
Liturghii, când amestecată cu vinul în Sfântul Potir, des-
coperă în chip real apa care a curs odată cu sângele, din 
coasta lui Hristos. Sângele și apa au devenit mai apoi cele 
două izvoare ale vieții Harului: apa Botezului și Sângele 
din cadrul Sfintei Împărtășanii. În Vechiul Testament apa 
avea un rol important. 

Continuare în pagina 10
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Urmare din pagina 9
Prin trecerea Mării Roșii s-a pus capăt robiei egiptene 

și astfel apa devine simbol al izbăvirii din robia morții. În 
cultul creștin, încă din primele veacuri se practica spălarea 
mâinilor într-un bazin din fața Bisericii, înainte de intrarea 
credincioșilor în sfântul locaș. 

Spălarea mâinilor clericilor simbolizează atât curăția 
trupească, cât mai ales curăția sufletească pe care aceștia 
trebuie să o dobândească înaintea slujirii celor sfinte. 

Untdelemnul, în biserică este folosit în candele pentru 
a lumina, stând astfel într-o strânsă legătură atât cu lumina 
dumnezeiască, cât și înțelepciunea și virtuțile cu care se 
câștigă Împărăția Cerului. Untdelemnul este și princi-
palul element din compoziția Sfântului Mir. Prin sfințire, 
el devine, nu un simplu simbol, ci un vehicul purtător al 
energiilor Sfântului Duh. Prin mulțimea mirodeniilor din 
care este făcut, Sfântul Mir arată tocmai bogăția darurilor 
Duhului Sfânt. 

Tămâia este rășina unui arbore care crește în Africa și 
în India. Rășina provine din sucul care curge din copac și 
el se strânge de pe scoarța copacului, iar pentru a avea 
un miros și mai plăcut se amestecă cu aromate. În cultul 
Vechiului Testament, tămâia era nelipsită, alături de toate 
jertfele care se aduceau la altar lui Dumnezeu, atât în 
cazul celor nesângeroase, cât și în cazul celor sângeroa-
se. Tămâia se folosește în creștinism pe măsură ce se 
dezvoltă cultul creștin. În primele secole creștine avem 
mărturii despre folosirea tămâiei și în vechile Liturghii ale 
bisericilor orientale. 

Preotul rostește o formulă doxologică și pentru că-
dire. La Sfânta Liturghie, ca și în cadrul cultului liturgic 
în general, se folosește tămâia, descoperind prezența 
Mântuitorului și a harurilor Duhului Sfânt, fapt subliniat prin 
înmiresmarea bisericii. Fumul și mireasma tămâiei creea-
ză atmosfera specifică rugăciunii și meditației religioase. 
Tămâia, prin fumul și mireasma sa, subliniază frumusețea 
actelor de cult, creând o atmosferă de sfințenie. Cădirea 
se integrează astfel în actul de slujire a lui Dumnezeu ca 

un dar, ca o prețioasă ofrandă și un simbol al rugăciunii și 
al faptei bune. Mireasma ei alungă duhurile rele. Tămâia 
este în cultul ortodox strâns legată de credința în viața 
viitoare, fiind o expresie a acestei credințe. Acest fapt, 
reiese din rugăciunea pe care o rostește preotul, înainte 
de a cădi, atunci când binecuvintează tămâia: „Tămâie 
Îți aducem Ție, Hristoase Dumnezeul nostru, întru miros 
de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o în 
jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nou 
harul Preasfântului Tău Duh”. 

Lumânarea. Aprinzând o lumânare în biserică cre-
dinciosul se roagă lui Dumnezeu, Îi mulțumește pentru 
marea Lui bunătate și ocrotire și dă expresie credinței lui 
în Dumnezeu. Lumânarea, prin lumina ei devine mijloc de 
legătură între om și Dumnezeu, legătură stabilită și deter-
minată de liberă voință a credinciosului. Lumina aceasta 
produsă prin ardere este și expresia rugăciunii materiei 
amorfe, care este astfel integrată în cultul de slăvire a lui 

Dumnezeu. 
Lumina este un simbol al 

bucuriei împărtășirii din lumi-
nă dumnezeiască, necreată. 
Lumânările sunt așezate în 
sfeșnice. Acestea au unul sau 
mai multe brațe, fiecare cu 
simbolismul lor. Sfeșnicul cu 
un braț, purtând o lumânare 
(primikirion) simbolizează uni-
tatea Sfintei Treimi; sfeșnicul 
cu două brațe (dikirion) sem-
nifică cele două naturi ale lui 
Hristos, iar sfeșnicul cu trei 
brațe semnifică prin cele trei 
lumânări (trikirion) Sfânta 
Treime. Cel cu șapte lumâ-
nări închipuie cele 7 daruri 
ale Sfântului Duh, iar cel cu 
12 lumânări închipuie ceata 
Apostolilor, având în mijloc o 
„lumină mai înaltă” care este 

chipul real al luminii lui Iisus Hristos. 
 Sfântul Simeon al Tesalonicului compară luminile 

din biserică cu stelele, iar despre policandrul cel mare 
din mijlocul bisericii spune că închipuie „tăria cerului și 
planetele”. Luminile discrete ale candelelor, precum și 
candela în sine are aceeași semnificație ca și aceea a 
lumânărilor. Deasupra Chivotului de pe Sfânta Masă 
în care se păstrează Sfânta Împărtășanie pentru cei 
bolnavi arde necontenit o lumină din candela care este 
suspendată de Crucea care străjuiește în spatele din-
spre răsărit, Sfânta Masă. Candele mari ard deasupra 
Ușilor Împărătești ale altarului, precum și la icoanele 
împărătești de pe catapeteasmă. Altele ard și deasu-
pra icoanelor mai importante din biserică și din casele 
credincioșilor. Lumina aceasta mai ales, ca și tămâia și 
lumina lumânărilor, este o expresia a credinței în viața 
viitoare, precum și a legăturii noastre. 

Părintele Ion Cosmin Popescu
Preot la Paraclisul Spitalului de Pneumoftiziologie 

„Tudor Vladimirescu”, Com. Runcu, Jud. Gorj

Principalele materii folosite în cultul ortodox
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Un paing ce s-aciuase
În ungherul unei case,
A văzut un vierme mic
Torcând fir de borangic…

Au trecut: o săptămână, două, trei, cinci săptămâni,
Până când maestrul faur, –
Tot muncind de azi pe mâni, –
Izbuti să-și fac-o casă cât un degetar de aur…

Însă până să se-nchidă
Viermele în a lui casă, prefăcut în crisalidă, –

Pântecosul de păianjen râse, o bucată bună,
De maestrul ce torsese fir din soare și din lună
Și i-a zis: – Pentru o… alună,
Ai muncit mai mult de-o lună, –
Pe când mie nici nu-mi pasă,
Ca-ntr-o clipă fac o plasă,
Ce cuprinde-ntreaga casă,
Iar când mă găsesc în pod,
Fac, bădicul meu nerod,
Nu o plasă, – un năvod!…

– Știu, – răspunse făr-să muște,
Viermele, – dar a ta plasă,
Bună-i doar să prindă muște,
Ca să ai mereu la masă
Hrană grasă, –
Pe când eu, biet, fac mătasă!
Suntem deci, într-un cuvânt:
Unul – drac, iar altul – sfânt!
Și nu știu cine-ar fi tântul
Care-ar vrea să-ți facă placul,
Susținând că tu ești sfântul,
Iar eu dracul. 
Sursa: Vasile Militaru, „Fabule”, Ed. Lumină din Lumină, 

București, 2007
Sursă foto: zenivers.ro

Păianjenul și viermele de mătase
Păhărelul cu nectar

Taină adâncă ni se dezvăluie în această 
pericopă evanghelică ce ne conduce în însuși 
miezul vieții duhovnicești. Evanghelistul Ioan 
ne propune să ne ofere mărturii despre Hristos, 
de la cea a Sfântului Ioan Botezătorul, la cea 
a lui Pilat, cu scopul de a crede „că Iisus este 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând, să 
aveți viață în numele Lui” (In. 20, 31). Locuitorii 
orașelor unde va merge Iisus după întâlnirea cu 
samarineanca vor spune și ei că „Acesta este 
cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii” (v. 42). 

Totul în Evanghelia după Ioan se desfășoară 
în planuri suprapuse, completându-se și clari-
ficându-se reciproc. Iisus rămâne mereu per-
sonajul central, care determină reacțiile femeii 
samarinence, ale ucenicilor sau ale locuitorilor 
cetății. În convorbirea cu femeia samarineancă, 
Domnul ne descoperă taina adevăratei închi-
nări, a adevăratului cult care se cuvine adus lui 
Dumnezeu și prin care omul intră în legătură 
cu El. Omul, căzut în crunta robie a păcatului, 
cu puterile sale spirituale grav deteriorate, nu 
avea nicio șansă în acest disperat efort. Fără 

Revelație, fără descoperire de sus, religia nu 
poate fi decât o religie falsă. 

Revelația (revelatio) este descoperirea unui 
lucru secret, ascuns. Revelația dumnezeiască 
este descoperirea de Sine a lui Dumnezeu, a 
ființei și a planurilor voii Sale. Ea se dă ființelor 
raționale, este ieșirea liberă a lui Dumnezeu din 
„lumina cea neapropiată” în care locuiește El 
pentru a Se face cunoscut oamenilor (I Tim. 6, 
16). Descoperirea dumnezeiască este cu putință 
și în ceea ce privește Descoperitorul și în ceea 
ce privește primitorul. Unul vrea să descopere, 
celălalt este creat să primească Revelația. Ea 
s-a dat pe trei căi: pe calea descoperirii natu-
rale, pe calea credinței și pe calea descoperirii 
slavei Sale și poate fi publică sau particulară. 
Revelatorul, a doua Persoană a Sfintei Treimi, 
S-a prefăcut în Revelația însăși, după Sfinții 
Părinți. Revelația este mâna lui Dumnezeu în-
tinsă omului. 

Nu este destul să te închini, trebuie să și știi 
cui te închini. 

Continuarea în pagina 12

Închinarea în Duh și în adevăr
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Urmare din pagina 11
Este o rătăcire dacă închinarea ta nu te pune 

în legătură cu Dumnezeul cel adevărat. Rătăci-
rea aceasta a umplut cetățile antice de temple și 
altare, în timp ce Dumnezeul adevărat rămânea 
pentru mulți un „Dumnezeu necunoscut”, cum 
spunea Sfântul Apostol Pavel când a ajuns la 
Atena. Căci cultul din templele și din altarele 

lor idolatre nu numai că nu le mijlocea o relație 
cu Dumnezeu, ci dimpotrivă, îi făcea „părtași ai 
demonilor” (I Cor. 10, 20-21). Ori, Domnul Hristos 
vine cu Lumina Sa în cel mai adânc întuneric de 
rătăcire și păcat. 

Mântuitorul vine în Samaria, ai cărei locuitori 
amestecaseră datele Revelației mozaice cu tot 
felul de influențe străine, încât ajunseseră să 
se închine „cui nu știau”. Rupseseră legătura 
cu Templul din Ierusalim și își construiseră pe 
muntele Garizim de lângă Sichem un templu al 
lor. Modificaseră chiar și Decalogul mozaic. Nu 
e de mirare atunci că iudeii nu-i iubeau pe sama-
rineni, considerându-i mai răi decât păgânii. Ei 
bine, Domnul îi vorbește acestei samarinence, 
acestei femei păcătoase, oferindu-Se să-i dea 
apa cea vie, de care nu va înseta niciodată și 
care face în cel ce o bea „izvor de apă curgătoare 
spre viață veșnică” (v. 14). Iisus i Se descoperă 
ca fiind Prorocul (v. 19), care i-a spus tot ceea 
ce a făcut (v. 29). 

Despre închinare, Domnul spune că aceasta 
este a omului duhovnicesc, adică a omului născut 
din nou prin credința în Hristos și prin apa cea vie 
a Duhului Sfânt. Această taină îi descoperă Fiul 
lui Dumnezeu femeii samarinence, închinarea 
„în Duh”. Ea este închinarea cea adevărată, în 
care este prezent Duhul lui Dumnezeu, cu care 
Însuși Duhul Sfânt se roagă în și împreună cu noi. 

Această închinare angajează de-
opotrivă și sufletul și trupul nos-
tru. Astfel, Sfântul Apostol Pavel 
va spune mai târziu: „Vă îndemn, 
deci, fraților, pentru îndurările lui 
Dumnezeu, să înfățișați trupurile 
voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, 
bineplăcută lui Dumnezeu, ca 
închinarea voastră cea duhovni-
cească” (Rm. 12, 1). 

Hristos S-a făcut Om văzut 
și ni se împărtășește în chip 
văzut. Îl primim pe Hristos, cu 
umanitatea Sa îndumnezeită, 
în chipul pâinii și al vinului, la 
Sfânta Euharistie. Nu știm de 
ce ni se împărtășește El în acest 
chip. Știm numai că aceasta 
este voința Lui. Noi, recunos-
când această bunăvoință a Sa, 
nu avem decât să ne supunem 

Lui, binecuvântându-L și mărindu-L. Cei care 
se leapădă de Hristos și de Biserică devalo-
rizează și Sfintele Taine. Căci ei n-au nevoie 
de forme! Ei cred că acestea sunt simboluri. 
Un Hristos fără trup, așa cum este prezentat 
de falsa lor învățătură, nici nu are cum să ni 
se împărtășească în forme văzute. Ei vorbesc 
mereu de Hristos, dar nu-L mai au pe Hristos. 

Sfânta Liturghie este ea însăși formă duhov-
nicească de închinare. Orice Liturghie este o 
Cincizecime și ca la Cincizecime vine Sfântul 
Duh pe care Domnul i L-a făgăduit și samari-
nencii. Așadar, să nu cădem sub osânda falsei 
închinări, ci întotdeauna să fim acei închinători 
pe care Tatăl îi voiește. Amin. 

Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg. Jiu Nord
(predică la Duminica a V-a după Paști, a 

Samarinencii, 
Sf. Ev. Ioan 4, 5-42, 26 mai)

Sursă foto: Sf. Evanghelie

Închinarea în Duh și în adevăr


