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moartea si îngroparea si, înviind din morti, a devenit biruitorul
mortii.
Singur înviindu-Se pe Sine cu puterea Sa dumnezeiasca,
El le daruieste tuturor celor ce merg catre El si în urma
Lui

viata

vesnica

si

nemurirea.

El

îi

hraneste

pe

credinciosii Sai cu Trupul si Sângele Sau cel înviat,
Hristos a înviat! Unde ti-e, moarte, boldul? Unde ti-e, iadule,
biruinta?
Veniti, oameni, sa-i cântam si sa ne închinam lui Hristos, sa
slavim învierea Lui din morti!
Astazi este mântuirea lumii: nimicitu-s-a si s-a biruit vrajmasul
cel temut si neînfrânt pâna acum al neamului omenesc si al
întregii lumi – moartea. Omul a fost zidit nemuritor, dar

turnând în ei suvoiul vietii. El ne conduce spre viata
plina

de

bucurie,

spre

raiul

cel

nou,

plin

de

dumnezeiasca Lui slava.
Asemeni lui Hristos, Care doar pentru scurta vreme a gustat
moartea, mor si astazi oamenii, ca sa învie din morti si sa
fie împreuna cu El în împaratia Lui.

pacatul l-a lovit cu moarte.

Astazi e ziua învierii. Cu bucurie sa o praznuim, oameni buni!

Multi oameni traiau la începutul lumii cu sutele de ani, dar si

Se veselesc si cei trecuti în lumea cealalta, parintii si

lor le venea sfârsitul. Erau barbati puternici, care-si învingeau
toti dusmanii, care supuneau tari si popoare, dar nici unul
dintre ei nu a reusit sa biruie moartea.

fratii nostri, vazând lumina Invierii si pregustându-si
propria înviere, când se vor satura si mai mult de slava
dumnezeiasca.

Altii, prin întelepciunea lor, se ridicau deasupra tuturor, se
îmbogateau de cunostinte, descopereau tainele naturii, dar
nimeni dintre ei nu a reusit sa omoare moartea. Chiar si

Bucurati-va, toti cei bolnavi, cei întristati si suferinzi. Va
veni si pentru voi vremea unei vieti pline de bucurie.

dreptii, cu întristare, se coborau cu sufletele în iad,

Praznuiti, veseliti-va toti oamenii, batrâni si tineri,

simtind ca totul în viata e desertaciune si chin sufletesc,

bogati si saraci, puternici si neputinciosi, cei ce munciti

care se prelungeste pâna la moarte.

si cei ce nu va gasiti de lucru, locuitori în orase, în sate

Dar

astazi

moartea

a fost

biruita.

Caci

Hristos a

si în pustii, calatori si întemnitati!

înviat. S-a ridicat Hristos, primul dintre cei înviati. Nu pentru

Toti sa ne bucuram acum! Sarbatorim omorârea mortii, a

Sine a gustat moarte si a înviat Hristos, Fiul Dumnezeului

iadului nimicire, începutul unei vieti noi.

vesnic viu ci, ca sa biruie moartea în El Insusi, iar noua,
oamenilor, sa ne deschida portile vietii vesnice, El a primit

Hristos a înviat din morti, cu moartea pre moarte calcând si
celor din mormânturi viata daruindu-le. Hristos a înviat!

Care moarte a fost nimicita
de Hristos?

Parintele Rafail Noica

De multe ori cand zicem moarte, noi ne gandim la un cadavru
intr-un cosciug, dar asta este numai un chip al mortii, sunt
multe cai pe care putem sa incepem sa raspundem la
intrebarea asta. O sa iau calea asta: Adam, cand a cazut de
la Dumnezeu, prin neascultare, in loc sa-si traiasca viata
asta ca o implinire, trecand prag peste prag, urmand o cale
pe care Dumnezeu avea sa i-o descopere prin diferite porunci,
sa le zicem, si la sfarsitul vietii asteia, pe pamant, sa
treaca fara de durere a mortii in cele vesnice – cum
vedem in Enoh sau in Ilie sau cum Il vedem pe Hristos
inaltandu-Se a 40-a zi la Ceruri cu trup cu tot – Adam a
fost supus mortii nu numai in sensul ca si trupul lui avea
sa moara… Ceva s-a intamplat cand a gustat din rodul
Acela, o preschimbare in el care n-a fost buna, cel putin atat
putem zice, ca n-a fost buna, ca acum se infricosa de
Dumnezeu pe care odinioara Il iubea, si asta tradeaza
acea moarte care traia in el. Dar avea sa se supuna si
mortii trupesti.
Dar moartea cea adevarata, cred, e faptul ca de acum
niciun “adamic” [om dupa chipul/firea lui Adam] nu mai putea
ajunge la sederea de-a dreapta Tatalui, de acum a trebuit
Dumnezeu
Insusi,
întrupându-Se, să
Se
“înadamizeze” [să Se înomenească] si sa-Si insuseasca
viata noastra, inclusiv neputintele noastre, inclusiv
moartea noastra, dar sa faca un lucru pe care niciun fiu al lui
Adam nu a putut sa-l faca: din moarte, din puterea pe care o
avea, din porunca Tatalui – ca zice: Aceasta porunca am primit
de la Tatal: sa-mi depun viata si s-o iau inapoi [“Pentru

aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi
să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl
pun. Putere am Eu ca să-l pun şi putere am iarăşi ca să-l iau.
Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu – Ioan 10,1718] – a putut sa invie din morti, ca moartea nu avea
nimic asupra Lui, si numai sa invie, ci sa se inalte la
Ceruri, a 40-a zi si sa sada de-a dreapta Tatalui. Si,
deci, El a fost primul Fiu al Omului, asa cum Se numea El
de-a lungul vietii Lui, care
a putut sa treaca prin
acest botez al mortii. De ce
zic “botez”? In greaca, botez,
baptisma,
inseamna afundare – de aia
si noi, la botez, ne afundam
in apa, asta inseamna botez
– deci sa se afunde pana in
moartea lui Adam si sa
iasa din ea prin propria
putere sau din lucrarea
Tatalui si sa sada de-a
dreapta Tatalui.
De acum tot omul, traind viata cea noua in Hristos,
impartasindu-se cu Trupul care s-a frant pentru noi, cu
Sangele care s-a varsat pentru noi, trup si sange care au
cunoscut si moartea, si iadul, si Invierea din morti, si
Inaltarea si sederea de-a dreapta Tatalui, si noi sa ne
facem participanti ai acelorasi biruinte…
Moartea, pana la urma, nu este ce vedem noi in
mormant, moartea nu este atat despartirea sufletului de
trup, cu privelistea cumplita a trupului neinsufletit, ci in
realitate moartea [sufletului] este despartirea omului de
Dumnezeu, cu privelistea cumplita pe care ochii nostri
inca nu o vad, dar avem un chip al ei in chipul
neinsufletit al cadavrului.

Despartirea de Dumnezeu, care acum neaparat trebuie sa
fie vesnica, pana la urma asta e moartea. Si Apocalipsa ne
vorbeste de doua morti si noi vedem doua invieri:
invierea sufletului/invierea duhovniceasca si invierea
trupeasca, la trambita cea de apoi. Doua morti: moartea
duhovniceasca si moartea cea trupeasca. Si Apocalipsa ne
zice de invierea cea dintai care este – cred ca putem spune
ca in Epistola catre evrei a Sf. Apostol Pavel – “biserica celor
intai nascuti in Ceruri” sau parga lui Dumnezeu, sfintii
care, desi morti fiind – ca le avem moastele pe altarele
noastre si in bisericile noastre, oseminte de morti, dar le
numim moaste – au aceeasi prezenta ca Dumnezeu. Te
rogi la Dumnezeu, iar daca rugaciunea ti-e primita, minune se
face! Te rogi la Maica Domnului si aceleasi minuni sau… si mai
mari decat acelea, ca sa parafrazam sau sa facem ecou
cuvantului Mantuitorului, care zice ca:
“cei care cred Mie vor face lucrurile pe care Eu le fac

si vor face si mai mari decat acestea, ca eu ma duc
la Tatal”.

decat cele care te-au indulcit in lumea asta – si acest “mai
mult” poate sa nu fie de la inceput, [cand] iubim si Biserica,
iubim si lumea – dar, cu timpul, ideea este o calatorie din
materialitate catre cele ale Duhului. Si asta reprezinta
acea inviere dintai. Inviere ale carei premise le-am
primit deja in botez, dar la care trebuie si noi – prin
lucrarea noastra, prin raspunsul nostru la chemarile
tainice ale lui Dumnezeu in suflet – sa raspundem
pozitiv.
Deci, invierea asta duhovniceasca care face ca astazi suntem
in Biserica, [chiar daca] societatea asta permisiva ne
permite, in teorie, orisice, si noi totusi pe-ale Bisericii le
preferam, chiar cu pretul unei aparente contraziceri [cu
societatea] si chiar [cu pretul unei] infranari pe care
trebuie s-o practicam, dar asta arata ca ceva din acea
inviere dintai, cea a duhului, este deja prezenta si deja
lucratoare in noi… Asta trebuie sa cultivam. Zice tot
Apocalipsa:
“Fericiti cei care au parte de invierea cea dintai

Deci Dumnezeu da, fara cea mai mica invidie, sfintilor sa
faca minuni mai mari decat a facut El Insusi, ca sa ne
uimim mai mult decat de Dumnezeu, daca asta e cu putinta.
Maica Domnului si sfintii.
Si
asta
e invierea
cea
dintai. Duhurile
acestora,
care
au
trait invierea
cea
dintai,
invierea
duhovniceasca, cand
sufletul s-a trezit la
realitatea
Bisericii,
cand ai dorit mai
mult
cele
ale
Duhului, ale Bisericii

ca a doua moarte nu-i va mai nedreptati”.
Care e a doua moarte?
Cum zice Mantuitorul:
“vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi

glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor
învia […]. Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune
spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele
spre învierea osândirii“.
Invierea osandirii este, pana la urma, moartea cea de-a
doua si moartea adevarata, despartirea finala de
Dumnezeu.

Simt ca am putea zice multe lucruri, dar deocamdata poate ma
limitez la raspunsul asta.
– Ati mentionat la un moment dat de cultura “adamica”. Ce
se intelege prin aceasta?
–
Asa cum fiecare dintre noi
cultiva in viata lui cele ale
mantuirii, exista si o cultura la
nivelul omenirii.

Eu
cand
vorbesc
de Adam si adamic vreau
sa
zic omenirea, omenirea de-a
lungul istoriei, de la Adam cel
dintai zidit si pana la cel de pe
urma care va trai si va trece
prin istoria asta.
[Prin] “adamic”, de multe ori, vreau sa zic: “omul intreg”. Zic
“adamic” si nu zic “omenire” pentru ca incerc sa introduc
cat mai mult si sa cultiv in constiinta mea si a semenilor mei
notiunea aceasta, ca noi nu suntem “o omenire”, suntem,
pana la urma, “un om”. Astazi, in neputinta trupeasca,
suntem o omenire, adica o gloata de oameni foarte diferiti, dar
in realitatea, in esenta duhului nostru si in masura in care se
infiripeaza in noi lucrarea poruncilor dumnezeiesti – astea
nu
sunt
porunci
morale,
astea
sunt energii
dumnezeiesti, prin care noi devenim partasi intregii
omeniri… deocamdata, ca madulare ale trupului lui
Hristos – zic deocamdata, ca in vesnicie nu vom fi madulare,
ci tot ce poate insemna a fi Om, cu O mare. Adam va fi
continutul vietii fiecaruia dintre noi. Asa cum Trei
Persoane din Dumnezeire sunt Un Dumnezeu, si totusi Trei
Persoane, asa si noi vom fi o multime de persoane si totusi, un
Om. De aia prefer sa vorbesc de Om sau de Adam si
adamic, decat sa vorbesc de omenire, asa, ca o multime de
figuri razlete…

Sfantul Simeon Noul Teolog ne invata
CUM SA PRAZNUIM DUHOVNICESTE
SARBATOAREA INVIERII
“Cum sa praznuim sarbatorile si ce simbolizeaza cele pe care le facem in
sarbatori si impotriva celor ce fac din ele un prilej de lauda. Si despre cei ce se
impartasesc cu vrednicie sau cu nevrednicie si ce deosebire este intre ei. Si, in
sfarsit, cum se uneste sau nu se uneste omul cu Dumnezeu in Sfanta
Impartasanie.
Cel care nu iubeste decat pe Dumnezeu si nu se va teme decat de Dansul, c um
se va bucura el trupeste si cum va praznui el trupeste, dupa obiceiurile
oamenilor, cu atata nepricepere si fara de minte, cand insusi Domnul nu
conteneste a spune: “Lumea se va bucura, iar voi va veti intrista. Ci indrazniti ca
Eu am biruit lumea. Si voi invia intre voi, pentru ca aceasta lume de jos sa fie
inghitita de viata, care da tuturor pe Duhul Meu; si, vazandu-Ma, inima voastra se
va bucura si aceasta bucurie nimeni nu o va lua de la voi“?
Cum deci va mai dori vreun lucru pamantesc, cel ce priveste numai la
Stapanul cerului, sau cum va mai cugeta ceva care nu place lui
Dumnezeu? Cel ce se stie cu totul strain, gol si sarac, chiar daca stapaneste
toata lumea, cum zice Apostolul, cum se va mai gandi sa se infrumuseteze, sa
se laude cu faptele sale, sau cum va mai face mare caz de multimea
lumanarilor si a candelelor, de aromate si miresme, de ingramadirea
poporului in jurul lui, de o masa imbelsugata si luxoasa si cum se va lauda cu
starea inalta a prietenilor lui sau cu prezenta celor slaviti ai pamantului? In niciun
fel, desigur! Caci el stie ca toate acestea – lucruri si oameni- astazi sunt si maine
au trecut. Astazi se vad ca sunt, iar peste putin au disparut.
De aceea, omul care cunoaste bunul chip de a praznui o sarbatoare nu lasa
deloc mintea si simturile sale sa se lege cat de putin de cele trecatoare, caci
acestea le fac numai cei ce nu mai vad nimic dincolo de cele vazute; ci, in cele pe
care le face la sarbatori, el vede ca si cum ar fi de fata, lucrurile viitoare. Din
care pricina se bucura cu inima, i se pare ca deja se afla in ele si impreuna cu
cei ce praznuiesc in ceruri, in Duhul Sfant. Nu la lumini se uita el, nici la
multimea poporului, nici la adunarea prietenilor sai; ci el cugeta numai la
cele ce se intampla dupa aceea, cand luminile se vor stinge, cand fiecare se
va duce acasa si el va ramane singur in intuneric.

Deci nu veni sa-mi dai socoteala de ani, de luni, de soroace sau sa-mi spui: “Iata
eu am praznuit Nasterea lui Hristos, Inaltarea, Pogorarea Sfantului Duh”, caci nu-i
greu sa-mi numesti toate sarbatorile; dar eu nu cred ca ele ajung pentru mantuirea
sufletului tau. Nu cumva sa-ti inchipui ca sarbatoarea sta in haine
stralucitoare, in cai sprinteni, in parfumuri scumpe, in lumanari, in candele,
in multimea poporului. Nu acestea dau stralucire sarbatorii, nu acestea sunt
adevarata sarbatoare, ci numai simboluri ale sarbatorii. In adevar, ce folos
pentru mine, scumpul meu, sa aprind nu multe lumanari si candele in temple si in
biserica credinciosilor, ci, de as putea, sa am lumini asemenea soarelui care
straluceste pe cer si, in loc de multime de candele, sa pun stelele pe bolta bisericii
si sa fac din ea un nou cer si o priveliste nemaivazuta pe pamant, si, pe deasupra,
in timp ce eu ma desfat de aceasta iluminatie, sa primesc si laudele si admiratia
celor de fata – ce folos, zic, din toate acestea, daca dupa putin, cand toate
acestea s-au stins, eu raman in intuneric? Si iarasi, ce folos daca astazi vars
peste mine si peste cei impreuna cu mine mireasma a parfumurilor, iar
maine sunt plin de putoarea propriului meu trup si a murdariei sale? Ce
folos am? Spune-mi-o, tu, care te lauzi cu sarbatori luminate, raspunde-mi! Nu
este, cu adevarat, niciun folos, cu toate ca tu taci, fiind constrans de cuvintele
mele. Deci de astazi sunt luminat si maine, in intuneric, daca astazi ma
bucur, iar maine sunt doborat de intristare, daca astazi sunt sanatos, iar
maine cad bolnav, ce castig am? Spune-mi-o! si ce folos pot avea de aici?
Nu aceste sarbatori am ales, zice Domnul. “Cine, zice El, vi le ceruse?” (Isaia,
1,12). Nu asa ne-a invatat Hristos sa praznuim. Dar cum? Asculta cu atentie.
Dar mai intai sa-ti pun inainte cuvintele celor ce graiesc impotriva zicand: “De ce
sa nu mai aprindem lumanari si candele? Sa nu mai aducem miresme si tamaie?
Sa nu mai chemam poporul sa cante si sa nu ne mai intalnim cu cunostintele, cu
prietenii si cu oamenii de seama? Asa spui tu, asa hotarasti tu?“. Eu nu spun asa
ceva, fereasca Dumnezeu! Ba, chiar te sfatui si sunt de parere sa fii foarte
larg in aceasta privinta. Totusi, trebuie sa stii cum s-o faci si eu iti voi
arata taina praznuirii credinciosilor. Si care este aceasta taina? Aceea
insemnata simbolic prin lucrarile pe care tu le implinesti.
Lumanarile isi arata tainic lumina cea intelegatoare. Asa cum biserica, aceasta
mareata casa, este luminata de multimea lumanarilor, tot asa si casa sufletului
tau, mult mai de cinste decat acest temple, trebuie sa fie luminata launtric si
stralucita de toate virtutile duhovnicesti care se aprind si ard in tine prin focul
dumnezeiesc, in asa masura incat sa nu ramana niciun coltisor neluminat.
Multimea lumanarilor din policandru, aprinse de acest foc vazut, sa-ti dea o idee
despre gandurile cele luminoase care trebuie sa straluceasca ca si lumanarile, si
niciun gand intunecat sa nu se afle in casa sufletului tau; ci toate sa straluceasca
in focul Duhului, care le mistuie necontenit; iar dreapta socoteala a

cugetelor tale sa alcatuiasca o cununa neintrerupta, ca un policandru.
Varsarea miresmelor si arderea tamaiei simbolizeaza ungerea cea
duhovniceasca si te invata ca si in tine trebuie sa fie din belsug aceasta
ungere. Mireasma care se raspandeste in afara pentru cei duhovnicesti este ca
roua care cade de pe muntii Sionului si ca aceea care se varsa pe barba lui Aaron
si pe marginea vesmintelor lui. Iar ceea ce curge inlauntru si ca o apa racoreste
mintea va fi pentru cel miscat de Duhul Sfant un izvor care izvoraste apele vietii
vesnice, un foc care se aprinde raspandind un fum mirositor. Va fi in acelasi timp
si o lumina vie si o mireasma duhovniceasca, care patrund simturile fie ca o
lumina vazuta pentru inimile curate, fie ca un lemn de viata datator, care
rastigneste poftele carnii, lemn care inmiresmeaza lumea si aduce neincetata
bucurie duhovniceasca credinciosilor.
Dar simbolul nu se opreste aici, deoarece ne dezvaluie si alte invataturi
duhovnicesti. In adevar, daca Dumnezeu a inzestrat lucrurile neinsufletite cu
podoaba si cu cinstea parfumului, cu cat mai mult nu te va impodobi cu
virtutea si nu te va slavi cu buna mireasma a Sfantului Duh pe tine, pe care
te-a facut dupa chipul si dupa asemanarea Sa? Aceste miresme alcatuite de
mana omului si a caror buna mirosire de untdelemn scump patrunde simturile
arata in chip minunat felul in care tu insuti ai fost plasmuit. Caci asa cum mirurile,
alcatuite din diferite esente, sunt framantate de mana omului, pentru ca feluritele
esente sa se alcatuiasca intr-una singura, tot asa si tu ai fost plasmuit de mana lui
Dumnezeu, printr-o mestesugita impreunare si alcatuire de parti inteligibile, adica
din harismele Duhului de viata facator si atoatelucrator. Deci se cuvine ca si tu
sa raspandesti buna mireasma a stiintei si a intelepciunii acestui Duh,
pentru ca aceia care aud invatatura ta sa primeasca mireasma si sufletele lor
sa dobandeasca duhovniceasca bucurie.
Multimile care se aduna si canta cu glas lui Dumnezeu iti infatiseaza icoana
cetelor ceresti si a nenumaratelor puteri ingeresti care slavesc pe Stapanul
ceresc pentru mantuirea ta. Laudele si cantarile multimii inchipuie cantarea
tainica pe care o inalta cu glasuri netacute ingerii, pentru ca tu sa faci ca ei si ca
un inger pamantesc sa lauzi fara incetare, tainic, cu gura nematerialnica a inimii,
pe Dumnezeu care te-a creat. Iar prietenii, cunostintele si boierii care sunt de fata
te invata prin prezenta lor ca si tu, prin implinirea tuturor poruncilor si prin
imbogatirea cu virtuti, trebuie sa intri in randul Apostolilor, a Prorocilor, a
Mucenicilor si a tuturor Sfintilor, imitand felul lor de viata.
Deci, daca dupa parerea ta asa praznuiesti sarbatorile si daca din aceasta ai
devenit asa cum ti-am spus, sarbatoarea ta este duhovniceasca si tu o praznuiesti
impreuna cu puterile cele de sus. Dar daca nu-i asa si daca n-ai ajuns aici prin
implinirea poruncilor, ce castig ai din praznuirea unei sarbatori? Ma tem sa nu auzi

si tu ca vechii israeliti: “Voi intoarce sarbatorile tale, zice, in jale si voi schimba
bucuria ta in intristare“.
Ce, dar, daca nu vom ajunge, asa cum spui tu, sa nu mai praznuim trupeste si la
aratare? “Praznuieste“, zice Scriptura. Fa din toate puterile tot ceea ce este spre
slava lui Dumnezeu si a sfintilor Lui. Aduna, daca se poate, toata lumea: imparati,
boieri, episcopi, preoti, calugari, mireni, pentru ca, datorita tie, Dumnezeu sa fie
slavit de toti, si slava lor, ca si cum ar fi adusa de tine lui Dumnezeu, iti va fi
socotita tie si tu vei fi bine primit de El. Totusi, sa nu-ti inchipui ca prin acest
mijloc slavesti pe Dumnezeu si sfintii Lui sau ca adaugi ceva la slava lor.
Cum ar fi cu putinta asa ceva cand se spune: “Si nici macar nu este slavit
ceea ce era slavit in aceasta privinta de slava cea covarsitoare” (II Corinteni
3,10) si cand sfintii n-au nimic de castigat de la o slava pamanteasca si
omeneasca? Praznuieste sarbatoarea simplu, numai pentru a agonisi
milostivirea lui Dumnezeu prin mijlocirea lor. Si apoi, chiar asa facand, sa
nu-ti inchipui ca adevarata sarbatoare sta in cele pe care le faci, ci socoatele mai degraba o inchipuire, umbra si simbol al sarbatorii. In adevar, spunemi, ce legatura ar putea sa aiba lucrurile materialnice, neinsufletite si cu totul
lipsite de simtire, cu cele intelegatoare, dumnezeiesti, inzestrate cu viata sau, mai
bine zis, duhovnicesti si vii si facatoare de viata vesnica?
Pentru tine deci, care praznuiesti dupa randuiala si cu evlavie, sarbatoarea
sa nu constea intr-o lumina de candela degrab trecatoare, ci in insasi flacara
sufletului tau, in cunoasterea lucrurilor dumnezeiesti si ceresti si pe care Duhul
Sfant le daruieste adevaratului israelitean cu mintea. Aceasta stralucire sa
strabata toate faptele tale si ea se va arata oamenilor mai iluminata de razele
soarelui; o lumina curata, sarata cu sarea Duhului, dupa cuvantul care
porunceste: “Asa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, asa incat sa
vada faptele voastre cele bune si sa slaveasca pe Tatal vostru, Cel din
ceruri“ (Matei 5,16).
In loc de multime de lumanari, sa ai ganduri luminoase; acestea tes podoabele
virtutilor si se arata cu stralucirea celor ce vad bine podoaba templului
duhovnicesc si a frumusetii sale.
In loc de miresme si de tamaie, Duhul Sfant sa te inmiresmeze si cu buna sa
mireasma duhovniceasca, ale carei revarsari sunt negraite si ale carei miros este
ca lumina pentru mirosire.
In loc de multimea poporului, sa se adune la tine cetele sfintilor ingeri care lauda
pe Dumnezeu pentru tine si care neincetat se bucura pentru a ta mantuire, inaltare
si sporire.

In loc de prieteni, de boieri si de imparatire, sa vina toti sfintii ca sa fie impreuna cu
tine, ca adevarati prieteni. Pe ei sa-i iubesti si sa-i cinstesti mai presus de orice,
pentru ca dupa moarte sa te primeasca in corturile lor cele vesnice, asa cum
Avraam a primit pe Lazar in sanul sau, desi aceasta pericopa se talcuieste si in alt
chip.
In loc de masa incarcata cu belsug de bucate, multumeste-te cu painea vietii, nu
numai cu cea materialnica si vazuta, ci si cu aceea care ti s-a dat prin aceasta, cu
insasi painea vietii, care coboara din cer si care da viata lumii si in care cei ce o
mananca gasesc nu numai mancare, ci insasi viata care inviaza din morti. Iata
folos si mancare care nu dezgusta si nu se sfarsesc niciodata. Ca vin sa bei nu
acest vin vazut, ci acela care numai la aratare este vin, iar duhovniceste este
sangele lui Dumnezeu, lumina negraita si bucuria vesnica. Pe acesta, daca il bei
totdeauna cu vrednicie, te vei izbavi de sete pentru vesnicie, numai sa-l bei cu
constiinta curata si cu pacea sufletului.
Ia aminte bine la intelesul cuvintelor mele: daca te impartasesti cu constiinta, te
impartasesti cu vrednicie; iar daca nu, apoi mananci si bei totul cu
nevrednicie.Daca ai primit cu contemplatie curata ceea ce ai luat, iata ca in
adevar te-ai facut vrednic de aceasta masa; si de nu te vei face vrednic, apoi nu te
vei apropia si nu te vei uni in vreun alt fel cu Dumnezeu. Sa nu-ti inchipui deci ca
cei ce se impartasesc cu nevrednicie cu Sfintele Taine, fara de prea multa
osteneala, ei se pot apropia si uni cu Dumnezeul cel nevazut, caci aceasta
nu se intampla si nu se va intampla niciodata. Numai aceia care sunt vrednici
si de descoperirea cea intelegatoare a dumnezeirii celei nevazute, pe care ei o
vad si o mananca cu ochiul si cu gura mintii, numai aceia, cand se impartasesc cu
dumnezeiescul Trup al Domnului, cunosc ca bun este Domnul.Acestea nu
mananca numai painea cea vazuta si in chip vazut, ci, in acelasi timp, ei
mananca si beau in chip intelegator pe Dumnezeu, si hranindu-se atat vazut,
cat si nevazut, cu trupul si cu sufletul, ei se unesc in amandoua felurile cu
Hristos cel indoit in fire, fiind intrupati si uniti cu slava si cu dumnezeirea
Lui. Asa sunt uniti cu Dumnezeu cei ce mananca din aceasta paine si beau din
acest pahar cu vrednicie, in cunoasterea si contemplarea tainei, cu sufletul si cu
inima simtitoare. Dar cei ce se impartasesc cu nevrednicie sunt goi de darul
Sfantului Duh, isi hranesc numai trupul, nu si sufletul.
Dar sa nu te tulburi, prea iubite, auzind acest adevar pe care ti-l spun. Daca tu
marturisesti in adevar ca trupul Domnului este painea vietii si care da viata,
daca tu stii ca sangele Lui da, de asemeni, viata celor ce se impartasesc cu
el si ca se preface, in cel ce il bea, in izvor de apa care curge in viata
vesnica, spune-mi, de ce tu, care te impartasesti, nu sporesti cu nimic in
sufletul tau si cu toate ca ai resimtit o oarecare bucurie, din nou te afli

aproape tot asa cum erai si mai inainte, fara sa observi in tine nici cea mai
mica inaintare in viata, nici izvor care curge, nici vreo oarecare lumina?
In adevar, materialniceste, aceasta paine nu este decat o imbucatura pentru cei
care nu vad dincolo de simtire, dar duhovniceste, ea este o lumina cu neputinta de
cuprins si neapropiata. Tot asa vinul este lumina, viata, foc si apa vie. Deci daca,
mancand dumnezeiasca paine si band vinul veseliei, nu ai ajuns in masura sa
cunosti ca traiesti o viata nestricacioasa, ca ai primit aceasta paine ca pe o lumina
sau ca pe un foc, asemenea prorocului, ca ai baut sangele Domnului ca pe o apa
care curge si vorbeste, daca niciun astfel de rod nu ai vazut si nu ai simtit, cum iti
inchipui ca te-ai impartasit cu viata? Cum iti inchipui ca te-ai atins de focul cel
neapropiat sau cum crezi ca te-ai impartasit cat de putin din lumina cea vesnica?
Si nu s-a intamplat aceasta vreodata niciunuia care a fost tot asa de nesimtitor ca
tine. Da, lumina te lumineaza, dar tu esti orb; focul te incalzeste, dar tu nu teai incalzit; viata te-a atins cu umbra sa, dar tu nu te-ai unit cu ea; apa cea vie
a trecut prin sufletul tau, dar ca printr-o conducta, deoarece n-a gasit vasul
vrednic de ea. Daca te impartasesti astfel, daca te atingi astfel de tainele cele
neajunse, numai iti inchipui ca mananci, deoarece nu iei nimic, nu mananci nimic
si nu ai primit absolut nimic in tine. Caci Cuvantul cel neajuns, painea care se
coboara din cer, nu este cuprins de cele nevazute. El mai degraba cuprinde,
ia si se uneste fara amestecare cu cei vrednici si bine pregatiti pentru
primirea Lui.
Deci daca asa praznuiesti sarbatorile si asa te vei impartasi cu Sfintele
Taine, toata viata ta va fi o neintrerupta sarbatoare. Ba nu o sarbatoare, ci un
inceput de sarbatoare si un Paste unic, trecere si iesire din lumea simtita in
lumea intelegatoare, acolo unde orice umbra, orice inchipuire, orice simbol de
acum ia sfarsit si unde noi ne vom bucura vesnic – in toata curatia, curati fiind noi
insine – de Jertfa cea mai curata, in Dumnezeu Tatal si Duhul cel de o fiinta,
vazand necontenit pe Hristos si fiind vazuti de El, traind cu Hristos si imparatind cu
Hristos, a carui slava cereasca este neajunsa si caruia I se cuvine toata slava,
cinstea si inchinaciunea impreuna cu Tatal si cu Preasfantul si de viata Facatorul
sau Duh, acum si pururrea si in nesfarsitii veci. Amin!”

________________________

Hristos a Înviat!
Vasile Militaru
Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă!
Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă
De câte ori, creştine, o auzi.
Hristos a Înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevăr;
În poieniţa-n care zburdă cerbii,
În florile de piersec şi de măr.
În stupii de albină fără greş,
În vântul care suflă mângâios
În ramura-nflorită de cireş
Dar vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos?
Ai cântărit cu mintea ta, creştine
Cât bine ai făcut sub cer umblând,
Te simţi măcar acum pornit spre bine
Măcar acum te simţi mai bun, mai blând?
Simţi tu topită-n suflet vechea ură?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură?
Iubirea pentru semeni o simţi jar?
O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept să cânţi: Hristos a Înviat!

Sfantul Luca al Crimeii

Predica rostita in Duminica
Femeilor Mironosite
“Astăzi Sfânta Biserică pomeneşte şi preamăreşte pe sfintele
femei mironosiţe, primele martore ale invierii lui Hristos. A
binevoit Domnul ca anume ele să-L vadă primele Inviat din morţi.
Cine au fost aceste sfinte femei? De ce sunt numite mironosiţe?
Acestea au fost femeile care L-au iubit cu toată inima pe Domnul
Iisus Hristos, care I-au slujit cu multă grijă in toate nevoile vieţii
Lui in trup, care impreună cu Apostolii invăţau, ascultând sfintele
Lui cuvântări, pe care putem să le numim chiar femei-apostoli.
Pe una dintre ele si cea mai inflăcărată, Maria Magdalena, o
numesc intocmai cu Apostolii. Când citim că Domnul Iisus Hristos
S-a arătat mai intâi femeilor mironosiţe, apare o intrebare firească:
de ce nu S-a arătat intâi de toare Preasfintei Sale Maici? In
Evanghelie nu găsim nici o menţiune că Domnul S-ar fi arătat ei.
Sfântul Dimitrie, mitropolitul Rostovului, spunea că Preasfânta

Născătoare de Dumnezeu era in rândul acelor femei mironosiţe
cărora li S-a arătat Domnul, fiindcă în Evanghelia de la Marcu se
spune că a venit la mormântul Domnului Maria Magdalena şi altă
Maria; şi Sfântul Dimitrie al Rostovului spune că cealaltă Marie era
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.
Putem să fim de acord cu o astfel de tâlcuire a marelui sfânt?
Nu, necătând la profunda noastră dragoste si respect faţă de dânsul.
Pentru că aţi auzit in Evanghelia de ieri de la priveghere cuvintele
Sfântului Apostol Marcu, despre faptul că Domnul odată inviat S-a
arătat prima dată Mariei Magdalena. Dacă aşa vorbeşte Sfântul
Apostol, inseamnă că aşa a si fost.
De ce S-a arătat Domnul mai intâi femeilor mironosiţe, iar
nu Preacuratei Sale Maici? De ce nu S-a arătat Sfinţilor Săi
Apostoli? Pentru că Domnul cunoştea inima femeiască. Ştia că ea
este extrem de sensibilă si plină de dragoste, atinge tot ce este
măreţ, tot ce este tainic, tot ce este sfânt, mult mai uşor decât o fac
inimile mai dure ale bărbaţilor, fiindcă acestora le este propriu să
primească totul cu multă reflecţie, să creadă intâi de toate raţiunii
minţii
lor.
La femei nu este aşa. Ele nu reflectă atât de mult cum o fac
bărbatii. Acestea cuprind cu inimile lor curate toata dreptatea, tot
adevarul rapid si usor. Există două feluri de cunoaştere —
cunoaşterea cu mintea si cunoaşterea cu inima, acea cunoastere cu
inima pe care filosofii o numesc cunoaştere intuitivă. Cu inima se
cunoaşte ce este mai important — ceea ce nu poate cunoaşte
mintea. Inima este organul cunoaşterii superioare, a comuniunii
noastre cu Dumnezeu, cu toată lumea nevăzută. Inima de femeie
intr-o măsură mult mai mare decât cea de bărbat dispune de
această capacitate a cunoaşterii intuitive, a cunoaşterii nemijlocite,
fără multe raţionamente. In aceasta constă marele avantaj al
femeilor faţă de bărbaţi.
Anume de aceea bisericile noastre sunt pline de femei.
Femeile, cu inima lor, se adresează mai uşor Domnului Iisus
Hristos, mai uşor primesc si cunosc tot ce este sfânt. Mărire
femeilor!
Astăzi este marea sărbătoare creştină a femeilor, zi în care în
persoana sfintelor femei mironosiţe se preamăreşte si se preaînalţă
inima femeiască. Există ziua de 8 martie dedicată femeilor. Dar ziua
creştină a femeilor este mult mai importantă. De ce oare? Pentru că
noi sărbătorim cel mai sfânt dintre toate drepturile omeneşti, pe
care l-au primit femeile de la insuşi Domnul Iisus Hristos: dreptul
tuturor femeilor la atingerea celei mai inalte demnităţi omeneşti,

sfinţenia; dreptul la cea mai apropiată prietenie cu Domnul Iisus
Hristos, dreptul de a fi inălţate mai presus de orice. Pentru că,
spuneţi-mi, cine este mai mare decât sfintele muceniţe, decât cea
intocmai cu Apostolii Maria Magdalena sau Nina, luminătoarea
Georgiei? Cine este mai inaltă decât ceata cuvioaselor femei?
Ele sunt vârful demnităţii omeneşti. Si această demnitate au
primit-o femeile astăzi in persoana femeilor mironosiţe.
Să ne intoarcem acum la acea intrebare pe care am pus-o la
inceput: de ce Domnul Iisus nu S-a arătat intâi de toate Preacuratei
Sale Maici, după cum ar fi dorit inimile noastre?
Noi vom da o explicaţie diferită decât cea pe care a dat-o
Sfântul Dimitrie al Rostovului: de aceea nu S-a arătat Domnul Iisus
Hristos Preacuratei Sale Maici, pentru că toate apariţiile Lui de
după Inviere au avut un singur scop: să le incredinţeze pe
mironosiţe, să-i incredinţeze pe Apostoli, iar printr-inşii toată
lumea creştină de adevărul Invierii Sale.
Dar să ne gândim: oare avea nevoie Hristos s-o convingă de
veridicitatea invierii Lui pe Preacurata Sa Maică? Sigur că nu,
pentru că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a fost mult mai
apropiată de Fiul Său decât femeile mironosiţe si Apostolii.
Aţi auzit in Evanghelia care s-a citit că Preasfânta Fecioară.
Maria, după Naşterea lui Hristos, a auzit cuvinte minunate despre
Dânsul de la Ingeri, văzând inchinarea magilor, auzind cuvinte
neobişnuite pe care le vorbea Copilul Iisus in templul din Ierusalim
in 1mijlocul cărturarilor si fariseilor si păstra toate acestea in inima
ei. Aici s-au intipărit adânc cuvintele lui Hristos, care mărturiseau
despre Dumnezeirea Lui. Ea niciodată nu s-a indoit de Invierea Lui,
primea toate cuvintele lui Hristos cu credinţă deplină in
veridicitatea lor. Dacă se spune despre Sfinţii Apostoli că nu
inţelegeau când Domnul Iisus Hristos le vorbea că va fi dat in
mainile păcătoşilor, văzând inchinarea magilor, auzind cuvinte
neobişnuite pe care le vorbea Copilul Iisus in templul din Ierusalim
in mijlocul cărturarilor si fariseilor si păstra toate acestea in inima
ei. Aici s-au intipărit adânc cuvintele lui Hristos, care mărturiseau
despre Dumnezeirea Lui. Ea niciodată nu s-a indoit de Invierea Lui,
primea toate cuvintele lui Hristos cu credinţă deplină in
veridicitatea lor. Dacă se spune despre Sfinţii Apostoli că nu
inţelegeau când Domnul Iisus Hristos le vorbea că va fi dat in
mainile păcătoşilor, că Îl vor bate şi Îl vor ocăra, Îl vor răstigni pe
cruce, atunci desigur, nu la fel se poate spune despre Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu. Ea a primit deplin aceste cuvinte, ştia că
Îl va vedea pe Fiul Său chinuit pe Crucea de pe Golgota.

In faţa ochilor ei stătea mereu imaginea strălucind de lumina
cerească a Invierii lui Hristos. Ea ştia că va fi aşa cum a spus
Hristos; ştia că El nu doar va fi răstignit, dar va si invia a treia zi. De
ce trebuia să fie ea convinsă, când nu se indoia de aceasta?
Toate arătările lui Hristos, repet, au avut scopul să-i
convingă pe oameni de veridicitatea Invierii Lui. Iată de ce, după
cum presupunem noi, Domnul Iisus Hristos nu S-a arătat Intai
Preasfintei Sale Maici.
In Evanghelii nu sunt scrise multe din cele pe care le-a
săvârşit Hristos, nici din cele pe care le-a invăţat El. Dacă In
Evanghelie nu găsim nicăieri scris despre faptul că Domnul S-a
arătat după Inviere Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, inseamnă
că aceasta nu s-a petrecut. Neindoielnic că in iubirea Lui
atotcuprinzătoare de Fiu S-a arătat Maicii Sale si a avut cea mai
profundă comuniune cu ea după Invierea Sa. De acest fapt nu se
poate indoi nici o inimă creştină. Să nu se tulbure nimeni de faptul
că Domnul Iisus Hristos S-a arătat primul Mariei Magdalena si in
urma ei altor femei mironosiţe.
Ştiţi că pe toţi sfinţii, pe toţi ucenicii Săi apropiaţi, Domnul ia dat pentru noi exemplu si model. Sfinţilor Apostoli le urmează
toată lumea creştină. Sfintelor femei mironosiţe trebuie să le
urmeze toate femeile creştine, trebuie să meargă pe aceeaşi cale pe
care au mers mironosiţele — pe calea celei mai fierbinţi supuşenii,
celei mai pline de abnegaţie iubiri faţă de Domnul Iisus Hristos.
Toate femeile care trăiesc in prezent trebuie să ia exemplu de
la sfintele femei mironosiţe, care I-au slujit Domnului cu tot ce-au
putut — cu grija de El cu munca lor, cu dragostea fierbinte.
Domnul Iisus Hristos nu este acum cu noi. El este cu Tatăl
Său pe Scaunul Slavei. Nu puteti nemijlocit sa-I aduceti Lui grijile
voastre, cum i le aduceau sfintele femei mironosiţe.
Dar oare n-aţi auzit ce vorbea Domnul Iisus Hristos despre
cei lipsiţi, despre cei săraci, despre toţi cei care suferă? Oare nu ştiţi
că Domnui in persoana fiecărui sărac stă in faţa voastră, aşteptând
grija dumneavoastră?
In cuvântarea Sa despre infricoşătoarea Judecată, El i-a
condamnat pe oamenii nemiloşi pentru că nu L-au hrănit când era
flămând, nu L-au imbrăcat cand era gol, nu L-au vizitat când era in
temniţă. Si când cu uimire L-au intrebat pe El păcătoşii: Doamne!
Când Te-am văzut flămând, sau gol, sau bolnav, sau in temniţa si nu
Ti-am slujit Tie? — El le-a răspuns: Pentru ca n-aţi făcut aceasta
unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai Mei, nici Mie nu Mi-aţi făcut!
Dacă este aşa, inseamnă că şi in prezent fiecare inimă de

femeie, care doreste să verse dragostea asupra lui Hristos, are
posibilitate să facă aceasta. Oricare dintre voi poate să reverse
dragostea sa, darurile sale asupra fraţilor mai mici ai lui Hristos.
Aceasta va fi la fel cu slujirea pe care au dus-o sfintele femei
mironosiţe. Ele duceau vasele de alabastru cu mir, ele duceau
aromatele ca să ungă trupul mort al Domnului Iisus Hristos. De
aceea sunt numite: mironosiţe. Iar vouă vi se cade să-I aduceţi
Domnului Iisus Hristos căţui de aur, pline de tămâia milostivirii
voastre faţă de săraci, de dragostea voastră, de compătimirea
voastră.
Mergeţi pe calea sfintelor femei spre Hristos, mergeţi după
sfintele femei mironosiţe — si veţi ajunge acolo unde se bucură şi
ele cu bucurie veşnică fara sfârşit!”

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan s-a arătat în
vedenie dumnezeiască Sfântului Grigorie Palama
După

ce a petrecut doi ani cu
Părintele Nicodim, Grigorie a avut
parte de o vedenie dumnezeiască.
Într-o zi, pe când se îndeletnicea
cu rugăciunea minții, i s-a arătat
un bărbat măreț și străluminat.
Grigorie l-a recunoscut pe Sfântul
Apostol și Evanghelist Ioan de
Dumnezeu Cuvântătorul, Fiul
Tunetului, ucenicul cel iubit și
prietenul lui Hristos.
Privindu-l
pe
Grigorie
cu
bunăvoire, Apostolul a spus:
- Din lumea cealaltă am venit la
tine ca sol al Stăpânei a tot ce
este sfânt, ca să te întreb pentru
ce strigi mereu, zi și noapte, și în
tot ceasul, „Luminează întunericul meu, luminează întunericul
meu”?
Grigorie a răspuns:
- Ce altceva aș putea zice în rugăciunea mea către
Dumnezeu, fără numai a cere milă și luminare ca să cunosc și
să fac voia Lui, om pătimaș fiind eu, și plin de păcate?
Atunci, ucenicul cel iubit al lui Hristos a răspuns:
- Stăpâna tuturor ți-a poruncit să nu te temi, nici să șovăi, că eu voi
fi ajutorul tău.
Apoi, Grigorie a întrebat:
- Oare în viața de acum ori în cea viitoare vrei a-mi ajuta ca
împreună-lucrător al Maicii Domnului?
Marele Evanghelist al celor înalte a răspuns cu bucurie și dulceață:
- Te-am ajutat și mai înainte, și te ajut și acum, și încă și în viitor te
voi ajuta!
Deci, după ce Evanghelistul i-a vestit despre acest dar mai presus
de fire și negrăit al Maicii Domnului, s-a făcut nevăzut. Din această
vedenie, putem înțelege că harul dumnezeiesc îl pregătea pe
Sfântul Grigorie a păși pe urmele „Theologului”.

Sfintii Mari Împarati si intocmai cu
Apostolii Constantin si mama sa, Elena

Fericitul şi pururea pomenitul Constantin (306-337), a fost
fiul lui Constanţiu Hlor (305-306) şi al cinstitei Elena. Era pe
vremea când crudul împărat Diocleţian (284-305) îşi luase
părtaşi la cârmuirea întinsei împărăţii a romanilor, aşa încât
partea de răsărit a împărăţiei, cu capitala la Nicomidia, era
cârmuită chiar de el, având ca ajutor pe ginerele său, Galeriu.
Tropa – Glasul 8
Chipul Crucii Tale pe cer văzându-l şi ca Pavel chemarea nu
de la oameni luând, cel între împăraţi Apostolul Tău,
Doamne, împărăteasca cetate în mâinile Tale o a pus. Pe
care pazeşte-o totdeauna în pace, pentru rugăciunile
Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.
Partea de apus, cu capitala la Roma, avea ca împărat pe
Maximian, însoţit de fiul său, Maxenţiu, iar ca ajutor pe
Constanţiu Hlor, tatăl Sfântului Constantin. Acesta stăpânea
peste întinsele ţinuturi ale Galiei, Spaniei şi Britaniei.
Dar, pe când în celelalte părţi ale împărăţiei creştinii îndurau
cele mai crunte prigoniri, în ţinuturile sale, Constanţiu nu
numai că a oprit orice prigoană împotriva lor, ci, socotindu-i
cei mai cinstiţi dintre cetăţeni, îi folosea ca sfetnici
împărăteşti.
Constantin a luat stăpânirea împărăţiei după moartea tatălui
său, cu învoirea întregii oştiri, pentru că era iubit de toţi.
Maxenţiu, fiul nelegitim al lui Maximian, auzind de acest fapt,
a pornit război împotriva lui Constantin.
Episcopul Eusebiu de Cezareea istoriseşte că, plecând în
întâmpinarea duşmanului său, împăratul Constantin se ruga,
cerând ajutor de la Dumnezeu înainte de a începe lupta, ştiind
că oastea lui este mai slabă decât cea a lui Maxenţiu.
Ca răspuns la rugăciunea lui, Constantin a văzut ziua, în
amiaza mare, strălucind pe cer, o cruce luminoasă, pe care
scria cu slove alcătuite din stele: Prin acest semn vei învinge;

iar în noaptea ce a urmat, tot el a văzut în vis pe Însuşi
Domnul Iisus Hristos, apropiindu-Se de el şi îndemnându-l
să-şi facă steag ostăşesc cu semnul Sfintei Cruci pe el.
Deci, chipul cinstitei Cruci şi monograma lui Hristos (literele
greceşti H şi R) punându-le pe steaguri şi pe scuturi, a mers la
Roma şi a biruit pe nelegiuitul Maxenţiu, care, căzând în râul
Tibru, s-a înecat, la podul Milvius, în anul 312. Astfel,
Constantin a eliberat pe cetăţenii Romei de tirania lui
Maxenţiu.
Încredinţat că în biruinţa lui a fost ajutat de Dumnezeul
creştinilor, fericitul Constantin a dat în anul 313, ca împărat al
Romei, o hotărâre prin care a oprit prigonirea creştinilor şi a
dat libertate credinţei creştine în întregul Imperiu Roman.
Acest act, de mare însemnătate, se numeşte Edictul de la
Milan.
Mai târziu, fericitul Constantin şi-a mutat capitala împărăţiei
de la Roma la Bizanţ. Aici, a zidit din nou această cetate, ca o
roadă a credinţei sale în Hristos, şi a împodobit-o cu tot felul
de biserici, ca pe o adevărată nouă Romă creştină, numită apoi
Constantinopol, după numele său.
Sfântul împărat Constantin a arătat multă râvnă şi pentru
unitatea credinţei creştine, aceasta văzându-se pe vremea
ereziei lui Arie, care învăţa că Hristos n-a fost Dumnezeu
adevărat, îmbrăcat în fire de om şi coborât în lume, cum
socoteşte dreapta credinţă; Hristos, pentru el, era numai o
persoană creată.
Pentru că era tulburare mare în Biserică, marele Constantin a
hotărât ţinerea Sinodului de la Niceea, în anul 325, la care el
însuşi a luat parte. Aici, episcopii din toată lumea creştină au
condamnat rătăcirea lui Arie şi au mărturisit dreapta credinţă,
alcătuind prima parte din Crezul pe care îl rostim şi noi la
fiecare Sfântă Liturghie.

Sfântul Constantin a dat şi legi inspirate din credinţa creştină,
prin care apăra demnitatea persoanei umane şi a familiei.
Sfântul Împărat Constantin a fost însă ajutat şi de evlavia şi
râvna mamei sale Elena, care, mergând la Ierusalim pentru
descoperirea locurilor sfinte din Evanghelii, a aflat locul
Golgotei, al Sfântului Mormânt şi lemnul cinstitei Cruci şi a
zidit cu împărătească dărnicie biserica Sfântului Mormânt,
biserica din Betleem, pe cea din Nazaret şi alte sfinte locaşuri.
Îndemnat de fericitul Teofil, episcopul Goţiei, care păstorea la
nordul Dunării (Dacia) şi participase la Sinodul întâi de la
Niceea, Sfântul Constantin a sprijinit creştinarea strămoşilor
noştri, cerând goţilor cotropitori să nu împiedice răspândirea
creştinismului. Totodată împăratul Constantin a recâştigat
unele teritorii din sudul Munteniei, construind un pod la
Sucidava (azi oraşul Corabia) şi ridicând acolo o cruce de
piatră, ca semn al biruinţei credinţei celei noi asupra
păgânismului.
Pentru toate aceste fapte de folos credinţei creştine, săvârşite
de marele Constantin şi maica sa Elena, ei s-au învrednicit a fi
numiţi „Sfinţi împăraţi întocmai cu Apostolii”. Sfântul
Constantin a adormit în Domnul, la anul 337, cu zece ani după
adormirea maicii sale, Sfânta Elena.
Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase,
miluieşte-ne pe noi. Amin.

Sfanta
Monica,
ocrotitoarea
sotiilor
necajite

Sfanta Monica din Africa, mama Fericitului Augustin, s-a nascut in
anul 322 si a trecut la cele vesnice in vara anului 378, la varsta de
numai 56 de ani. Sfanta Monica este ocrotitoarea sotiilor si
mamelor ale caror barbati sau copii traiesc departe de Dumnezeu,
ratacind pe cai gresite. Sfanta Monica este praznuita in ziua de 4
mai.
Sfanta Monica, mama Fericitului Augustin
Sfanta Monica s-a nascut in anul 322, in localitatea Tagaste, din
Africa de Nord, aflata astazi pe teritoriul Algeriei. Parintii ei au
crescut-o inca de mica in credinta si invatatura crestina. Cele mai
multe informatii despre viata Sfintei Monica le avem din cartea a
noua, din "Marturisiri", intocmita de fiul ei, Fericitul Augustin.
La vremea potrivita, Sfanta Monica s-a casatorit cu Patricius, un
demnitar pagan. Desi nu avea o fire blanda, barbatul a fost coplesit
de blandetea si ascultarea Sfintei Monica, drept pentru care i-a
respectat libertatea si credinta.
Sfanta Monica si Patricius au primit de la Dumnezeu trei copii:
Augustin, Navigius si Perpetua. Singura ei fiica, Perpetua, dupa
casatorie, ramanand vaduva, a imbratisat viata monahala si a fost
aleasa stareta, la o manastire de maici din Hippona.

In cele din urma, prin curatia si rugaciunile sotiei sale, Patricius a
primit botezul crestin. Femeilor care patimeau langa sotii lor,
Sfanta Monica obisnuia sa le zica: "Sa fiti blande, sa va ascultati
sotii si sa nu cautati niciodata motive de cearta. Casatoria inseamna
liniste, dar si tacere si intelegere."
Cand a murit tatal sau, Augustin avea doar 16 ani. Inca de mic, el sa dovedit a fi incapatanat si neascultator. Indurerata de acest lucru,
mama lui a cerut ajutorul episcopului local, care i-a spus: "Tu sa
continui sa te rogi Mantuitorului Iisus Hristos si Domnul sa te
binecuvanteze, pentru ca nu este posibil ca fiul tau, pentru care ai
varsat atatea lacrimi, sa fie pierdut."
In cele din urma, in anul 387, in ajunul Pastilor, renuntand la
ratacirile maniheilor, Fericitul Augustin s-a botezat, spre nespusa
bucurie a mamei sale. Despre acest lucru, Fericitul Augustin avea sa
spuna: "Mama mea m-a nascut de doua ori, insa ce-a de-a doua
nastere a fost un chin spiritual indelungat, din rugaciuni si multe
lacrimi. Bucuria pe care am simtit-o in clipa in care L-am cunoscut
cu adevarat pe Dumnezeu a fost una imensa."
Sfanta Monica si-a cunoscut mai dinainte sfarsitul, drept pentru
care i-a zis fiului ei: "Fiule, in ceea ce ma priveste, eu nu mai gasesc
nici o atractie pentru aceasta viata. Nu stiu ce sa mai fac aici, pe
pamant, si pentru ce ma mai aflu aici. Aceasta lume nu mai este un
obiect al dorintelor mele. A existat un motiv pentru care eu doream
sa mai raman in aceasta viata: sa te vad crestin, inainte de a muri.
Dumnezeu m-a ascultat mai mult decat as fi indraznit eu sa sper,
mi-a dat posibilitatea sa te vad in slujba sa si dezrobit de aspiratiile
unei fericiri pamantesti. Ce sa mai fac aici?" Si iarasi: "Sa ingropati
acest trup unde va va placea mai mult; nu vreau sa va fie o greutate.
Numai acest lucru vi-l cer, ca oriunde veti fi, sa va amintiti de mine
la altarul Domnului."
Nu mult dupa botezarea lui Augustin, in vara anului 378, dupa noua
zile de boala, la varsta de numai 56 de ani, Sfanta Monica a trecut la
cele vesnice. Ea a fost inmormantata in Ostia, in sud-vestul Romei.
Abia peste noua sute de ani, cinstitele ei Moaste au fost mutate in
Roma. Sfanta Monica este ocrotitoarea sotiilor si mamelor ale caror
barbati sau copii traiesc departe de Dumnezeu, ratacind pe cai
gresite.
Teodor Danalache

Descoperirea moastelor si canonizarea Sfantului Irodion

Cuviosul Irodion
de la Lainici

Cuviosul Irodion de la Lainici este cinstit pe 3 mai. Cuviosul Irodion
s-a nascut in anul 1821, in Bucuresti si a primit la botez numele de
Ioan. La varsta de 20 de ani, a intrat ca frate in Manastirea Cernica.
Primeste ingerescul chip al calugariei pe 3 decembrie 1846, sub
numele de Irodion.
In septembrie 1850 staretul sau, Calinic, este hirotonit episcop la
Ramnicu Valcea. Cu acest prilej, Calinic ia cu sine, alaturi de alti
vietuitori si pe Irodion. In anul 1854 il numeste staret al schitului
Lainici. A pastorit cu mici intreruperi 41 de ani, intre anii 18541900.
Mentionam ca dupa moartea duhovnicului Sfantului Calinic,
Irodion devine din ucenic, duhovnic al Sfantului Calinic.
Cuviosul Irodion a trecut la cele vesnice pe 3 mai 1900. Dupa
trecerea la cele vesnice, la mormantul parintelui Irodion foarte
multi bolnavi primeau tamaduire.
Cuviosul Irodion a fost vazator cu duhul
A prorocit inainte de a trece la cele vesnice pustiirea manastirii
Lainici. Prorocia sa a fost implinita in toamna anului 1916, cand
trupele germane au transformat manastirea in grajd pentru cai.
Abia in anul 1929 este readusa viata monahala prin purtarea de
grija a arhimandritul Visarion Toia.

Dupa sapte ani de la trecerea sa la cele vesnice, parintele Iulian
Drighicioiu, primeste binecuvantarea de la episcopie pentru
deshumare. Astfel au descoperit ca trupul Cuviosului Irodion era
neputrezit si izvorator de miresme (bine mirositor). A fost ingropat
intr-un loc mult mai adanc, iar in 1929, prin descoperire
dumnezeiasca, parintele Visarion Toia, staretul manastirii Lainici,
le-a asezat intr-un loc de taina. Din acel moment nimeni nu a mai
cunoscut locul in care se aflau osemintele Cuviosului Irodion.
Pe 8 aprilie 2009, IPS Parinte Irineu, Mitropolit al Olteniei, a
primit binecuvantarea Prefericitului Daniel sa gaseasca moastele
Cuviosului Irodion. Sfantul s-a lasat redescoperit pe 10 aprilie, iar
moastele sale au fost asezate intr-o racla de argint.
Trecerea Cuviosului Irodion in randul sfintilor a fost aprobata de
Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul sedintei de
lucru din 29 octombrie 2010. Sfantul Sinod a hotarat ca ziua sa de
praznuire sa fie 3 mai, ziua trecerii sale la cele vesnice.
Canonizarea Cuviosului Irodion a fost proclamata pe 1 mai 2011, la
Manastirea Lainici.
Cum se face trecerea in randul sfintilor
Actul prin care Biserica recunoaste, declara si asaza pe credinciosii
trecuti la cele vesnice, in randul sfintilor, poarta denumirea de
canonizare. In primele secole, canonizarile erau facute de catre
fiecare Biserica locala, care avea in fruntea ei un episcop.
Proclamarea unui sfant era realizata atunci cand Dumnezeu isi
descoperea lucrarea Sa prin aceste persoane care urmau a fi
canonizate. Astfel, Biserica proclama sfintenia acolo unde
Dumnezeu a binevoit s-o arate.
Ca cineva sa ajunga sa fie trecut in randul sfintilor, nu e nevoie de
un anumit numar de ani de la moartea sa si nici de un anumit
numar de minuni.
Pentru a fi feriti de necredinta, autoritatea bisericeasca a fixat
cateva criterii dupa care cineva poate fi trecut in Sinaxar. Din
conditiile de fond amintim:
1. Ortodoxia neindoielnica a credintei celui ce urmeaza a fi
canonizat, ortodoxie pastrata pana la moarte.

2. Proslavirea lui de catre Dumnezeu, manifestata prin moarte
martirica pentru credinta, prin puterea de a savarsi minuni si
puterea de a apara eroic Biserica Ortodoxa.
3. Raspandirea miresmei de sfintenie dupa moartea lui si
confirmarea acesteia, prin cultul spontan acordat de poporul
credincios.
Pentru a se afirma unitatea Bisericii in privinta actelor de
canonizare, s-au intocmit anumite randuieli care constau in acte
formale de savarsit cu ocazia canonizarii solemne. Acestea sunt:
instituirea unei comisii pentru cercetarea vietii persoanei ce
urmeaza a fi trecuta in randul sfintilor, intocmirea unui raport in
care se aduc argumentele pentru canonizare, aprobarea de catre
Sfantul Sinod a raportului, pregatirea textelor liturgice (slujba
Vecerniei, Utreniei, Acatistul) si icoana sfantului, intocmirea unui
act sinodal de catre Sfantul Sinod (care cuprinde motivarea
canonizarii, hotararea Sfantului Sinod de a trece persoana
respectiva in randul sfintilor, instituirea cultului public bisericesc,
general sau local, fixarea zilei de sarbatoare a sfantului, trecerea lui
in calendarul bisericesc si a slujbei lui in cartile de ritual, si
oranduirea ca anumite biserici sa aiba hramul sfantului respectiv).
Ceremonia de proclamare a sfintilor
In cazul descoperirii moastelor sfantului respectiv, acestea sunt
unse cu Sfantul Mir si asezate intr-o racla. Cu o zi inainte de a fi
proclamat sfant, se savarseste ultimul parastas pentru el, se canta
acatistul si se face priveghere toata noaptea. Dupa oficierea Sfintei
Liturghii din ziua proclamarii canonizarii, se citeste tomosul
sinodal.
Dupa citire, actul este semnat de toti membrii Sfantului Sinod. Se
citeste viata sfantului canonizat si se poarta in procesiune moastele
(acolo unde sunt) si icoana sfantului, in jurul bisericii. Dupa
procesiune, racla, sau in lipsa, numai icoana sfantului, este asezata
in biserica, la locul cuvenit.
Dupa proclamarea canonizarii, este pubilicat actul sinodal de
canonizare si este trimis catre toate Bisericile Ortodoxe Autocefale.
Se tipareste viata sfantului, se inscrie sarbatoarea in calendar si in
cartile de cult si se raspandeste icoana sfantului in popor.
Adrian Cocosila

Jignirea
1. Dintre toate simţămintele omeneşti, jignirea sapă cele mai
întortocheate brazde în suflet. Ca un şobolan aruncat în mijlocul
pieptului, jignirea începe să rupă din inimă şi din maţe pînă cînd
întreaga noastră făptură suferă de o sîngerare lăuntrică.
Jignirea este treapta de început a mîniei sau i-am mai putea
spune o mînie legată ori mută.
Sentimentul de jignire se transformă foarte uşor în mînie de
îndată ce răspundem celui ce ne jigneşte. Orice încercare de a
lămuri lucrurile din starea de jignire este o ispită care sfîrşeşte
cu ceartă.
„Tulburatu-m-am, dar n-am grăit", mărturiseşte prorocul David,
vrînd să ne spună că tulburarea nu este un păcat, dacă nu este
urmată de vorbe mînioase.
Că tulburarea lăuntrică pe care o pricinuieşte jignirea este o
formă tăcută de mînie vedem şi din alt psalm al marelui proroci
„Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi, de cele ce ziceţi în inimile voastre, în
aştemuturile voastre, vă căiţi". Cu alte cuvinte, mînia nu are
greşeală dacă este reţinută în inimă, fără a o vărsa pe gură, deşi
chiar şi pentru cele pe care le zicem în inimă trebuie să ne pară
rău şi să ne pocăim în liniştea aştemuturilor noastre.
1.1. Starea de jignire este potrivnică stării de smerenie, care nu
doar că nu răspunde la răul făcut, dar nici măcar nu se tulbură.
Aceasta este starea lui Hristos înaintea lui Pilat şi a
chinuitorilor Săi, despre care acelaşi proroc David a prorocit:
„Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele
mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu
ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa.
Făcutu-m-am ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări".
La fel şi prorocul Isaia vorbeşte despre blîndeţea lui Hristos,
insistînd asupra faptului că nu a răspuns nici un cuvînt ucigaşilor

Săi: „Ca o oaie la junghiere S-a adus şi ca un miel fără de glas
înaintea celor ce-l tund pe el, aşa nu Şi-a deschis gura Sa".
2. Nimeni nu ştie ce se ascunde în sufletul unui om jignit. Toată
sărăcia şi toate nereuşitele încep să-i vină în minte. Aţi
observat, probabil, că, atunci cînd cineva vă jigneşte, în cap apar
aceleaşi imagini, anumite lucruri din copilărie care parcă vin să
vă convingă că faceţi parte dintr-o ordine a suferinţei. Cel care
ne jigneşte parcă ar cunoaşte toate aceste locuri bolnave şi ne
loveşte acolo unde ne doare. Atunci cînd începe o ceartă între
oameni apropiaţi, cuvintele devin ca nişte cuţite care taie cu
precizie de doctor, încît te minunezi cît de bine îşi cunosc unul
altuia rănile sufletului. Lucruri demult uitate încep să prindă
viaţă în gura celui care ne jigneşte. Prietenul nostru ne deschide
ca pe o valiză şi începe a scoate din noi toate lucrurile murdare,
numindu-le pe fiecare după numele său, cu precizie şi
încredinţare, de parcă el le-a pus acolo. Ca un vameş care a fost
înştiinţat despre lucrurile interzise pe care le dosim, aşa se
năpusteşte prietenul hotărît să ne jignească. Iar această
alăturare nu este departe de adevăr, căci, privind şi ascultînd
cum se rănesc oamenii, înţelegi că numai diavolul putea să
contabilizeze şi să le pună în gură toate acele fapte şi vorbe
demult uitate. Reproşurile capătă forma unui proces de judecată
în care condamnarea a fost rostită dinainte.
Aşa se împlineşte păcatul judecăţii despre care ne-a
vorbit Hristos. Poate că şi noi sîntem înclinaţi să vedem
în cuvintele şi purtările altora un atac la inima noastră, fără ca
asta să fie întotdeauna adevărat. De multe ori, un timbru mai
aspru sau un fel mai repezit de a vorbi este perceput nepotrivit.
Cei mai mulţi au în cap profilul agresorului, al celui care este
incorect şi ameninţă ordinea publică, tulburîndu-se la apariţia
unui astfel de om, chiar dacă omul nu i-a atins cu nimic.
Sărăcia, boala şi neajunsurile trupeşti ne fac mai uşor de rănit
cu cuvîntul. Oamenii, la fel, se ruşinează de obîrşia lor, de unele
meserii pe care sînt nevoiţi să le practice. Indeobşte, omul

jignit este omul sărac, care nu poate să se apere. Fie că se teme
să-şi piardă serviciul, fie pentru că se ştie fără prieteni şi
apărare, săracul înghite cuvintele amare şi le păstrează în inima
sa. Unii dintre ei ajung la smerenie, alţii însă uneltesc gînduri de
răzbunare, care de multe ori sfîrşesc cu ucideri făcute cu multă
cruzime de către cei de la care nimeni nu s-ar fi aşteptat.
2.1.
Jignirea este mama bănuielii. Aşa cum vinul lăsat în
cană atrage muştele de oţet pînă se umple totul de ele, tot aşa
jignirea rămasă în suflet naşte gînduri de bănuială. Sufletul
jignit roieşte de gînduri, găsind legătură între cuvinte şi fapte
pe care mai înainte nu le lua în seamă. Pînă şi darurile primite
ajung să capete în mintea celui jignit un prilej de supărare.
Descoperă că nu sînt destul de scumpe ori au vreun alt
cusur; sau, dacă nu sînt nici ieftine, nici cu vreo
stricăciune, înseamnă că au fost date nu din toată inima, ci
pentru că nu mai avea nevoie de ele. Tot ce a fost vreodată bun
se spulberă şi se macină sub lucrarea neadormită a gîndurilor.
Faţa celui care mai înainte îţi era prieten dintr-odată pare mai
mohorîtă, cuvintele lui, mai măsurate şi mai ascunse. Dacă tace,
te gîndeşti că te nesocoteşte, dacă vorbeşte şi rîde, ţi se pare
că vrea să-ţi arate că o duce mai bine ca tine. Dacă dispare fără
să te caute, îţi spui că nu a avut niciodată o prietenie curată cu
tine, dar dacă te caută, începi să gîndeşti că se linguşeşte ca să
nu dea de bănuit că îţi vrea, de fapt, răul. Toate se amestecă şi
se strică în capul chinuit de bănuială, iar boala aceasta nu are
leac decît în vederea propriilor păcate, de vreme ce orice bine şi
orice încercare de ajutor venită din afară îl fac pe bănuitor si
mai încrîncenat.
3. Cred că venise deja Gorbaciov la conducerea ţării, cînd
apăruse şi la noi în sat moda de a unge părul cu briolin. Briolinul
era o cremă roz, la mare căutare, pe care o puneai mai întîi în
palme, apoi îţi băgai degetele în păr şi, ca şi cum ai face un pui
de mămăligă, năclăiai părul pînă îi dădeai forma de coadă înfoiată
de curcan. După aceea, în partea de sus trebuia să baţi frumos

cu palma pînă se făcea capul pătrat şi îndesat ca un balot de
paie. Fără briolin, acest lucru era imposibil. Numai cine avea
briolin putea să-şi facă părul să stea aşa mereu, să nu se teamă
nici să meargă cu bicicleta, nici chiar să scoată capul pe
fereastră în autobuz, ca nu cumva să-şi strice freza. Idealul
spre care în mintea mea mi-am zis că asta înseamnă că-s destul
de mare ca să port o astfel de freză, şi de aceea nimeni nici nu
zice nimic. Faptul că nimeni nu a rîs de mine mi-a dat mai mult
curaj şi, la pauza mare, cînd toţi cei pînă la clasa a şasea
mergeau să mănînce la cantina şcolii, eu căpătasem aerul celui
care reuşise să pătrundă atît de uşor şi să rămînă în rîndul
băieţilor mari. Mă rezemasem de calorifer, la fereastra mare şi
însorită din faţa cantinei, dedîndu-mă visării sub stăpînirea
acestui gînd fumicător al maturizării mele.
Pe cînd mă îndulceam de tristeţea înălţătoare a acestor gînduri,
un băiat din clasele mari mi-a întrerupt visarea. Atunci am trăit
cel mai umilitor moment al vieţii mele, mai umilitor chiar şi decît
bătaia pe care o primeam de la învăţătoare. Mi-a spus faţă de
toţi că am părul nespălat şi perciunii crescuţi şi că mai bine aş
face să mă tund ca lumea. M-am dus la toaletă şi mi-am
îndreptat părul la loc cum era. Mi se făcuse ruşine să intru în
clasă, pentru că mi se părea că toată şcoala vorbeşte numai de
părul meu. M-am aşezat la locul meu, în bancă, lîngă fereastra
mare prin care se vedeau sălciile aplecate pînă la pămînt. Mă
gîndeam să ajung mai repede acasă, să mă duc departe, în fundul
pădurii, şi să plîng.
4.
Tot în aceeaşi perioadă, au apărut la magazinul din sat
tricouri şi bluze Lacoste. Erau singurele haine pe care le puteai
cumpăra în schimbul cîtorva kilograme de măceş. Şi cum în
fiecare casă era măcar un săcuşor de măceşe ţinute pentru ceai,
tot satul era îmbrăcat în Lacoste. E adevărat că doar în partea
de sus, în jos fiecare purta ce avea. Erau maiouri verzi ca iarba
pe care ţăranii le purtau la coasă, dar mai era şi o bluză la două
nuanţe de albastru, bleumarin şi ceruleum, din material sintetic.

Toţi aveau haină cu crocodil, unii, mai pregătiţi, care au umblat
toamna pe dealuri după măceş, aveau mai multe. Dar măceşul
rămîne pe tufe şi iama, atunci cînd fructele lui mici devin dulci
şi cremoase, iar noi le mîncam cînd oboseam de săniuş, rupîndule direct de pe tufe şi scuipînd în zăpadă seminţele pline de un
puf nesuferit. Dealurile înzăpezite încă mai erau pline de tufe
de măceş neculese, care acum nu mai erau o simplă hrană pentru
păsări şi vulpi, ci adevăraţi arbori din poveste pe care cresc
bani. Babe şi copii umblau cu căldările prin toate hăţişurile,
adunînd, cu mîinile murdare şi zgîriate, fiecare bobiţă de măceş.
Tufele acelea ghimpoase de care erau pline dealurile deveniseră
dintr-odată ca nişte cuiere pline cu haine noi şi mirositoare, iar
printre crengile lor negre parcă nu mai atîmau boabe roşii, ci
numai crocodili mici de toate culorile. Insă aceste haine noi
parcă făceau ca sărăcia noastră să fie şi mai evidentă, căci cei
care ne vedeau ştiau că toţi care au bluze cu crocodil nu şi le-au
cumpărat cu bani, ci cu măceş, că părinţii lor sînt nişte ţărani, că
au porc, că în veranda lor, în zilele ploioase, e mereu glod şi că
nu doar ciubotele, dar pînă şi ciorapii lor de lînă, pe care îi
descalţă la uşă, miros a balegă.
SAVATIE BAŞTOVOI

TRILOGIA IUBIRII
SFINTEI TREIMI ÎN TREI
ARĂTĂRI:
TATĂL ȘI FIUL
ȘI DUHUL SFÂNT,
SPRE MÂNTUIREA LUMII

Vol. I, Dumnezeu Tatăl este Iubire
VOL. II, Dumnezeu Fiul este Iubire
VOL. III, Dumnezeu Duhul Sfânt este Iubire
Și fiecare Persoană, a lui Dumnezeu în Sfânta Treime este Iubire din
Aceeași Iubire, Unică, Singură și Necreată Iubire a lui Dumnezeu în
Sfânta Treime, pentru că izvorăște din Dumnezeu Care este Via ță
(Psalm 35, 9), Duh (Ioan 4, 24), Iubire (1 Ioan 4, 16) și Lumină (1
Ioan 1, 5).
Trilogia Iubirii este inspirată și scrisă plecând de la Scriptura, care
revelează omenirii că, Dumnezeu este Iubire, zicând: „Dumnezeu
este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu
rămâne întru el” (1 Ioan 4, 16). Așa revelează Dumnezeu, prin
această Scriptură generațiilor, că este Iubire, precum prin alte
Scripturi ne revelează că este Lumină (1Ioan 1, 5), că este Duh (Ioan
4, 24) și izvorul vieții (Psalm 35, 9).
Astfel înțelegem că, cel credincios prin iubirea de Dumnezeu
rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. Într-adevăr,
aceasta este o mare taină, dar să-i dăm șansa înțelegerii prin

credința lucrătoare prin iubirea (Gal. 5, 6) credinciosului de
Dumnezeu în Sfânta Treime.
Fiecare Volum, din cele trei Volume ale Trilogiei Iubirii Sfintei
Treimi în Trei arătări, prin Tată și Fiul și Duhul Sfânt, cuprinde 4
capitole.
Primele 3 capitole, din fiecare Volume, cuprinde teme despre
existența Unui Singur Dumnezeu în Preasfântă Treime, Creatorul
celor două universe; ceresc și pământesc, cu toate creaturile în ele
(Facere 1, 1-31), ca izvor de viață (Psalm 35, 9), Duh dătător de viață
(Ioan 4, 24), Lumina vieții (Ioan 8, 12; 1 Ioan 1, 5) și iubire dătătoare
de viață și aducătoare de mântuire veșnică, prin credința lucrătoare
prin iubire (Gal. 5, 6), în Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42).
Arătarea iubirii, fiecărei Persoane a lui Dumnezeu în Sfânta Treime,
culminează prin cuvintele lui Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos, care ne
descoperă iubirea lui Dumnezeu Tatăl, zicând: „Căci Dumnezeu aşa
a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).
Iubirea lui Dumnezeu în Preasfântă Treime, este o Iubire
Necreată, pentru că izvorăște din Dumnezeu, Care este izvorul
vieții (Psalm 35, 9) și se revarsă spre mântuirea lumii. Astfel, fiecare
Persoană a lui Dumnezeu în Preasfântă Treime este Iubire, din
aceeași Unică Iubirea, a Unui Singur Dumnezeu Întreit în
Persoane: Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.
Iar la scrierea acestei: - Trilogii a iubirii Sfintei Treimi - , am plecat
de la vremurile grele în care trăi, pentru a vesti omului vestea cea
mare și salvatoare din toate dezastrele din univers, ca să nu
deznădăjduiască ci, să știe că Cineva îl iubește și astfel îl și
mântuiește, iar Acesta este Creatorul său, Dumnezeu, Care este
iubire (1 Ioan 4, 16) și îl iubește pe om în toate generațiile.
Capitolul IV, din fiecare Volum, cuprinde 3 teme, pe care le veți
găsi astfel:

La Vol. I, Dumnezeu Tatăl iubește familia; Dumnezeu Tatăl iubește
tineretul și Dumnezeu Tatăl iubește conducătorii;
La Vol. II, Dumnezeu Fiul iubește familia; Dumnezeu Fiul iubește
tineretul și Dumnezeu Fiul iubește conducătorii și
La Vol. III, Dumnezeu Duhul Sfânt iubește familia; Dumnezeu
Duhul Sfânt iubește tineretul și Dumnezeu Duhul Sfânt iube ște
conducătorii.
Fericit va fi acela, care va avea în familia lui această, Trilogie a
Iubirii
Sfintei
Treimi
în
Trei
Arătări,
că nu
va
deznădăjdui niciodată pentru că va cunoaște că Dumnezeu,
Creatorul și Părintele său, îl iubește pe om și îl mântuiește din toate
relele și dezastrele din univers, prin răspunsul lui, cu credință și
iubire la iubirea lui Dumnezeu pentru el.

PROGRAMUL LITURGIC PE LUNA MAI

Sâmbătă 7 MAI :
Sfânta Liturghie și Parastas ................................................................. 9.00 AM
Duminică 8 MAI :
Utrenie și Sfânta Liturghie ................................................................... 8.00 AM
Vineri 13 MAI :
Acatistul Învierii Domnului ….............................................................. 6.00 PM
Sâmbătă 14 MAI :
Sfânta Liturghie și Parastas ................................................................. 9.00 AM
Duminică 15 MAI :

Utrenie și Botezul unit cu Sfânta Liturghie: 8.00 AM
Botezul copilului familiei Dumitru si Raluca Celea
va fi săvârșit în cadrul Sfintei Liturghii

Preot Aurel Sas
Vineri 20 MAI :
Vecernie …............................................................................................ 6.00 PM
Sâmbătă 21 MAI : SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA
Utrenie, Sfânta Liturghie și Parastas ................................................... 9.00 AM
Duminică 22 MAI :
Utrenie și Sfânta Liturghie .................................................................... 8.00 AM
Vineri 27 MAI :
Acatistul Învierii Domnului …............................................................... 6.00 PM
Sâmbătă 28 MAI :
Sfânta Liturghie și Parastas ................................................................ 9.00 AM
Duminică 29 MAI :
Utrenie și Sfânta Liturghie .................................................................... 8.00 AM

Biserica Sfantul Nicolae
si Sfantul Gheorghe
45-3 48 Ave, Woodside, New York, 11377

