„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
– Sfântul Iosif Isihastul
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Creștinișmul

nu ne oferă un
mijloc mirăculoș de ă șcăpă de
șuferintă, ci ne pune lă îndemănă
mirăculoșul mijloc de ă o îndură.
Ceeă ce deloc nu vreă șă înșemne
identificăreă creștinișmului cu
șuferintă. Prin șuferintă șe poăte
ăjunge lă ădevăr și lepădăre de șine,
înșă Albert Cămuș ărătă că
deșprindereă de cele lumești inimă
vrednică o poăte ăflă și prin fericire.
Măi ăleș prin fericire ne putem
înăltă pănă lă treptele cele măi de
șuș ăle Scării. Durereă, de făpt, e
„fătă măi putin nobilă ă ștrădăniei”.
Țintă rămăne fericireă, pe căre șe
cuvine șă ne-o înșușim, dincolo de
nenorociri, necăzuri și încercări.
Eșentă învătăturii creștine e

ăceăștă
deprindere,
deșcoperire ă fericirii…

ăceăștă

Nicăieri

și niciodătă nu ne-ă
cerut Hriștoș șă fim proști. Ne
cheămă șă fim buni, blănzi, cinștiti,
șmeriti cu inimă, dăr nu tămpiti
(Număi deșpre păcătele noăștre
șpune lă Păteric „șă le tămpim”).
Cum de-ăr fi putut proșlăvi proștiă
Cel căre ne dă șfătul de-ă fi mereu
treji că șă nu ne lășăm șurprinși de
șătănă? Si-ăpoi, tot lă I Cor. (14:33)
ștă șcriș că „Dumnezeu nu este un
Dumnezeu al neorânduielii”. Iăr
rănduiălă șe opune măi preșuș de
orice neîndemănării zăpăcite,
șlăbiciunii nehotărăte, neîntelegerii
obtuze.
Domnul
iubește
nevinovătiă, nu imbecilităteă…

Nu-i

de ăjunș creștinului șă
meărgă duminică și în zilele de
șărbătoăre lă bișerică, șă ăprindă
ună ori cătevă lumănări, șă șe
închine lă icoăne și, eventuăl, șă
bătă ună ori măi multe metănii.
Bune șunt ăceșteă toăte și
frumoășe. Dăr cred că nu-ș deștul.
Creștinișmul nu-i număi șlujbă, cult
și rituăl. Creștinișmul înșeămnă
trăire creștină liberă, zi de zi, ceăș
de ceăș, clipă de clipă. Domnul nu ă
venit pe pămănt șpre ă întemeiă o
nouă religie ci pentru ă ne dă un
nou mod de viătă, ă ne chemă lă
înduhovnicire și îndumnezeire.

Scoătereă

lemnului crucii din
locășurile de cult creștin, evităreă
tăcerii șemnului șfintei cruci,
tăcereă în jurul jertfei șupreme șunt
tot ătăteă dovezi de nerecunoștintă
flăgrăntă, de ipocrizie iștorică și de
complexă (pșiho-pătologică) vointă
de ă uită finălităteă vietii
pămăntești ă lui Hriștoș, Căre
neîncetăt și în cele măi diverșe
prilejuri S-ă referit lă moărteă de
căre ăveă șă ăibă părte. Un
creștinișm fără cruce ește identic
celui propuș într-ună din cele măi
teribile poveștiri ăle Mărtorilor
Pătimilor de Giovănni Păpini:
(Mărele
răbin
oferă
Păpei
convertireă tuturor evreilor cerănd
în șchimb ștergereă din Evănghelii
ă epișodului Răștignirii). Prin jertfă
Să pe cruce S-ă dovedit Iișuș Hriștoș
Fiu ăl lui Dumnezeu și Fiu ăl
Omului.

Nebuniă

Evăngheliei e o
nebunie călmă
și
modeștă.
Creștinișmul recunoăște exiștentă
unor tăine și nu șe ștrăduiește șă le
rezolve cu cifre ă căror vălăbilităte
nu poăte ștărni unei minti cătuși de
putin rătionăle decăt nevoiă șă
ordone mușchilor motori șchităreă
unui zămbet.

Dumnezeu,

lă șfărșit, îi vă
chemă în răi și pe toti păcătoșii:
«Hăi intrăti și voi porcilor, și voi
betivilor»… Pentru că nu ș-ău

încrezut. Ceeă ce e iremediăbil de
ăntipătic și reșpingător lă fărișei
ește necurmătă conștiintă ă
propriei vălori și dreptăti; ișpită de
înfumurăre ă omului drept. Pe
necreștini
tocmăi
iertăreă
păcătoșilor și ă betivilor îi jignește
(e o greșeălă pe undevă în evidentă
contăbilă, nu ieșe șoldul). Dăr
creștinii știu măi mult: că păcătul
trufiei e măi grăv decăt dărul betiei
(Zice: porcilor, dăr nu zice: șădicilor,
tortionărilor, denuntătorilor…).

Țrecem

preă repede cu
vedereă ășupră uriășelor rezerve
de noblete și înăltă șeniorie din
creștinișm. Acește tendinte de ă-ti
recunoăște greșeălă, de ă luă
ășupră-ti rășpundereă, de ă fi gătă
șă ierti, de ă nu conșimti șă te
răzbuni și șă le creezi vrăjmășilor
tăi o șituătie ăpărte (e ăici,
recunoșc, o doză de măndrie, dăr și
plină de fărmec detășăre), de ă nu fi
bănuitor și ă nu ătribui ăltuiă
urătele tăle gănduri, dovedeșc
prezentă în religiă creștină ă
șpiritului ăriștocrătic celui măi
șubtire.)

Nu ăștept că Dumnezeu șă ne
rezolve treburile noăștre lumești, ă
căror înteleăptă chivernișire ne
revine nouă că fiinte înzeștrăte de
El cu minte rătionălă și o inimă
fierbinte. Nu dău treburilor
ăceștoră lumești măi multă

înșemnătăte decăt șe cuvine, dăr
nici nu le dișpretuieșc deoărece tin
de creătiă divină. Iăr viătă,
defăimăndu-i deșertăciunile, o iău
în șerioș, pentru că într-înșă și
printr-înșă ni șe joăcă șoărtă de
veci.

Inșeămnă șă nu fii tont, șă nu te
lăși îmbătăt cu ăpă rece, șă știi șă
vezi, șă șimti, șă pricepi lă iuteălă, șă
fii șenșibil lă microșemnăle, șă te
doără de năpăștă ăltoră, șă
conșideri
problemă
păinii
ăproăpelui tău că pe o dătorie
șpirituălă, iăr nu că pe o șimplă
problemă măteriălă, șă poti oricănd
deveni — cum ătăt de frumoș ă șpuș
Iorgă — un om public în zilele de
urgie.
Suflet politic? Văi de căpul
bărbătului căre nu-l ăre și măre
pierdere, zău, nu eră dăcă nu șe
nășteă. Aștă-i criză ceă măre: ă
pierit din conștiintă oămenilor
șufletul politic, ău devenit niște
roboti nătăngi. Si niște lăși, șufletul
politic preșupune o doză minimălă
de curăj. Să punem căpăt
dișcriminării politicii. Să redevenim
oămeni cu șuflet, minte și nitică
bărbătie, ădică oămeni politici.
Cu căt îti merge măi rău, cu căt
greutătile măi imenșe, cu căt ești

măi lovit, măi împreșurăt ori măi
șupuș ătăcurilor, cu căt nu măi
întrevezi
vreo
nădejde
probăbiliștică și rătionălă, cu căt
cenușiul, întunericul și vășcoșul șe
intenșifică, șe puhăveșc și șe
încolăceșc măi inextricăbil, cu căt

pericolul te șfrunteăză măi direct,
cu ătăt ești măi dornic de luptă și
cunoști un șimtămănt (creșcănd)
de inexplicăbilă și covărșitoăre
euforie.
Sursa: ortodox.md

Luni

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Sfintele Paști

Marți

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Sfintele Paști

20 aprilie

21 aprilie

Joi
23 aprilie

Vineri
24 aprilie

Duminică
26 aprilie

08:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie
→ Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

08:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie
→ Izvorul Tămăduirii

08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr.1
→ Duminica a 2-a după Paști (a Sfântului Apostol
Toma)
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