„Fără voia lui Dumnezeu nici nu ne îmbolnăvim, nici nu murim.”
– Sfântul Iosif Isihastul
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Ce importanta poate sa aiba
Crucea si Învierea lui Hristos
pentru lumea noastra astazi?
Pentru lumea care traieste drama
razboiului din Îrak. Pentru lumea
nedreptatii, a terorismului celor
mari si puternici si a terorismului
celor mici si neputinciosi care se
împotrivesc celor puternici prin
acte sinucigase. Pentru lumea care
omoara sufletele tinerilor cu
depravarea, ateismul si somajul, iar
trupurile cu drogurile. Pentru
întreaga lume care este amenintata
din ce în ce mai mult de catastrofa
ecologica si de „age”.
Aceasta lume L-a rastignit pe
Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu si Fiul
Omului. Dar si pentru aceasta lume
S-a rastignit Hristos. Aceasta lume a
venit sa mantuiasca Hristos. Hristos
S-a rastignit si pentru rastignitorii

Sai. Aceasta o arata si rugaciunea Sa
în momentul în care Îl rastigneau:
„Părinte, iartă-le lor, căci nu știu ce
fac”.
Situatia lumii de atunci si de
astazi arata cat de necesar era sa
intervina Dumnezeu ca sa dea celor
care vor prilej de eliberare de sub
stapanirea celui rau.
Exista o multime de oameni
care de-a lungul veacurilor L-au
urmat pe Hristos. Ei nu au vrut sa-i
rastigneasca pe semenii lor pentru
a limita raul, nici nu au primit
(sloganul) ca „scopul sfinteste
mijloacele”, dar au vrut sa
rastigneasca raul care exista
înlauntrul lor.
Aceasta lupta au dus-o
Apostolii, Mucenicii, Sfintii Îerarhi,
Marturisitorii, Pustnicii si smeritii
crestini care traind în mijlocul lumii
aduceau dragostea lui Hristos
semenilor lor sacrificandu-se pe ei
însisi.
Societatea
noastra
este
bolnava. Ar fi fost însa si mai
bolnava, daca n-ar fi existat crestini
care împreuna-sa-se-rastigneasca
cu Hristos.
Nimeni nu poate sa învinga raul
social, daca nu învinge raul
înlauntrul sau. Si toti cunoastem ca
este usor sa te lupti împotriva
egoismului altora, dar dificil sa te
lupti împotriva propriului tau
egoism. Pe de o parte este bine, ba

chiar usor sa participam la
demonstratii antirazboinice, dar e
dificil sa dezradacinam dinlauntrul
nostru: egocentrismul, tinerea de
minte a raului si vrajmasia fata de
anumiti semeni ai nostri.
Fara lupta pocaintei continue
omul nu poate sa biruiasca raul,
pacatul
care
se
cuibareste
înlauntrul sau.
De asemenea, fara Harul lui
Hristos Cel rastignit si înviat, lupta
nu este socotita vrednica de
curatirea de patimi si de iubirea
dezinteresata fata de Dumnezeu si
fata de oameni.
Daca raul nu ar fi putut fi biruit,
atunci toti am fi deznadajduit.
În timpul rastignirii Domnului
adanc „întuneric a acoperit tot
pământul”. Acest întuneric fara
iesire, al nonsensului, al temporarei
împuterniciri a raului si biruinte a
diavolului acopera pana astazi pe
cei care nu L-au vazut pe Hristos Cel
rastignit sa învie din morti biruitor.
Rastignirea lui Hristos este un
fapt istoric si pentru aceasta crezut
de toti. Învierea Lui însa, în timp ce
si ea este un fapt istoric, a avut loc
în taina si de aceea pretinde
credinta noastra. Apostolii au vazut,
au pipait, au crezut în Hristos Cel
înviat si în cele din urma L-au
marturisit si au murit pentru El.

Îuda, cum canta Biserica, L-a
tradat pe Domnul, nu s-a cait si
astfel nu a vazut Învierea Sa.
Petru L-a negat de trei ori, dar
s-a cait, a plans cu amar si s-a
învrednicit printre cei dintai sa-L
vada înviat si sa-L propovaduiasca
lumii.
Suntem chemati sa credem în
Hristos Cel rastignit, dar si înviat.
Apartinem Bisericii în care se
continua vesnic Cina cea de Taina a
lui Hristos. Cadem, dar ne si caim si
ne ridicam. Asa putem sa-L vedem
pe Hristos înviat. Dupa cum L-au
vazut si L-au recunoscut întru
frangerea painii cei doi ucenici
înfricosati care mergeau spre
Emaus. Desigur, Î-au spus: „Rămâi
cu noi, căci către seară este și s-a
plecat ziua” (Luca 24: 29).
Si noi, ramanand în Sfanta
noastra Biserica Ortodoxa, în
Biserica adevarata care Îl are pe
Hristos ca unic Cap al ei, Îl rugam sa
ramana cu noi, pentru ca toate din
jurul nostru ne apar întunecate si
numai Lumina Învierii Sale
împrastie întunecimile, biruind
moartea, pacatul, diavolul.
Astfel, „avandu-L pe Hristos
mantuire” (antifoanele Vinerii
Mari), putem sa traim, sa
nadajduim, sa iubim, sa ne caim, sa
avem bucurie si pace în sufletele
noastre, sa ne jertfim, sa participam

activ la orice încercare buna care
are în vedere binele omenirii.
Nu uitam ca Hristos prin
Crucea Sa a aratat ca lumea noastra
bolnava nu poate sa devina nici
scop în sine, nici scop final al vietii
noastre. Prin Învierea Sa a aratat ca
în aceasta lume poate sa
straluceasca lumina lui Hristos, iar
lumea sa-si afle sensul ei,
tamaduirea ei si menirea ei în
dragostea vesnicului Dumnezeu
Treimic.
Ne-a mai aratat si ca putem „să
așteptăm învierea morților și viața
veacului ce va să fie”.
Slujba Învierii începe cu
slavoslovia Sfintei Treimi: „Slavă
Sfintei și Celei de-o-ființă și de viață
făcătoarei și nedespărțitei Treimi
totdeauna, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.”.
Într-adevar. Toata slava si
închinarea si multumirea se cuvin
Tatalui, Care Îl trimite pe Fiul Sau ca
Mantuitor al lumii, Fiului Care S-a
desertat pe Sine si S-a jertfit pentru
noi si Preasfantului Duh Care a
colaborat si colaboreaza la lucrarea
izbavitoare a Domnului si-L face
prezent pe Hristos si în generatia
noastra.
Sursa: acvila30.ro
Traducere și adaptare din limba greacă din
revista bilunară „Parakatathiki”, Tesalonic,
martie-aprilie 2003, nr. 29

Nu trebuie sa ne întristam
pentru cei raposati, ci trebuie sa ne
rugam lui Dumnezeu, ca El sa le dea
salas evanghelic. Tristetea tulbura
totul. Ea zadarniceste pacea pe care
cei raposati au dobandit-o de la
Domnul. De aceea trebuie sa ne
rugam, caci sa ne întristam dupa
rudele noastre raposate nu este
lucru crestinesc. Este lucru
paganesc. Noi, aici, ne pregatim
pentru viata vesnica. Trebuie sa fim
recunoscatori
lui
Dumnezeu.
Trebuie sa ne rugam Domnului ca
sa le ierte pacatele si sa facem

Sâmbătă

lucruri bune spre pomenirea lor.
Acestea sunt primite de Dumnezeu.
Numai Domnul poate slobozi
sufletul din legaturile iadului.
Pentru aceasta, mai cu seama, sa ne
rugam la Dumnezeu, iar acolo unde
se face Sfanta Liturghie, zi de zi, sa
ne rugam pentru cei raposati.
Pe cand traia Vladica Nicolae
[Velimirovici], l-au întrebat daca
este mantuire pentru cei ce nu s-au
pocait în timpul vietii. El le-a spus
ca poate fi, daca se roaga cineva
pentru acel suflet patruzeci de zile
si mai mult. Liturghia este jertfa de
pe Golgota. Domnul se jertfeste.
Doamne, curateste pacatele celor ce
se pomenesc aici, prin Preacinstitul
Sau Sange. Aceasta este jertfa cea
mai mare pe care noi, crestinii, o
putem aduce.
Sursa: Starețul Tadei de la Mănăstirea
Vitovnița, Cum îți sunt gândurile așa îți
este și viața, Editura Predania, București

08:00

Ceasurile, Sfânta Liturghie și Parastas

08:00

Utrenia și Sfânta Liturghie

16 mai

Duminică
17 mai

Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4
→ Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei)
→ Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia;
→ Sfinții Cuvioși Nectarie și Teofan;
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