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  „Că, iată, ne suim în Ierusalim și Fiul 

Omului va fi predat arhiereilor și 

cărturarilor, și-L vor osândi la moarte 

și-L vor da în mâna păgânilor; și-L vor 

batjocori și-L vor scuipa și-L vor biciui 

și-L vor omorî, dar după trei zile va 

învia” (Mc. 10, 33-34).   

Î n numele Tata lui ș i al Fiului ș i al 

Sfa ntului Duh. Î n Evanghelia de așta zi 

at i auzit urma toarele cuvinte: „Iisus s-a 

hotărât să meargă la Ierusalim”, ș-a 

hota ra t, ș-a prega tit șa  mearga  la 

Îerușalim ca tre patima Sa. Î n șenș 

duhovniceșc, aceașta î nșeamna  ca  

orice creș tin care, așemenea lui 

Hriștoș șe î ndreapta  șpre Îerușalimul 

de Suș, adica  șa  viet uiașca  î ntru 

doba ndirea Î mpa ra t iei cerurilor, 

trebuie mai î nta i șa  șe hota rașca , șa  șe 

prega teașca  pentru aceașta  ca la torie, 

șa -ș i î nșuș eașca  un mod de viat a  

ra vnitor ca tre Domnul. Trebuie șa  te 

hota ra ș ti ș i șa  te prega teș ti pentru o 

așemenea ca la torie, fiindca  nu o vei 

putea face deca t prin nevoint e, prin 

fapte de deșa va rș ire, prin ștra dania de 

a face binele, fiindca  doar aș a șe 

doba ndeș te Î mpa ra t ia cerurilor. 

Trebuie șa  te hota ra ș ti ș i șa  te 



 

prega teș ti, fiindca  vei avea de î nfruntat 

nu put ine necazuri, ișpite, piedici, mai 

aleș de la acei oameni inșpirat i de 

vra jmaș ul ma ntuirii noaștre. Care nu 

î nceteaza  șa  puna  piedici orica rei bune 

intent ii ș i șa  le inșufle oamenilor lumii 

aceșteia ura  fat a  de robii Domnului. 

Dupa  cum Hriștoș nu a foșt primit de 

locuitorii acelei t a ri „pentru că se 

îndrepta spre Ierusalim”, ca un pelerin 

oarecare, tot aș a nu ește primit de 

locuitorii lumii aceșteia nevoitorul, 

robul lui Dumnezeu, uș or de 

recunoșcut, „pelerinul” care „merge la 

Îerușalim”, la viitorul Îerușalim cereșc. 

Ei nu î nt eleg ș i nu vor putea î nt elege 

vreodata  ce î nșemna  ra vna 

creș tineașca , șunt ștra ini de ea, li șe 

pare irat ional șau ștraniu „merșul” 

noștru. Modul de a ga ndi, 

șentimentele, concept iile, dorint ele, 

comportamentul, î ntreaga noaștra  

viat a , inclușiv așpectul exterior al celui 

ce viet uieș te î n Dumnezeu nu șe 

așeama na  cu nimic cu acela al omului 

care tra ieș te î n lume. De aceea lumea 

oștila  lui Hriștoș șe ridica  î mpotriva 

celor ce î ncearca  șa  duca  o viat a  

creș tineașca , î i prigoneș te, le poarta  

duș ma nie, nu-i primeș te î n șocietatea 

lor. „Nu L-au primit pentru că El se 

îndrepta spre Ierusalim”. 

Mai departe î n Evanghelie șe șpune: 

„nimeni nu cunoaște cine este Fiul, 

decât numai Tatăl și cine este Tatăl, 

decât numai Fiul și căruia voiește Fiul 

să-i descopere”. Aceașta î nșeamna  ca  

nimeni nu poate cunoaș te de la șine pe 

Dumnezeu ș i pe Îișuș Hriștoș Domnul 

noștru, nu-ș i poate face o idee corecta  

deșpre credint a î n Dumnezeu daca  nu 

i șe va deșchide aceașta  cunoaș tere de 

ca tre Dumnezeu Î nșuș i. Nimeni nu 

poate cunoaș te de la șine voint a lui 

Dumnezeu, ca ile Domnului, nu poate 

avea o reprezentare corecta  deșpre 

viat a duhovniceașca  ș i morala  creș tina  

daca  nu va î nva t a acește not iuni de la 

î nșuș i Domnul. Îar de î nva t at î l î nvat a  

doar pe cel ce ș i-o doreș te cu 

șinceritate ș i șe roaga  pentru aceașta 

Domnului, cel ce șe arata  capabil ș i 

deștoinic șa  primeașca  aceașta  

î nva t a tura , cel ce î ș i pa ștreaza  

conș tiint a curata , cel ce așpira  șpre 

lumina , cel ce șe ștra duieș te șa  faca  

binele. 

Îata  de ce, frat ilor ș i șurorilor, șe 

cuvine șa  ne ruga m Domnului cu multa  

șta ruint a , șa -Î cerem șa  ne dea ta rie 

î ntru dreapta credint a , î ntru 

cunoaș terea viet ii duhovniceș ti ș i a 

șfintei Sale voint e, pentru ca El șa  ne 

deșcopere cum trebuie șa  lucra m 

pentru ma ntuirea noaștra , cum șa  

șa va rș im nevoint e creș tineș ti, ș i, 

ava ndu-le pe aceștea, șa  ne dea 

puternica , neclintita  hota ra re de a ne 

duce la bun șfa rș it ștra dania ș i de a 

doba ndi Î mpa ra t ia cerurilor. 

Îata  ce va  rog șta ruitor ș i din inima : șa  

ne ruga m acum î mpreuna  ca Domnul 

șa  ne ștea î n ajutor î ntru urmarea ca ii 

lui Hriștoș, șa  ne arate cum șa  ne 

agonișim ma ntuirea,  cum șa  ne 

continua m drumul șpre Îerușalimul 

cereșc. Amin. 



 

[…] A urca șpre Îerușalimul cereșc 

î nșeamna  viat a pa ma nteașca  a fieca rui 

om, care î ș i „conștruieș te” prin ea 

ma ntuirea. O știhira  din Sfa nta ș i 

Marea Luni din Sa pta ma na Patimilor 

exprima  cu umilint a  aceașta  idee: 

„Mergând Domnul spre patima cea de 

bunăvoie, a zis apostolilor pe cale: 

«Iată, ne suim în Ierusalim și se va da 

Fiul Omului, precum scrie pentru 

Dânsul». Sa  venim dar ș i noi, cu 

ga nduri curate, șa  mergem î mpreuna  

cu Da nșul ș i î mpreuna  șa  ne ra ștignim 

ș i șa  ne omora m pentru Da nșul 

deșfa ta rile lumeș ti. Ca șa  viet uim 

î mpreuna  cu Da nșul ș i șa -L auzim pe El 

zica nd: «De acum nu mă voi mai sui  î n 

Ierusalimul pământesc, ca să pătimesc, 

ci mă voi sui la Tatăl Meu și Tatăl 

vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul 

vostru și împreună vă voi înălța pe voi 

la Ierusalimul cel de Sus întru 

Împărăția cerurilor». 

Cel ce șe ma ntuieș te î n Domnul trebuie 

șa  parcurga , negreș it, treptele 

urcuș ului șpre Îerușalimul cereșc. Pe 

calea viet ii va î nta mpina î nșa  șupa ra ri 

ș i ișpite inevitabile. Trebuie șa  fie gata 

șa  le î nfrunte. Omeneașca noaștra  

neputint a  nu ș i le-ar dori, uita m cel 

mai adeșea ca  ele șunt de neocolit, 

na zuind mai mult ca tre fericirea 

pa ma nteașca . Pa na  ș i șfint ii apoștoli, 

î nainte de a fi primit darurile Sfa ntului 

Duh ș i putint a de a î nt elege corect 

Scriptura, n-au foșt ștra ini de dorint a 

de a obt ine vremelnic ma rire ș i fericire 

aici pe pa ma nt. Evanghelia ne ofera  

exemple de aceșt fel. Dupa  ce Hriștoș a 

vorbit deșpre șupa ra ri ș i deșpre 

moarte ca deșpre ceva care nu poate fi 

evitat, î n viitor, fiii lui Zevedei i-au 

cerut onoruri î n Î mpa ra t ia Sa, cea pe 

care o aș teptau ș i o vedeau î n felul lor. 

Î n loc de aș a ceva, Hriștoș le-a șpuș 

prietenilor Sa i ca  vor șorbi din cupa 

mort ii (vezi știhiri la Utrenia din 

Sa pta ma na Patimilor).  

Sa  nu dezna da jduim chiar daca  vedem 

ca  viat a ne ește plina  de necazuri ș i ca  

nu ni ș-au î ndeplinit dorint ele ș i 

șperant ele.  Aș a trebuie șa  fie. 

Se cuvine ca viat a creș tinului șa  fie 

î ntocmai ca viat a lui Hriștoș. Sfa ntul 

Apoștol Petru da  vește: „Hristos a 

pătimit pentru noi, lăsând-vă pildă, ca 

să pășiți pe urmele Lui” (1 Ptr. 2. 21). 

Pentru aceașta ne-a la șat Hriștoș 

poruncile Sale, ca șa  ra ma nem î n ele ș i 

prin aceașta șa  fim adeva rat i ucenici ai 

lui Hriștoș, pa na  la șfa rș itul viet ii nu 

doar fiindca  șuntem creș tini cu 

numele. „După aceasta vă vor cunoaște 

că sunteți ucenicii Mei, dacă veți păzi 

poruncile Mele”, le-a șpuș Ma ntuitorul 

prietenilor Sa i, î nainte de patimile 

Sale, aș a cum șe șpune ș i î ntr-o ca ntare 

bișericeașca . 

Pentru a î ndeplini poruncile lui 

Hriștoș, trebuie șa  le cunoș ti. Ele șunt 

cuprinșe î n Evanghelie. Citit i Sfa nta 

Evanghelie, pa trundet i-va  de duhul ei, 

facet i din ea un î ndreptar al viet ii 

voaștre, o carte de ca pa ta i, î n tot ce 

dorit i șa  realizat i ș i î n orice problema , 

t inet i șeama mereu de î nva t a tura 



 

Evangheliei. Ea șingura  șa  fie lumina 

viet ii voaștre. 

Printre poruncile ș i î nva t a turile pe 

care le cuprinde Evanghelia o ga șim ș i 

pe cea î n care Ma ntuitorul Hriștoș ne 

î nvat a  ce ește șmerenia ș i î n ce ma șura  

ne ește de foloș. El a la șat-o ucenicilor 

Sa i î nainte de patima Sa pe cruce ș i o 

ga șim chiar î n Evanghelia care ș-a citit 

așta zi, dar ș i î n alte locuri din 

Evanghelie (În. 13, 13-15) 

Fa ra  șmerenie nu pot i fi ucenic al lui 

Hriștoș. Fa ra  șmerenie inima omului 

nu va primi ș i nu-ș i va î nșuș i 

î nva t a tura lui Hriștoș. O inima  șmerita  

î l face pe om șa  șe șupuna  voint ei lui 

Dumnezeu, șa  accepte cu șupunere tot 

ceea ce Domnul va binevoi șa -i trimita  

pe calea viet ii, șa -ș i șupuna  mintea, 

rat iunea  ș i voint a așculta rii de Hriștoș. 

Experient a arata  ce roade amare culeg 

cei ce fac totul dupa  capul lor, ca te 

chinuiri î i pricinuieș te omului o minte 

trufaș a , î n ce haoș, ca dere ș i pierzanie 

î l duce pe om pa ra șirea î nva t a turii ș i a 

ca ii lui Hriștoș. Cale ce pare ștra mta  ș i 

plina  de ama ra ciuni, dar care î i da  celui 

ce o urmeaza  ceea ce n-ar putea 

șchimba cu toate comorile nevrednice 

ș i deș arte ale lumii aceșteia. Îata  ce 

tezaur da  Hriștoș Domnul 

credincioș ilor Sa i. Sa  ne î ncredint a m, 

aș adar, cu totul voint ei lui Dumnezeu, 

șa -L ruga m din ada ncul inimilor 

noaștre pe Hriștoș Domnul ca șa  fim cu 

El, pe calea Lui, cea pe care urma nd-o 

vom intra î n Îerușalimul cereșc. Amin. 

Fragmente din cartea: Ieromonahul Nicon 

„Jurnalul ultimului duhovnic de la Optina”, 

Editura Sofia, București, 2005  

 

 Luni: 22 aprilie 

18:00 – Pavecernit a Mare 

 Marți: 23 aprilie 

08:30 – Sfa nta Liturghie:  

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 

 Sâmbătă: 27 aprilie 

08:30 – Sfa nta Liturghie ș i Paraștaș 

18:00 – Vecernie ș i Litie 

 Duminică: 28 aprilie 

08:30 – Utrenia ș i Sfa nta Liturghie:  

Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile 

Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru 

18:00 – Denie 


