
silit să Şi-o poarte. 
Câte lovituri a primit în cel mai aspru 

supliciu este greu de spus. Sfântul 
Dimitrie al Rostovului spune că a primit 
atâtea lovituri câte zile sunt în 14 ani, cu 
o duritate şi cu o cruzime ieşite din 
comun, până când, căzând sub povara 
crucii, a fost nevoit Simon din Cirene 
să-L ajute să o poarte spre Golgota. Toţi 
L-au părăsit, mai puţin femeile miro-
nosiţe, până când a fost dus pe Golgota şi 
crucificat.

În fiecare an am subliniat cele 7 cuvinte 
rostite de Domnul pe cruce ca un ultim şi 
tainic testament pe care ni l-a lăsat. Astăzi 
voi sublinia participarea firii încon-
jurătoare la pătimirea Domnului. Să nu 
uităm că firea înconjurătoare suspină cu 
suspinuri negrăite încă de la căderea 
omului în păcat. Iar când Domnul era pe 
cruce, pământul s-a cutremurat, soarele 
s-a întunecat, mormintele sfinţilor s-au 
deschis şi mulţi sfinţi ai Vechiului Testa-
ment s-au arătat umblând prin Sfânta 
Cetate. 

A pătimit Domnul până la moarte. 
Dovezile morţii sunt elocvente şi de 
netăgăduit. În primul rând soldatul când 
a străpuns coasta Mântuitorului a ieşit 

Astăzi Domnul  
pătimeşte pentru noi

din ea sânge şi apă. Era dovada descom-
punerii. Apoi mirurile şi balsamurile 
puse pe trupul Său înainte de a fi dus la 
mormânt şi şederea în mormânt sunt 
dovezi sigure că Domnul a murit cu 
adevărat.

Dar cum putea moartea să-L ţină pe 
Dumnezeu? Sfântul Ioan Gură de Aur nu 
se miră că Hristos a înviat, ci se minu-
nează de taina morţii lui Hristos, El ca 
un Dumnezeu şi Om. Dar toate acestea 
s-au întâmplat ca să se împlinească tot ce 
s-a spus în Scripturi şi întocmai s-au 
întâmplat.

Domnul a pătimit pentru noi, a murit 
şi va învia pentru noi, căci El este 
stăpânul vieţii şi al morţii. Lângă acest 
Hristos am fost în seara aceasta. Lângă 
El în marea lui singurătate. Aşa cum şi 
El a rămas de veacuri lângă noi şi lângă 
părinţii noştri în marea noastră singu-
rătate. „Săvârşitu-s-a!” a spus Domnul, 
adică Şi-a împlinit chemarea pentru care 
venise. Căci ne spune Scriptura că aşa de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe 
Fiul Său L-a dat la moarte, ca tot cel 
crede într-Însul să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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DENIA
Sfintei şi Marii vineri

(a celor 12 Evanghelii)

Sfinte şi mântuitoare sunt evenimentele 
pe care ni le aminteşte Scriptura  

că s-au petrecut în Sfânta şi Marea Joi.  
Am să le pomenesc pe rând. 

Instituirea Cinei celei de Taină pe 
care Domnul a făcut-o în foişorul 
casei lui Ioan Marcu, acolo unde a 

spălat picioarele ucenicilor şi unde 
Domnul le-a dat ucenicilor cele mai 
frumoase învăţături.

La Cina cea de taină a poruncit 
ucenicilor: „Aceasta să o faceţi spre po-
menirea Mea.” Iar tot în acest foişor ne-a 
dat lecţia cea mai dumnezeiască de 
smerenie: El, Domnul şi Învăţătorul a 
spălat picioarele ucenicilor.

Apoi, după aceste evenimente pe-
trecute pe muntele Sion, se retrage din-
colo de Pârâul Cedrilor ca să se roage. 
Dacă medităm asupra rugăciunii lui Iisus 
făcute în timp ce ucenicii dormeau, ne 
minunăm de dragostea pe care Hristos o 
arată Bisericii şi nouă celor de astăzi, 
care credem în El.

S-a rugat pentru toţi ca să fim Una, 
S-a rugat pentru Sine zicând: „Părinte, 
de este cu putinţă treacă de la Mine pa-
harul acesta. Dacă nu, facă-se voia Ta.”

De aici, din Grădina Ghetsimani încep 
Patimile cele mântuitoare. De aici, 
ucenicul stăpânit de diavol Îl trădează cu 
un sărut pe Învăţătorul. Şi de aici este 
purtat când la Ana, când la Caiafa. 

Evangheliile ne amintesc că patimile 
Domnului au început de la Cetatea 
Antonia, unde guvernatorul roman Pon-
ţiu Pilat îşi avea sediul. El, Pilat, după ce 
L-a ascultat, a spus spălându-se pe mâini: 
„Eu nu găsesc în El nicio vină.” Dar ei, 
plini de răutate, L-au luat şi L-au dat să 
fie răstignit. Evangheliştii, fără să facă 
literatură, amintesc cum I s-a pus Dom-
nului cunună de spini pe cap, hlamidă 
roşie, cum I S-a pus crucea şi cum a fost 



Săptămâna pătimirilor

să petrecem cu vreDnicie AceAstă săptămână (iii)
Aşa-i, fraţilor, sărbătorile ce vin  

nu cer multe pregătiri, pentru că ele,  
după însăşi firea lor, cuprind în sine multă 

hrană şi băutură duhovnicească,  
multe plăceri şi dulceaţă pentru inimă. 

D acă în timpul lor ni se pare că ne 
trebuie mult pentru trup, aceasta 
se întâmplă numai pentru că 

duhul nostru nu se îndulceşte din bucuria 
ce se cuprinde în chiar sărbătorile acestea; 
şi nu se îndulceşte pentru că nu este în 
stare să se împărtăşească din bunurile 
duhovniceşti. Şi nu este în stare să facă 
aceasta pentru că este rob trupului pentru 
că totdeauna a însetat numai după plăcerile 
şi poftele trupeşti şi n-a căutat să-şi cureţe 
gustul şi celelalte simţuri. 

De aceea noi, după ce luăm parte, de 
cele mai multe ori numai cu trupul, la 
slujbele bisericeşti, nu ştim ce altceva în-
seamnă sărbătoarea decât îmbuibare, care 
adesea duce la întunecarea minţii şi a 
tuturor simţurilor. Astfel, toată împărăţia 
lui Dumnezeu cu marile ei taine, toată 
credinţa cu sfintele sale slujbe noi le pu-
nem mai mult într-o îndelungată slujire 
pântecelui, în mâncare şi băutură. 

„Dreptatea şi pacea şi bucuria în Duhul 
Sfânt” (Rom. 14, 17). Desfătările cele 
curate ale inimii, veselia cea sfântă a su-
fletului, adică toate cele ce alcătuiesc 
fructul de căpetenie al credinţei şi sufletul 
oricărei sărbători adevărate sau ne sunt cu 
totul necunoscute, sau ne sunt cunoscute 
numai după nume. Starea această e cu 
adevărat vrednică de plâns! În aceasta se 
şi cuprinde adevărată pricină a denaturării 
lucrurilor şi a sărbătorilor şi mai cu seamă 
a celor ce se apropie. 

Fiind noi înşine cu totul pământeşti, 
dăm un aer cu totul pământesc şi 
dumnezeieştilor sărbători. Fiind noi înşine 
cu totul trupeşti, facem chiar din crucea 
lui Hristos căpătâi pentru trupul nostru. 

Dar să apucăm pe calea cea adevărată şi 
totul va lua o nouă faţă. Să petrecem 
această săptămână cum se cade, să facem 
cum ne povăţuieşte Biserica, să urmăm 
după Domnul, Cel ce merge spre patimă 
cea de bunăvoie, să ne răstignim împreună 
cu Dânsul faţă de toate dulceţile vieţii, şi 
atunci să fim încredinţaţi că şi fără o mare 
pregătire a celor trupeşti, vom găsi în 
sărbătorile ce vin ceea ce niciodată n-am 
găsit: o hrană nesfârşită pentru suflet şi o 
veselie nemărginită pentru inimă. 

Desfătarea provocată de bunurile du-
hovniceşti cuprinse în aceste sfinte şi mari 
sărbători ne va face nepăsători faţă de 
bunurile trupeşti unite cu ele. Noi vom 
înceta de a mai măsura măreţia zilelor 
sfinte cu durata ospeţelor noastre şi cu 
mulţimea felurilor de bucate, şi împreună 
cu aceasta va cădea de pe umerii noştri şi 
acea povară a grijilor nenumărate care ne 
răpesc acum timpul cel atât de preţios şi 
nu ne lasă să urmăm după Mântuitorul 
nostru. Astfel, de la sine, fără multe 
sforţări şi pe nesimţite, se restatorniceşte 

adevăratul mers al lucrurilor. 
Încă o dată vă amintesc, fraţilor, şi vă 

îndemn de a face această încercare. Să ne 
silim în aceste zile să jertfim cea mai mare 
parte din timp Domnului şi numai foarte 
puţină lumii. Să ne hotărâm a ne aduna 
toate cugetele şi simţirile şi să le îndreptăm 
după Domnul, care merge spre patima cea 
de bunăvoie. 

În multe rânduri au trecut aceste zile 
fără să tragem vreun folos din ele, ba poate 
pricinuindu-ne noi înşine pagube sufletului 
nostru. Să le petrecem măcar o singură 
dată cum se cade! Aceasta ni se pare greu 
şi respingător. Eu însă, în numele Sfintei 
Biserici, în numele Mântuitorului care 
merge la patimă cea de bunăvoie, îndrăznesc 
a vă încredinţa că petrecerea cum se cade a 
acestor zile cuprinde atâta dulceaţă, încât 
cel ce le-a petrecut o dată cum se cade nu 
va mai avea nevoie să fie îndemnat spre a 
le petrece totdeauna cum se cuvine, căci şi 
fără îndemn va face aceasta. Amin.  ❖

Sfântul Inochentie al Odesei - din 
„Cuvânt la Sfânta şi Marea Luni”

Doamne-n Săptămâna asta grea a Patimilor Tale,
fă să-Ţi suferim alături când Tu sui a Crucii cale,
să simţim şi noi cum Crucea ne apasă şi ne doare,
să simţim cum arde biciul peste sânge şi sudoare.

Doamne, să-Ţi simţim alături fiecare lovitură,
să răbdăm aceeaşi hulă şi batjocură, şi ură,
să plătim cu-aceleaşi lacrimi şi cu-acelaşi sânge toate,
să simţi şi Tu că ne doare c-am trăit cândva-n păcate.

Doamne, ia-mă şi pe mine să-mi pun umărul sub cruce,
măcar partea mea de vină să-Ţi ajut să mi-o poţi duce,
măcar sarcina mea, Doamne, să m-apese şi pe mine,
e de-ajuns câţi ani din viaţă Ţi-am făcut şi eu ruşine.

Sus pe Golgota, Iisuse, când pe Cruce-au să Te-ntindă,
fă şi firea mea cea veche răstignirea s-o cuprindă
şi, privindu-Ţi agonia, s-o văd şi pe ea cum moare,
Tu să Te cobori de-acolo, dar ea-n veci să nu coboare.

Iar în clipa Învierii, piatra când se dă-ntr-o parte,
să se vadă că din groapă ai ieşit Tu Fără Moarte,
sfintele mironosiţe şi-ai Tăi ucenici să vadă
şi-ale mele semne-alături, şi-nvierea mea s-o creadă.

Atunci ştiu că şi-n a Doua Fericită Înviere
aş veni şi eu cu Tine în Mărire şi-n Putere,
– căci, dac-am răbdat alături, în batjocuri şi-n ruşine,
vom fi-alături şi-n Mărire, să împărăţim cu Tine. ❖

Traian Dorz

Doamne-n Săptămâna asta



Programul biSericii Şerban VoDă În PerioaDa 14 - 16 aPrilie 2017
Ziua ora SluJbe/activităţi
Vineri 14 aprilie 1000-1800 Scoaterea Sfântului Epitaf şi trecerea pe sub Sfânta Masă
 1800-2000 Denia Prohodului Domnului / Utrenia Sâmbetei Mari
 2000-2100 Procesiune în jurul bisericii
Sâmbătă 15 aprilie  700-1000 Împărtăşirea copiilor
  800-1900 Pregătirea Sfântului Paşti / Curăţenie în biserică
Duminică 16 aprilie 2300-0100 Slujba Învierii Domnului - Veniţi de luaţi lumină!
   100- 300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”

Gheorghe Calciu-Dumitreasa  
(n. 23 noiembrie 1925, Mahmudia,  

jud Tulcea, d. 21 noiembrie 2006, 
Washington) a fost un preot ortodox 

român, dizident anticomunist şi luptător 
pentru drepturile omului. A îndurat peste 

21 de ani de închisoare sub comunişti 
(1948-1964, 1979-1984), trecând şi prin 

reeducarea din închisoarea pentru 
studenţi de la Piteşti (1949-1951). A fost 

transferat apoi la Gherla, iar în 1958  
la Jilava. Marcel Petrişor mărturiseşte că, 

într-un gest de solidaritate, Gheorghe 
Calciu şi-a tăiat venele scurgând sânge  
în gamelă, pentru ca, după decantarea 

hematiilor să-i dea să bea limfa lui 
Costache Oprişan (bolnav TBC, dar neasistat 

medical), care pierduse mult sânge.  
Trece şi prin închisoarea Aiud, de unde este 

eliberat în anul 1963. I se stabileşte 
domiciliu obligatoriu în Bărăgan,  

până la amnistia generală din 1964. 

A urmat Filologia şi Teologia, fiind 
hirotonit preot. A fost profesor la 
Seminarul Teologic Ortodox din 

Bucureşti. În Postul Sfintelor Paşti, din 
anul 1978, ţine studenţilor un şir de 7 
prelegeri, intitulate „Şapte cuvinte către 
tineri”. Apoi ia atitudine faţă de dărâmarea 
Bisericii Enei din Bucureşti. Pentru acestea 
este arestat în 1979, judecat şi condamnat 
abuziv la mai mult de 10 ani închisoare. În 
timpul detenţiei este bătut, umilit şi ţinut 
nemâncat. În 20 august 1984, este eliberat, 
ca urmare a presiunilor internaţionale (de 
ex. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, 
Papa Ioan Paul al II-lea). Contrar voinţei 
sale, în anul 1985 este obligat să părăsească 
ţara împreună cu familia. Trăieşte în SUA.

 Moare la 21 noiembrie 2006 şi este 
adus în ţară. Potrivit dorinţei sale, este 
înmormântat la Mănăstirea Petru Vodă.

O minune de Paşti  
din închisoarea Aiud

Mă întorc acum la întâmplarea mea de 
Paşti. Mă pregăteam pentru sărbătoare. 
Îmi purificam sufletul pe cât puteam, eram 
surd la insulte, insensibil la lovituri, blindat 
împotriva foamei, încălzit de o rugăciune 
interioară şi în noaptea în care ştiam că 
este noaptea de Paşti, la ora 12 noaptea, 
am auzit clopotele din Aiud bătând. Vuietul 
lor pătrundea spiritual. Adică nu era un 
vuiet ca şi când ai fi lângă el, ci pătrundea 
prin ziduri. Era ca un mesaj pe care lumea 
de afară îl trimitea, lumea aceea care 
sărbătorea Învierea Domnului.

Şi am cântat „Hristos a înviat!”
La început în gând, pe urmă am simţit 

nevoia să-l cânt nu cu voce tare, dar să mă 
aud eu însumi. Era o linişte mormântală şi 

mărturii din temniţele comuniste

cA să intre ADânc în minteA şi în inimA meA ADevărul învierii

orice mişcare din celule era reflectată în 
afară pe culoar şi sigur gardianul m-au 
auzit cântând şi a venit la mine şi m-a 
insultat. Şi am hotărât să încetez să mai 
cânt ca să nu tulbur noaptea aceea Sfântă 
a Învierii. Mi-am adus aminte de tot ceea 
ce se întâmpla în copilăria mea, cele mai 
dragi amintiri. (…) 

Pe secţie la noi – era secţie specială de 
sancţiuni, de pedepse -, erau şase gardieni 
(era o secţie mai mare). Ei veneau înşiruiţi 
unul după altul. Gardianul care era de 
serviciu intra în rândul celorlalţi şi cel 
care rămânea pe secţie deschidea uşa. Noi 
trebuia să stăm cu faţa la perete. El intra şi 
nu ştiu la ce se uita să vadă dacă este în 
ordine. Şi n-aveam voie să ne întoarcem 
cu faţa din nou la uşă decât în momentul 
în care auzeam uşa încuindu-se.

Cel mai diabolic gardian
În dimineaţa aceea de Paşti, nu m-am 

întors, n-am stat cu faţa la perete. Era un 
gardian… Dacă dumneavoastră aţi văzut un 
drac frumos, omul acesta era într-adevăr un 
drac frumos. Sigur că era un tânăr de ţară, 
un băiat subţirel, înalt, cu ochi albaştri, 
absolut angelici, cu o figură foarte frumoasă, 
totdeauna îmbrăcat elegant, cu costumul pe 
el. Ceilalţi veneau mai murdari. Era tot-
deauna foarte curat, foarte elegant. Însă 
avea o cruzime de neexplicat. Este greu de 
înţeles cum poate cineva care arăta atâta 

gingăşie, o frumuseţe masculină, să nu fie 
un om gingaş. Cum poate cineva care are o 
frumuseţe aşa de angelică să fie aşa de crud? 
Daca omul acesta nu bătea 5-6 deţinuţi în 
serviciul lui, probabil nu se simţea bine. Şi 
în general, în închisoare, sub teroare, sub 
spaime, este mai uşor să suporţi propria 
tortură. Când auzeai strigătele… Majoritatea 
celor bătuţi erau deţinuţi de drept comun, 
pentru că erau puţini deţinuţi politici. 
Oamenii aceştia strigau când îi băteau. Noi 
tăceam, niciodată nu strigam. Dar ei strigau 
şi imaginaţia ta începea să lucreze. Şi-ţi 
închipuiai lucruri oribile. Era o strângere 
sufletească aşa de mare, încât ai fi preferat 
să vină să te bată pe tine, numai să nu mai 
auzi strigătele celuilalt. Şi acesta era unul 
din oamenii care găsea o plăcere din a-i 
tortura pe ceilalţi. 

Mă rugasem toată noaptea
În dimineaţa aceea când a deschis el 

uşa, eu mă rugasem toată noaptea la 
Dumnezeu. Poate am spus de sute, de mii 
de ori „Hristos a înviat din morţi cu moar-
tea pe moarte călcând şi celor din mor-
mânturi viaţă dăruindu-le”. De mii de ori 
poate. Ca să intre în mintea şi în inima 
mea adânc adevărul Învierii. Am stat cu 
faţa spre uşă când a intrat el, i-am spus 
„Hristos a înviat!”. Gardianul s-a uitat la 
mine, a întors capul şi s-a uitat la cei care 
erau în spatele lui. S-a întors din nou la 
mine şi-a spus „Adevărat a înviat!”.

Îngerul Domnului mi-a răspuns
A fost pentru mine ca o lovitură în 

creştetul capului. Şi am înţeles atunci că nu 
el mi-a spus „Adevărat a înviat!”, ci că a 
fost îngerul Domnului. Acela, care stând la 
mormânt, a spus femeilor mironosiţe: 
„Pentru ce căutaţi pe cel viu între cei morţi? 
Iată a înviat. Veniţi să vedeţi locul unde-l 
puseseră”. Prin gura lui îngerul mi-a 
confirmat Învierea, pentru că aveam nevoie 
de această confirmare (…); Dumnezeu a 
vrut să-mi confirme prin gura vrăjmaşului 
meu adevărul acestei Învieri. Celula mea 
s-a umplut de lumină. Şi bucuria mea a fost 
aşa de mare, încât cele 5-6 ore până la 
prânz, când venea mâncarea, au fost în 
lumină şi bucurie spirituală”. (Părintele 
Gheorghe Calciu-Dumitreasa – „Suferinţa 
ca binecuvântare”, Edit. Cathisma, 2007); 
(n.r.- intertitlurile ne aparţin) ❖
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tâlhArul

Când citeşti Scriptura Sfântă şi rămâi pe gânduri dus,
parcă vezi prin ceaţa vremii 
cum, pe Golgota, Isus 
înălţă spre cer privirea, dornic pironind văzduhul,
până pleoapele-I căzură peste ochii buni. Iar Duhul,
dezlegat, porni în grabă jos, în închisoarea morţii,
în Şeol, să frângă-n două, pentru-ai Săi, zăvorul porţii.
Şi te-nalţi apoi ca gândul în Eden. Şi vezi în zare
o cetate de lumină cu oştiri în sărbătoare.
Vezi pe porţile înalte de cleştar dintr-o bucată
heruvimi cu patru aripi şi cu spada-nflăcărată,
înălţându-se ca zorii peste floarea primăverii.
Dar deodată din trompete dau un lung semnal străjerii.
Da... Departe, printre stele, ca un fulger ne’ntrerupt,
un convoi străbate largul bolţilor de dedesubt.
Şi curând, de cântec falnic cerul cerului umplându-l,
iată-i... cete după cete, ca-n oştiri ţinându-şi rândul,
vin în haine de lumină şi se-nalţă ca un stol
zecile de mii de duhuri ridicate din Şeol. 

Izbăvit de sub pedeapsă, vine primul om, Adam;
apoi Eva, Set şi Abel, Noe, Terah, Avraam...
Iată... Isaac şi Iacov, smulşi din lanţurile grele,
Iosif ca o stea sclipeşte între unsprezece stele,
Moise uşurat de greul lespezilor din Horeb,
— Iosua îi stă la dreapta, iar la stânga e Caleb —;
Ghedeon privind cetatea şi oştirea fără număr,
Şi Samson, lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr;
David, fericit să uite de păcatele-i iertate,
Solomon şi toţi urmaşii casei binecuvântate,
toţi profeţii şi martirii ce-au murit frângându-şi dorul,
de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul.

Iar în faţa tuturora... ce luceafăr glorios
umple cerul de lumină şi de Har victorios?
E Isus!... purtând pe frunte diadema de lumini
cu aceeaşi simplitate cum purtase crengi de spini.
E Isus!... cu mâini întinse într-un gest de raze nins,
cu aceeaşi duioşie cum pe cruce le-a întins.
Vai!... dar poarta cea înaltă dintr-un singur alb cleştar
cum îşi va deschide oare uriaşul stăvilar?
Până-n bolţi un glas răsună larg ca bubuitul lavei:
„Sus acum, voi porţi eterne! Iată Împăratul slavei!“
„Cine-i  Împăratul slavei?“ „Domnul tare şi viteaz,
care-a biruit în luptă cel mai fioros grumaz!“

Şi târziu, când Paradisul s-a închis c-un vuiet lin,
printre stele, către poartă, vine-ncet un biet străin.
Ochii lui sunt plini de frică. Păru-n frunte. Faţa suptă.
Peste trupul plin de sânge, poartă o cămaşă ruptă.
- Ce vrei tu? îi spune unul dintre îngerii străjeri.
- Cine eşti? îl mai întreabă iscodind cu ochi severi.
- Eu?... răspunde-ncet străinul copleşit de un oftat,
sunt un păcătos din lume... Nu ştiu să fi fost păcat
să nu-l fi făcut în viaţă. Am ucis. Am jefuit.
De copil m-a prins o vrajă de pahar şi de cuţit.

Mă ţineam ascuns în peşteri şi pândeam pe cei bogaţi.
Sângele curgea ca apa. Apoi galbenii prădaţi,
mi-i luau toţi cârciumarii şi femeile pierdute.
Şi cădeam în zori pe-o vale între brusturi şi cucute.
La altare n-am dus jertfă nici o mierlă de când sunt.
N-am ştiut de rugăciune. N-am avut nimica sfânt.
O putere, un balaur, îmi da brânci să beau, să prad...
- Vai, destul... vorbi străjerul. Locul tău e-acolo-n Iad.
Şi, cu mâna lui întinsă, i-arătă în jos sub cer,
într-o gură de-ntuneric, flăcări vii într-un crater.
Se uită-ngrozit străinul. Iar apoi încet şopti:
- Da... acolo... Dar ascultă. Înainte de-a muri,
osândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată,
ţintuit pe lemnul crucii, am văzut, hulit de gloată,
un profet murind alături. Ba... mai mult ca un profet!
Nu era un om din lume. Ci, sub fruntea de nămet,
Îi plutea în ochi o pace... şi-o dumnezeire-n grai.
El mi-a spus privindu-mi faţa: Azi vei fi cu Mine-n Rai!
Şi acum o întrebare... un cuvânt mai am de spus:
Dacă tot ce văd e Raiul, nu-i pe-aici acel Isus?...
- O! Isus? E-aici în slavă... tot ce vezi Îi aparţine.
Dar de ce-ţi acoperi faţa hohotind? Sau plângi, străine?
- Rogu-te, o vorbă numai... Nu ştiu cum să-mi spun amarul...
Dacă e Isus aicea... spune-I c-a venit tâlharul.
- Vino!... Poarta e deschisă... Domnul îi vorbeşte-n prag.
Îl priveşte lung tâlharul. Paşii înapoi se trag...
E Isus acest arhanghel în veşminte sclipitoare?
Părul... Nu-i al Lui. Nici brâul. Nici cămaşa de ninsoare.
Dar... privirea blândă... Ochii. El e! Şi-a căzut grămadă.
Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă.
- Doamne, sunt murdar... şi-n zdrenţe. Sunt...
şi-şi frânse vorba-n dinţi...
- Eu... în haine de lumină? Eu, tâlharul, printre sfinţi?
Şi luându-l blând cu Sine, strălucitul Voievod,
lângă tron ducându-l, zise: „El Mi-a fost întâiul rod!“
Şi acum să ştie oricine: Unde a intrat tâlharul,
nu-i pe lume om să creadă şi să nu-l primească Harul!
Nu-i păcat pe care Domnul nu şi-a pus făgăduinţa.
Unul singur nu se iartă niciodată: Necredinţa! ❖

Costache Ioanid 


