Să-I mulțumim Domnului pentru…
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... micuțul David Aaron Pusok, care a fost adus la binecuvântare în luna
octombrie. Tatăl să vegheze asupra lui şi a familiei lui mereu, şi să-l ajute să-I
urmeze calea.

„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat Poarta Cerului 2021

... Sărbatoarea Mulțumirii, pe care am putut să o celebrăm în biserica noastră,
luna trecută. Slavă Lui pentru acest popas în care am putut să ne concentrăm asupra
multelor binecuvântări primite de la Domnul în acest ultim an şi să-I mulțumim, şi
fie ca acest spirit al recunoştinței la adresa Creatorului nostru să ne caracterizeze
mereu, indiferent de circumstanțe.
"Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare
dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!" (Plângerile lui Ieremia 3:22-23)
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RECENZIE DE
CARTE

N

u era nicidecum un personaj oarecare. A pătruns în istorie printr-o ușă
întredeschisă... I-am urmărit doar plecarea. De fapt, acest Baraba e omul care a
fost văzut doar plecând, dispărând nu se știe unde. Imaginea lui e una... cenușie, neclară,
însă încărcată, nu știu de ce, de negativ. Probabil mulți oameni construiesc această imagine
comparând personajul cu persoana lui Isus. Indiferent de circumstanțe, Isus ar fi fost
condamnat la moarte. Cu Baraba sau fără el, istoria s-ar fi derulat la fel. De ce importanța
lui Baraba în toată povestea tinde spre zero... ?
V-ați gândit vreodată ce s-ar fi
întâmplat dacă Isus era cel ales să fie liber?
Isus pe care Îl cunoaștem astăzi, ar fi acceptat
situația în felul acesta? Oricum ar fi fost,
juridic vorbind, Isus nu a murit în locul lui
Baraba. Și nici Baraba, dacă ar fi fost el alesul
pentru răstignire, nu ar fi murit în locul lui
Isus.
De ce totuși a fost ales acest Baraba să fie
amintit de-a lungul secolelor? Cred că este
reprezentativ pentru o anume categorie de
oameni. Baraba cunoștea un mare adevăr, pe
care îl cunoșteau mai toți evreii la ora aceea:
lui Isus nu I se găsise nicio vină! Era însă
acesta un motiv pentru Baraba de a refuza
eliberarea? Sau poate că viața îi transmitea un
mesaj simplu...: „Baraba, ești un norocos!”

scenariile răului) într-o manifestare a răutății,
minciunii și înșelătoriei. E vorba despre chipul
lui Isus. Cred că Baraba a ales să nu privească
acel chip. E ca și când ar fi intuit că o privire în
direcția aceea ar însemna schimbare și
responsabilitate, ar fi însemnat, poate, să își
recunoască felul de viețuire de până atunci și
i-ar fi răpit bucuria „eliberării”, acelei
eliberări nemeritate, rezultat nu a dragostei
unui popor față de ai săi, ci a urii față de
Cineva care a ales să fie altfel.
Astăzi, „altfel” tinde să devină un simbol al
libertății. Dar nu orice „altfel” merită asta.
Poți alege să fii altfel în bine și poți alege să fii
altfel în rău.

A existat mereu în istorie o categorie de
oameni „Baraba”, oameni care au preferat să
Eu cred că în toată scena răstignirii există privească la direcțiile indicate de mulțime în
un gest care desparte lumea în două categorii: societate, politică sau religie. Oameni care au
a privi în ochi pe Isus. „A privi în ochi”, de
dispărut în istorie fără să lase urme, poate doar
data asta, înseamnă a deveni conștient că în
gustul amar al unei vieți trăite degeaba.
următoarea secundă vei lua o hotărâre. În
Oameni care au știut întotdeauna că orice
strigătele mulțimii întărâtate la a alege, agitația privire îndreptată înspre Isus le-ar schimba
soldaților romani, îngrijorarea de pe fețele
viața și le-ar reda libertatea.
conducătorilor evrei și ale conducătorilor
romanilor, Baraba cred că a simțit singurul loc
Dar aici nu e vorba de tine, cititorule,
situat „deasupra” evenimentului. Fără acel
aici e vorba de altcineva. E vorba despre acel
punct, totul s-ar fi armonizat (nu știu dacă
Baraba care a murit răstignit în ziua morții lui
putem vorbi despre armonie în ceea ce privește Isus, pe o cruce de nimeni neînțeleasă...

Urăm „La mulți ani!”

Articol scris de Silviu Dachin - www.resursecrestine.ro

în umblarea cu Domnul celor care își serbează ziua de naștere săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 07 noiembrie | Elisei Grigoraș, Sebastian Sima
| LUNI 8 noiembrie | Attila Pusok, Hanna Curea, Irene Iudean
| MARȚI 09 noiembrie | Rebeca Ardelian
| MIERCURI 10 noiembrie | Damaris Topîrcean, Eunice Duma
| JOI 11 noiembrie | Amos Guia, Rebeca Hasna
"Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău,
te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!" (Isaia 48:17)

Liturghia obișnuitului
de Tish Harrison Warren

A

i zice că nu se poate. Cum să imprimi celor mai
banale gesturi semnificații de o asemenea
înălțime?! Cum să crezi că niște reflexe repetitive
și adesea neconștientizate pot deveni „material didactic”
pentru un înțeles profund spiritual?! Și încă ceva: cum să crezi
că alunecările de-un fel sau de altul, micile ieșiri ale fiecărei
zile, pot de veni – și ele (!) – un tezaur de învățătură?!
Deși toate acestea par de necrezut, totuși se poate. Tish
Harrison Warren, o talentată scriitoare anglicană, teolog și lider
în propria-i confesiune, ne propune ceea ce s-ar putea numi:
„Liturghia obișnuitului. Practici sacre în viața de zi cu zi”
(Ed. Gramma, Arad, 2020). Cartea oferă 11 ipostaze ale unei
zile obișnuite, cărora li se găsește un corespondent în
liturghia duminicală (anglicană).

Trezirii de dimineață i se atribuie botezul (ca trezire la o viață nouă); aranjarea
patului îi este asociată rigoarea săvârșirii anumitor rânduieli; primei rugăciuni a zilei,
cu postura ei reverențioasă, i se atribuie o întreagă teologie a trupului; pierderea
cheilor trebuie înțeleasă în „cheia” răbdării și a pocăinței; așezarea la masa de prânz
trimite spre masa cea mare a Euharistiei; disputa cu aproapele meu (soțul, soția etc.)
revendică învățătura despre pace a Bisericii („shalom”-ul); verificarea
corespondenței electronice poate să însemne binecuvântare și trimitere; inerenta
enervare din trafic ni-L aduce mai aproape, pedagogic, pe Dumnezeul care nu se
grăbește, ci lucrează în timpul Lui; taifasul cu prietenii aduce ceva din părtășia
frățească din Trupul lui Hristos; ceaiul tihnit al înserării ne aduce mai aproape
atmosfera din sanctuar; pentru ca, în fine, afundarea în somnul binefăcător al nopții
să trimită spre noțiunea de sabat/odihnă în Hristos.
Asocieri la care, să recunoaștem, nu ne-am fi gândit. Ce să mai spunem că autoarea,
cu o delicatețe feminină, culege din propria viață elemente de o banalitate… izbitoare.
Pur și simplu suntem invitați să reflectăm la lucruri, evenimente și chestiuni minore.
Tocmai cele pe care nu le băgăm în seamă, în așteptarea adevăratelor trăiri, tocmai acestea
sunt valorizate și spiritualizate. Dacă am fi cu luare aminte, atunci tot ce facem de-a
lungul săptămânii trimite spre ceea ce vom face, solemn, în ziua de duminică. Sau dacă
vreți, invers, tot ce-am făcut duminică (sacramental, liturgic, frățesc) se răsfrânge
(ca o rază puternică de lumină), de-a lungul întregii săptămâni următoare.
Noțiunea de „liturghie” este, în această carte, înțeleasă în sensul ei primar: închinare
conștientă, riguroasă și perseverentă înaintea lui Dumnezeu. Urcarea fiecărei zile pe
piedestalul privilegiat al duminicii. Anticiparea marilor evenimente spirituale pe care, de
obicei, le asociem (doar) cu biserica. Avem aici o invitație la a ne multiplica duminicile
în mediul nostru de viață, domestic și banal. O carte pentru orice vârstă (deopotrivă
biologică și spirituală), o carte care te învață (din nou) să trăiești. Deliciu și înțelepciune!
Recenzie scrisă de Ghiță Mocan - www.coramdeo.ro

