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Evanghelia este izvor de bucurie [i
de n\dejde. Tr\irea cre[tin\ trebuie s\
fie o tr\ire de bucurie. Temeiurile bucuriei
noastre le avem în credin]a noastr\, în
rânduielile Bisericii noastre, în s\rb\torile noastre, în slujbele Bisericii noastre.
Mereu suntem chema]i la bucurie nu
numai prin îndemnurile pe care le auzim
citindu-se la Sfânta Evanghelie sau pe
care le citim noi din Sfânta Evanghelie,
ci [i prin rânduielile de slujb\, prin s\rb\torile rânduite de Biserica noastr\. Se
creeaz\ o atmosfer\ de bucurie, iar bucuria cea mai înalt\ este cea de la Pa[ti.
Noi [tim ce ne a[teapt\ la Pa[ti, [tim cum
se s\rb\toresc Pa[tile, [tim cum se exprim\ bucuria de la Pa[ti, [tim cum sunt
slujbele de la Pa[ti. Le a[tept\m, pentru
c\ le-am mai tr\it.
Toate aceste slujbe, toate aceste stihiri
de laud\, creeaz\ în sufletul nostru un
temei de bucurie, creeaz\ în jurul nostru,
împreun\ cu noi [i prin noi, o atmosfer\
de bucurie, pentru c\ Sfânta Înviere a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos este
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mai presus de lume. „Cea mai presus de
lume Înviere a lui Hristos”, zicem noi la
sfintele slujbe, pentru c\ Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu poate fi
în]eleas\ cu puterea omului.
A[tept\m darul lui Dumnezeu, ca
s\ sim]im m\re]ia Învierii Mântuitorului [i ne apropiem cu pa[i repezi de
Sfintele Pa[ti, de taina Jertfei Mântuitorului din Vinerea cea Mare, de taina R\stignirii pe Cruce a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, care s-a întâmplat pentru
noi [i pentru a noastr\ mântuire, de Sfânta
Înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Duminica Pa[tilor, pentru care
ni se cere a avea o preg\tire anume. Nu
putem sta în fa]a lucrurilor lui Dumnezeu f\r\ o preg\tire special\ pentru
aceasta. Ne preg\tim pentru Sfintele Pa[ti
cu post [i cu rug\ciune, cu slujbe speciale, cur\]itoare de suflet, cu gânduri
din cartea de slujb\ conduc\toare în
preg\tirea pentru Sfintele Pa[ti - care se
nume[te Triod.
Vreme de zece s\pt\mâni, în fiecare
an, ne preg\tim pentru Sfintele Pa[ti.
Avem în fa]\, în fiece an, un urcu[ duhovnicesc sub îndrumarea Triodului, ca
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s\ ajungem s\ fim sensibiliza]i, s\ fim
receptivi fa]\ de adev\rurile credin]ei
noastre, fa]\ de tr\irea adev\rurilor de
credin]\, pentru c\ slujbele noastre au
rolul nu numai de a ne informa, ci [i de
a ne angaja. La Sfintele Slujbe ne rug\m
[i înv\]\m. {i ne rug\m înv\]ând [i
înv\]\m rugându-ne. Sfintele Slujbe sunt
prilejuri de informare [i de manifestare
ale sufletului omenesc. Primim din textele
liturgice, în con[tiin]a noastr\, gânduri
schimb\toare spre bine [i ne angaj\m
prin acele gânduri în tr\irea cre[tin\.
Vremea de preg\tire pentru Sfintele
Pa[ti o începem în fiecare an cu zece
s\pt\mâni înainte de duminica Învierii,
[i o parcurgem în cele zece s\pt\mâni
prin rânduielile de slujb\ ale Triodului.
Triodul este o carte care cuprinde textele
pe care le citim, pe care le cânt\m, le
rostim la Sfintele Slujbe [i prin care ne
angaj\m într-o lucrare de îmbun\t\]ire
sufleteasc\. Cartea aceasta se nume[te
Triod pentru c\ multe din alc\tuirile de
slujb\, numite canoane, au trei cânt\ri.
Sunt, îns\, în Triod [i canoane depline,
cu opt cânt\ri [i sunt canoane cu nou\
cânt\ri. Cele mai multe din alc\tuirile
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de slujb\ au opt cânt\ri. Se trece, de
obicei, peste cântarea a doua, dar în
Triod sunt [i alc\tuiri din nou\ cânt\ri,
având [i cântarea a doua.
Vremea de preg\tire o începem cu
gândul la Pilda vame[ului [i a fariseului,
cuprins\ în Sfânta Evanghelie de la Luca
[i rânduit\ s\ fie citit\ în prima duminic\
a acestei perioadei de preg\tire pentru
Pa[ti, ca s\ ni se atrag\ aten]ia asupra
smereniei vame[ului [i asupra faptelor
fariseului. Domnul nostru Iisus Hristos
a pus o pild\ în aten]ia celor care se
credeau pe sine mai buni decât al]ii, o
pild\ cu vame[ul smerit [i cu fariseul
mândru. Fariseul avea, totu[i, ni[te fapte
cu care se putea mândri, de[i n-ar fi
trebuit s\ se mândreasc\. Rânduielile de
slujb\ din Duminica vame[ului [i a fariseului ne atrag aten]ia asupra necesit\]ii ca noi s\ avem faptele fariseului [i
smerenia vame[ului. S\ fim ca vame[ul
smerit, care, la drept vorbind, nu s\vâr[ise fapte deosebite, dar s\ fim [i ca fariseul, care avea fapte bune, dar, în plus
fa]\ de acesta, s\ acoperim faptele cele
bune cu smerenia.
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Urmeaz\, apoi, Pilda fiului risipitor,
în Duminica a doua din vremea Triodului,
în care ni se atrage aten]ia asupra faptului c\ fiul, care [i-a risipit averea [i s-a
întors acas\, a fost primit cu bucurie de
tat\l s\u, care îl a[tepta. În pild\ se vorbe[te [i despre un frate al fiului risipitor, un frate împotrivitor, care, îns\,
nu este luat în considera]ie în alc\tuirile de la slujb\, pentru c\, de obicei, se
atrage aten]ia asupra bun\t\]ii tat\lui [i
asupra întoarcerii fiului. Pe noi în[ine
Triodul ne îndeamn\ s\ ne cercet\m [i
s\ ne credem fii risipitori, dar întor[i la
Tat\l, s\ în]elegem c\ întotdeauna ne
a[teapt\ un Tat\ primitor, Tat\l cel ceresc,
Care ne prime[te a[a cum suntem - p\c\to[i [i vinova]i - dac\ ne vom poc\i.
Într-o alt\ duminic\, cea de-a treia
din Triod, ni se atrage aten]ia asupra
faptului c\ va veni o vreme în care s\
st\m în fa]a lui Dumnezeu la Judecat\,
în fa]a Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
[i s\ d\m r\spuns de gre[elile pe care
le-am f\cut, primind, dac\ am f\cut voia
lui Dumnezeu în via]\, ve[nic\ r\splat\.
Noi trebuie s\ privim credin]a noastr\ ca
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