
 

 

“Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine" 
(25/04/2021) 

  
De la începutul Sfintei Liturghii, cu "Binecuvântată este Împărăția 

Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh  ..." până la capăt, cu  "Binecuvântat 
este numele Domnului  ...", putem vedea întregul spectru de închinare 
ortodoxă cuprins într-un singur element cheie: Slava și lauda (Doxologia) 
Dumnezeului Triunic. În mijlocul Rugăciunii Anaforei, se află un mare imn 
biruitor, compus din două părți extrase din Scripturi. Primul, este imnul 
Îngerilor, pe care Isaia Profetul l-a auzit cântat în Cer: "Sfânt, sfânt, sfânt este 
Domnul Savaot; plin este tot pamantul de slava Lui"  (Isaia 6:3). A doua parte 
este ceea ce am auzit în lectura Evangheliei de astăzi, când copiii au cântat  
"Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului"  (Ioan 12:13), 
la intrarea Domnului în Ierusalim. Nu numai omenirea și îngerii oferă 
doxologie lui Dumnezeu, ci toată creația oferă această laudă Domnului. În 
cuvintele psalmistului, "Lăudați-L pe El soarele și luna, Lăudați-L pe El toate 
stelele și lumina"(Psalmul 148:3); "Slavă Domnului  ... munții și toate 
dealurile, pomii cei roditori și toti  cedrii, fiarele si toate animalele, 
târâtoarele si pasarile zburătoare" (versetele 9-10).   Pe scurt, tot ceea ce se 
mișcă pe pământ sau îl împodobește! În Psalmul 102 [103] psalmistul 
cheamă, de asemenea, sufletul său să  "Binecuvântează suflete al meu ,pe 
Domnul si nu uita toate rasplatirile Lui" pe care El ți le-a oferit (versetul 2). 
În Psalmul 103 [104] de asemenea,  "Fie slava Domnului in veac!"(versetul 
32)  "Canta-voi Domnului in viața mea"  imnuri de laudă (versetul 34). 
 Starea naturală a ființei umane este una indreptata spre Dumnezeu, 
glorificându-și Creatorul. Dumnezeu este Cel care ne dă existența, viața și 
asigură condițiile potrivite pentru supraviețuirea noastră. Dumnezeu este Cel 
care a creat umanitatea pentru a fi cea mai perfectă dintre creaturile Sale, cu 
trup și suflet nemuritor. Prin voia Lui, am fost făcuți cu tot ce era necesar 
pentru a deveni ca El și pentru a trăi cu El veșnic în bucuria împărăției Sale. 
Dovada supremă a iubirii Sale este în Hristos, însuși Fiul lui Dumnezeu Care 
a coborât pe pământ și a acceptat de bunăvoie Patimile și moartea pe Cruce, 
aducând mântuire lumii! 
 Cu aceasta în minte, este posibil ca cineva (în special creștinii ortodocși 
binecuvântați cu credința) să nu-L laude pe Dumnezeu? Acesta este motivul 
pentru care doxologia este caracteristica principală nu numai a cultului 
public, ci și a rugăciunilor individuale. Credincioșii ortodocși încep și pun 
capăt regulii personale de rugăciune cu lauda lui Dumnezeu. Acest lucru se 
face nu numai la ore fixe, ci ar trebui să fie pe tot parcursul zilei,  "la fiecare 
moment și oră. "  Acest lucru se poate face cu câteva cuvinte: "Slavă Tie 
Doamne. " 

Sfântul Paisie al Sfântului Munte obișnuia să ofere acest sfat: "Slavă 
lui Dumnezeu" să nu lipsească niciodată de pe buzele tale. Vorbind în 



 

 

numele meu, când am dureri, folosesc  "SlavaTie Doamne" ca o pastilă de 
durere; Nimic altceva nu mă consolează.  " Slava lui Dumnezeu" este mai 
mare decât Rugăciunea lui Iisus. Dacă doriți să experimentați raiul în această 
viață, aruncați o privire la marile binecuvântări pe care Dumnezeu vi le-a dat 
și începeți să spuneți "Slavă lui Dumnezeu. "  Glorifică-L pe Dumnezeu ! 
Când cineva se roagă în acest fel, Dumnezeu îl va ajuta. Acest lucru se 
datorează faptului că lupta pentru recunoștință umilă atrage Harul lui 
Dumnezeu, aducând puterea Cerului în ajutorul unei persoane. 

Sfântul Ioan Gură de Aur obișnuia să spună: Slavă lui Dumnezeu 
pentru toate lucrurile. Aceste cuvinte vor urmări tot ce se întâmplă în viața 
mea. Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce vine. Fie ca tot ceea ce 
facem să fie pentru gloria Sa până la sfârșitul vieții noastre. Ultimele cuvinte 
ale Sfântului Ioan Gură de Aur în timp ce se aflau în exil au fost: "Slavă lui 
Dumnezeu pentru toate lucrurile. " 

S-ar putea întreba: Ar trebui să-i spunem  Slavă lui Dumnezeu" chiar și 
atunci când ni se întâmplă ceva rău? Putem spune așa ceva când suntem 
tratați pe nedrept, bolnavi sau înghițiți de frământări? Are vreo logică? 
Răspunsul la acest lucru vine la noi de la Iov. Mai e cineva care a suferit mai 
mult decât Iov, un om cu fapte mărețe? Fiecare situație oribilă care i s-ar 
putea întâmpla unui om i s-a întâmplat lui Iov. Iov și-a pierdut toate 
proprietățile, iar copiii lui au fost uciși când casa lor s-a prăbușit. A căzut într-
o sărăcie profundă, fără casă și pe deasupra, a contractat o boală oribilă care l-
a făcut un proscris in oraș. Soția lui, în disperarea ei, l-a îndemnat să-l 
blesteme pe Dumnezeu și să moară! În schimb, Iov i-a oferit ferm doxologie 
lui Dumnezeu: "Dumnezeu mi-a dat totul; Dumnezeu mi-a luat totul; 
binecuvântat este Numele Lui ! –  După ce L-a slăvit pe Dumnezeu, a fost 
binecuvântat mai mult decât înainte, cu sănătate reînnoită, bogății, bogăție și 
mai mulți copii! 

Iubiții mei frați și surori, experiențele vieții ne arată că abia atunci când 
Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru tot (fie el plăcut sau neplăcut), problemele 
noastre par mai puțin dureroase. Acest lucru se datorează certitudinii că 
Domnul ne va auzi glasurile și ne va ajuta. Prin urmare, ar trebui să-L slăvim 
cu bucurie pe Dumnezeu în fiecare zi spunând "Slavă lui Dumnezeu" în toate 
situațiile. Acest lucru este valabil mai ales pentru ziua de azi, deoarece cu 
toții ținem "cupola"  (ramurile copacilor).  Să ne alăturăm acelor copii 
nevinovați ai Ierusalimului în glorificarea Domnului nostru în timp ce El ia 
drumul Golgotei pentru a Se sacrifica pentru noi. Fie ca noi, de asemenea, să 
devenim vrednici să-L slăvim în ziua Învierii Sale. Amin. 
  
  


