Contacte:
Ioan Bâle, Pastor Titular, 416.222.3401
Joseph Frank, Pastor Asistent, 647.633.5522

Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,
acolo este slobozenia.
2 Cor 3:17

Andrei Moscopol, Diacon, Secretar, 416.457.8768
Beny Szücs, Diacon, 647.719.3401
Costel Hapurne, Casier, 647.686.4906
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Pământule! de Costache Ioanid

Ai povestit, Pământule, bătrâne,
povestea ce-o ascunzi în cartea ta,
să-nduioșezi și-apoi să storci din slavă
o lacrimă din fiecare stea?

Ai spus cumva vreodată că pe drumuri
cu flori, mai cresc și spinii încâlciți?...
Iar chiar din spini I s-a făcut cununa
și EL i-a dus pe fruntea Lui infipți?...

Te-ai zguduit din adâncimea mare,
te-ai frământat legat cât ai putut.
Dar ce te-a înduioșat așa de tare,
că n-ai vorbit atunci când te-a durut?

Pământ bătrân cu pârâiașe line,
pământ cu ape clare de izvor,
o picătură de-ar fi fost să stingă
din setea Iadului dogoritor!...

De ce n-ai spus și celorlalte stele
că din comoara ta s-a zămislit
o haină pentru Creatorul vieții,
un trup ca-n el să moară răstignit?

N-ai tresărit când, răstignit pe cruce,
striga: - Mi-e sete! și setos murea,
în vreme ce Pilat Îl condamnase...
spălându-și mâinile în apa ta!...

Când EL striga:" O! Lama Sabactani..."
n-ai cunoscut în glasul Lui vibrând
blândețea vocii ce-ți chemase vatra
din constelații să te naști, Pământ?

Nu!... N-ai să taci. Tu știi așa de bine...
că spinii, cuiele, ce L-au durut
și biciul, crucea, lancea și oțetul
cândva din tine toate s-au făcut!...

Și n-ai încremenit atunci de groază?
Ai mai putut în goană alerga?
Prin EL născutu-s-au, lumina, slava...
iar tu I-ai dat întunecimea ta...

Când numai spini vor fi pentru coroane,
când codrii toți vor crește numai cruci,
tot fierul când topise-va-n piroane
povara ta va fi prea grea s-o duci.

Ai povestit tu lumilor de astre
de codrii tăi cu zumzet răcoros,
cum că din ei s-a făurit o cruce,
pe ea sa fie răstignit Hristos?

Pământ străbun cu plămădeala rece
de suferințe și surâs tăcut,
în ziua judecății de pe urmă,
tu vei fi martorul cel mai temut...
AMIN

