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Să stăm
în adevăr!

Sfânta Cruce – simbol al statorniciei în credinţă
Joi, 11 decembrie, în preajma Bisericii în tin a Preasfinţitului Serafim (Ciceagov), fiul

cinstea icoanei Maicii Domnului de la Poceaev (Chişinău, Sculeanca), cu osteneala unui
grup de creştini s-a realizat instalarea unei
Cruci impunătoare. Acest eveniment a fost
consacrat împlinirii a 100 de ani de la sosirea la catedra episcopală din Chişinău şi Ho-

duhovnicesc al lui Sf. Ioan din Kronştadt.
Prea Sfinţia Sa a desfăşurat la Chişinău o
rodnică activitate duhovnicească, printre
care şi binecuvântarea traducerii şi editării
a mai multor cărţi bisericeşti.
continuare în pag. 2

Soarta ziarului “TOACA“
e în mâinile tale.
Abonează-te azi!
Şi, lunar, vei primi rânduri de aur ale sfinţilor mari dascăli şi învăţători
ai Bisericii, sfaturi duhovniceşti şi îndemnuri spre întărirea credinţei
şi urmarea neabătută a căii mântuirii.
Indice: PM21915. Preţ lunar pentru anul 2009 - 5 lei. Te poţi abona începând cu orice lună.

Abonamentul la “Toaca” e un cadou preţios pe care îl poţi oferi prietenilor şi rudelor.

Nevoitorii din trecut se adunau uneori pentru a vorbi pe teme
duhovniceşti. Odată, începură
să discute care este cea mai de
frunte virtute a călugărilor şi nu
numai a călugărilor, ci şi a tuturor creştinilor. Du
pă
ce fiecare şi-a expus părerea, s-a
ajuns la concluzia că aceasta este
dreapta judecată sau dreapta
cugetare.
Cuviosul Antonie cel Mare,
fiind şi el prezent, a spus că fără
dreapta judecată chiar şi un
nevoitor cu o viaţă înaltă, poate
cădea. Aici ei şi-au amintit de
confratele lor, pustnicul Iron,
care nevoindu-se în pustie 50 de
ani, a primit un gând trufaş şi
a căzut.
După cum se ştie, în vremurile de la sfârşit diavolul
printr-o deosebită viclenie şi
făţărnicie va încerca să-i abată
chiar şi pe cei aleşi de la calea
cea dreaptă. El va ridica proroci
mincinoşi, va răspândi erezii şi
dezbinări, se va agăţa de cea mai
mică patimă din sufletul omului,
de orice gând, numai pentru a-l
rupe de la Dumnezeu, pentru a-l
îndepărta de la calea mântuirii.
Sfinţii Părinţi spuneau că
în vremurile de la urmă cei ce
vor sta în Adevăr, ne având
alte virtuţi, vor fi în Împărăţia
Cerurilor mai presus decât
sfinţii din vechime. Creştinul
de azi este pus în faţa unor
ispite groaznice, nemaivăzute,
de aceea în aceste timpuri de
cernere doar mărturisirea Ortodoxiei nevătămate este deja o
mare nevoinţă.
Cuviosul Macarie cel Mare
spunea că diavolul poate fi
biruit doar prin smerenie. Iar
smerenia constă, în primul
rând, în păstrarea credinţei
nevătămate, fără a căuta la apostazia (lepădarea de Dumnezeu)
ce se înfăptuieşte chiar în ochii
noştri. Scopul nostru principal
este mântuirea, principala armă
– mărturisirea, iar biruinţa – în
credincioşia noastră lui Hristos!
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Sfânta Cruce – simbol al statorniciei în credinţă
continuare în pag. 2
Vlădica Serafim este cunoscut ca cel mai responsabil ierarh, ce s-a ocupat de canonizarea Cuviosului Serafim de Sarov,
care a avut loc în anul 1905. Este
semnificativ faptul că însuşi Cuv.
Serafim l-a mulţumit, vizitându-l printr-o arătare cerească
şi făcând-i închinăciune pentru
osteneala depusă la canonizarea sa. Cuviosul l-a întrebat

ce doreşte drept mulţumire, şi
acesta i-a răspuns că este fericit doar pentru faptul că se află
lângă sfântul Serafim. Cererea
lui a fost auzită, dearece prin
mijlocirea Cuv. Serafim al Sarovului, vlădica s-a învrednicit
de moarte mucenicească. Peste
câteva zeci de ani, arhiepiscopul Serafim, bătrân şi bolnav,
a fost arestat de bolşevici şi
întemniţat în închisoarea de la

“Ziua Naţională
a Rugăciunii” –
semn al apostaziei
vremurilor noastre
Pe 7 decembrie, atunci cînd Biserica Ortodoxă
o cinsteşte pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, la Chişinău, s-a desfăşurat aşa-numita “Zi
Naţională a Rugăciunii”, dedicată victimelor
traficului de fiinţe umane şi iniţiată de Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie (filiala din Moldova) în parteneriat cu Coaliţia Interconfesională
pentru Prevenirea Traficului de Persoane. Nu
miră deloc faptul că iniţiativa acestei manifestaţii
a venit din partea unor structuri necreştine care,
bineînţeles, nu au nici o legătură cu Rugăciunea.
Trist este însă că evenimentul din acea duminică
s-a bucurat de sprijinul substanţial al Mitropoliei Moldovei (unul dintre organizatorii de vârf
ai acestei mascarade „duhovniceşti”) – instituţie
bisericească care este oblăduitoarea credincioşilor
ortodocşi din Moldova.
Pentru cine am fost chemaţi să ne rugăm?
Pentru persoane care şi-au lepădat ţara, râvnind
la câştiguri murdare? Ce trebuia să ceară de la
Dumnezeu Biserica pentru aceste fiice şi aceşti
fii risipitori? Să câştige mai bine? Să nu fie maltratate când se prostituiază? Sau pentru ca DumFBI intentionează să obţină
accesul la baza de date biometrice ai Marii Britaniei, comunică
ziarul britanic Guardian.
Proiectului de creare a unei
singuri baze de date cu denumirea de Consorţiu Informaţional
Internaţional s-au alăturat, pe
langa SUA şi Marea Britanie, alţi
membri ai “coaliţiei antiteroriste” – Canada, Noua Zelanda şi
Australia.
Informaţia personală este
colectată de serviciile secrete sub
pretextul “luptei antiteroriste” .
Experţii sunt de părerea că nu este
vorba doar de o unificare forţelor
ai statelor din coaliţia antiterorista ci de combinaţii mult mai
complicate.
Banca Britanică de date
conţine informaţie a 7 milioane
de oameni. Aceasta nu este o cifră
atat de mare, luând în consideraţie
faptul că potrivit unor date, pe
serverele FBI din SUA şi Canada
există deja 55 de milioane de amprente digitale.

Butovo, unde în anul 1937 a fost
executat prin împuşcare.
Este semnificativ
faptul
că sfinţirea Sfintei Cruci s-a
săvârşit în ziua prăznuirii Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, creştinătorul străbunilor
noştri. Astfel această Sfântă
Cruce ridicată spre închinarea
credincioşilor va constitui un
simbol al stării neclintite întru
mărturisirea dreptei credinţe.
“Toaca”

nezeu să-i mântuiască pe cei robiţi? Dar tocmai
aceasta Biserica o face la fiecare Sfântă Liturghie!
În ectenii se spune: „Domnului să ne rugăm ...
pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor...”. Pentru
ce a mai fost nevoie de o zi anume dictată nouă de
necreştini? Sunt aceştia mai presus decât Apostolii? Decît Sfinţii Părinţi? Decît Biserica Însăşi?
Atunci care este sensul participării Bisericii
la acţiunile necreştinilor, care nu adaugă nimic
la lucrarea Bisericii? Sensul e unul: să ne unim
într-un duh cu ereticii, negând lucrarea Bisericii
şi adevărata ei rugăciune pentru „cei robiţi, pentru mântuirea lor”. Să luam aminte la Canonul
18, 59 Laodiceea şi la Canonul 103 Cartagina
care glăsuiesc clar: “În biserică se pot citi numai
rugăciunile aprobate canoniceşte. Nimeni nu are
dreptul să compună rugăciuni noi şi să le citească
în biserică”.
Fraţilor întru Hristos! Vedem cât de tulburi au
devenit vremurile. Vedem cât de meşteşugite au
devenit vicleşugurile vrăjmaşului. Cât de uşor
de păcălit ne-am făcut; cât de larg ne deschidem
poarta sufletului pentru tot soiul de ispite lucitoare
ce vin asupra noastră. Pricina slăbănogirii noastre generale stă în lipsa unui „singur lucru care
trebuieşte”, dar care este tot mai izgonit din viaţa
noastră bisericească – Credinţa cea Dreaptă, Cuvântul Cel Mântuitor. Căci cu credinţa adevărată
vine şi dreapta socoteală, şi puterea pentru a
rezista şi a mărturisi Adevărul până la urmă, şi
rugăciunea rodnică de fiecare zi...
mdn.md

Crearea sistemului
biometric global

A se compara, SUA unde locuiesc 300 milioane de persoane
şi Canada, unde locuiesc 35 milioane. Adică, munca FBI nu ar
trebui deloc subapreciată, afirmă
experţii.
Astfel, spre exemplu, în decembrie 2007 ziarul american
The Washington Post a comunicat că FBI deja lucrează pentru
crearea sistemului, numit “Next
Generation Identification (NGI)”.
Colaboratorii acestui birou se
ocupă activ cu colectarea de date
biometrice, inclusiv fotografii,
şi amprente digitale . Costurile
acestui proiect se ridică la peste 1
miliard de dolari.
Se aşteaptă că în urma acordurilor americano-britanice acestor date să se adauge şi informaţii
care ar conţine datele din retina

ochior, datele cu privirea la forma
feţei şi alte informaţii personale.
Experţii sunt de parere că
în acest sistem al controlului
total, vor dispărea orice limite care apără viaţa privată a
cetaţeanului, creând nu doar
discomfort ci şi un pericol
psihologic, omul nevoind să
trăiască zi de zi intr-un stres
continuu.
Cu alte cuvinte, crearea
bazelor de date biometrice
globale şi răspândirea a unor
astfel de tehnologii va avea
mult mai multe efecte negative. “Biometrizarea omenirii
se va răspândi, mai devreme
sau mai târziu, pe întregul
glob pământesc, doar că
cineva va atinge acest nivel
mai devreme, iar alţii mai
tarziu”, mai afirmă experţii.

Patriarhul Alexie al II-lea
a plecat la Domnul
Patriarhul Alexie al Rusiei a trecut la Domnul la vârsta de 79 de ani în reşedinţa sa din
Peredelkino, nu departe de Moscova. Suferea
de ischemie cardiacă şi de astm, iar cu ani în
urmă a avut mai multe infarcturi minore de
miocard. În octombrie 2002, a ajuns la reanimare, iar tratamentul ulterior a durat un an.
Au urmat un accident ischemic şi o pneumonie severă. Fusese recent la o clinică din Germania. În ajunul morţii, pe data de 4 decembrie, de praznicul Intrării Maicii Domului în
Biserică Patriarhul Alexie a oficiat Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturgie în Catedrala Adormirii
Maicii Domnului din Kremlin.
Patriarhul Alexie al II-lea (Alexei Mihailovici Rüdiger) s-a născut pe 23 februarie 1929
în capitala Estoniei, Talin. A absolvit Seminarul
teologic din Leningrad în 1949 şi Academia
teologică în 1953. A fost numit în funcţia de
episcop al Talinului în august 1961, iar în iunie
1964 a fost ridicat la rangul de arhiepiscop. A
fost mitropolit al Novogrodului şi Leningradului din 1986, până în 1990 când a fost ales în
funcţia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Patriarhul Alexei al II-lea a contribuit la refacerea structurilor Bisericii Ortodoxe Ruse şi
la afirmarea poziţiei privilegiate a Bisericii Ortodoxe Ruse prin legea cultelor din 1997.
Să ne rugăm şi noi pentru Întâistătătorul
Bisericii Ruse, cerând de la Bunul Dumnezeu
să-i dăruiască iertare de păcate şi mare milă.
Odihneşte Doamne sufletul adormitului
robului Tău Preasfinţitului Patriarh Alexie!

Noi, oamenii, trăim pe pământ ca în
palmă. „unde este omul, acolo e şi Dumnezeu”, zice Sf. Antonie cel Mare. Toate
faptele noastre, cuvintele şi gândurile
sunt controlate şi de rai şi de iad, şi de
Dumnezeu şi de diavol. Atunci când ne
pocăim de păcate şi ne străduim să ne
îndreptăm viaţa, luptăm cu patimile şi
viciile, suportăm cu răbdare bolile, scârbele, ocările, defăimările, nu cârtim, ci
pentru toate mulţumim lui Dumnezeu,
atunci tot cerul se bucură de mântuirea

M=rturisirea ortodox=

nu vine nimic…” După această viziune,
cucoana s-a dus la biserică, s-a pocăit şi
a început s-o imite în toate pe sluga sa:
primea cerşetorii, îi îmbrăca, îi hrănea, în
speranţa că va primi şi ea un loc în rai.
Îngerul Domnului i-a spus lui Pahomie cel Mare: „Cel care prin viaţa sa
păcătoasă s-a făcut mort pentru Dumnezeu şi virtute, acela răspândeşte o putoare de mii de ori mai puternică decât
cadavrul, de aceea nu ne este cu putinţă
nici să stăm, nici să trecem”.

Nimic

nu trece
fără urmă

aducă rochia preferată: dorea încă o dată
s-o vadă. Când i-au adus rochia, muribunda tremurând a înşfăcat-o, a strâns-o la
piept şi pe loc a murit. Nu au reuşit să i-o
scoată din mâini şi au fost nevoiţi s-o taie
cu foarfecele. Iată ce a luat nefericita cu
sine în cealaltă lume: o cârpă şi o mulţime
mare de păcate nemărturisite!
Iar noi, creştinii, plecând din lumea
aceasta, trebuie să luăm cu noi nu sumedenia păcatelor, nu o cârpă, ci mulţimea
faptelor bune şi sufletul curăţit.
Grecia era în război cu Turcia. Ostaşul
Nicolae se ducea spre câmpul de luptă şi,
fiind deja vremea sprea seară, hotărî să
poposească la un hotel. Noaptea, fiica
stăpânului, tulburată de patimi trupeşti,
începu să-l ispitească: iar el cugeta aşa:
„Doar eu merg la război şi pot să mor în
bătălie, şi dacă voi face acest păcat de
moarte, cum mă voi înfăţişa în necurăţie
înaintea lui Dumnezeu, ce răspuns îi voi
da?”. Şi nu i-a deschis uşa. A adormit şi
văzu un vis: se dădea lupta dintre greci
şi turci, ba o parte biruia, ba cealaltă; o
luptă cruntă şi tot câmpul era împresurat
de cadavre, iar printre ele doar un singur
loc liber. Şi aude un glas: „Şi tu trebuia
să mori ca şi toţi aceşti ostaşi, dar, fiindcă
în noaptea aceasta nu l-ai ascultat pe diavol, nu ai fost de acord să păcătuieşti –
pentru aceasta vei rămâne viu”. A doua zi

noastră. „Nu există nimic mai frumos şi
mai plăcut decât sufletul bun!, exclamă
Sf. Ioan Gură de Aur. El înfrumuseţează
tot omul”. Iar când ne certăm, ne obijduim, ne mâniem, trăim o viaţă desfrânată
şi nu vrem să ne pocăim, atunci tot iadul
se bucură de pieirea noastră.
Nimic nu trece fără urmă. Faptele
bune ale omului merg înaintea lui: la
vămi, în ziua Straşnicei Judecăţi ele îl
vor îndreptăţi şi el va primi cunună de la
Dumnezeu. La fel şi toate faptele murdare, viaţa spurcată, desfrânată, chiar şi
fiecare cuvânt deşert, murdar, nu dispare
Se dădea lupta dintre greci şi turci, ba o parte biruia, ba cealaltă; o luptă cruntă şi
fără urmă, ci se înscriu de duhurile rele tot câmpul era împresurat de cadavre, iar printre ele doar un singur loc liber. Şi aude un
care le repartizează după vămi.
glas: „Şi tu trebuia să mori ca şi toţi aceşti ostaşi, dar, fiindcă în noaptea aceasta nu l-ai
Sluga Ivan, un om deosebit de bun, ascultat pe diavol, nu ai fost de acord să păcătuieşti – pentru aceasta vei rămâne viu”.
aflat în slujba unei bătrâne moşierese,
primea cerşetorii, îi hrănea, îi îmbrăca,
Nici curvarii, nici tâlharii, nici beţivii, dimineaţă Nicolae îşi continuă calea, veni
îi încălţa, adică nu trăia pentru sine, ci
pentru aproapele, îndeplinea porunca lui nici clevetitorii nu vor moşteni Împărăţia la locul bătăliei şi totul era exact cum văzu
Hristos. Şi întotdeauna se ruga pentru Cerurilor. Doar în locaşurile raiului nu-i în vis: se dădea o luptă crâncenă, câmpul era împresurat de cadavre şi numai
stăpâna sa care se deosebea în toate de nici rachiu, nici tutun…
Doi beţivani au băut pâna se lăsă el unul s-a sculat dintre ele nevătămat şi
el: era foarte aspră, zgârcită, trăia numai
pentru sine. Şi iată, cu rugăciunile lui noaptea, apoi s-au dus la râu, unde era când a văzut locul liber şi-a amintit visul
Ivan, Domnul a înţelepţit-o pe stăpână cu o barcă şi au vrut să treacă pe celălalt şi i-a mulţumit lui Dumnezeu… Astfel,
o vedenie. Îngerul a adus-o în locaşurile mal. S-au aşezat în barcă şi începură să dacă omul se păzeşte pentru Domnul de
vâslit, au vâslit, iar păcat, dacă duce o luptă neîmpăcată cu
raiului şi i-a arătat un palat de o nespusă vâslească. Au
malul tot nu se ve- diavolul, adică păzeşte cu bărbăţie, ca un
frumuseţe. „Pentru cine este pregătit?”,
dea. S-au chinuit ostaş viteaz al lui Hristos, calea adevărată
întrebă boiereasa. „Pentru
s
i-a spu l
i
u
l
u
până-n zori şi a mântuirii, atunci Domnul neapărat îi va
sluga ta, Ivan”,
Domn Mare: „Ce
l
u
r
e
g
când colo văd că ajuta, îl va păzi în orice loc şi pe orice
n
i-a
răspuns
Î
ie cel ăcătoasă s-a
m
o
h
a
P
nu au dezlegat drum.
Îngerul.
„Ei,
şi
sa p
lui
in viaţa tru Dumnezeu ur
p
Aşadar, nici pe o clipă nu trebuie
barca: au vâslit,
dacă Ivan are aşa
e
r
a
c
ort pen spândeşte o p că
m
să
uităm, că Ochii Domnului pururea
dar
din
loc
nu
palat, atunci îmi
t
u
c
fă
cela ră i mai puterni
a
,
e
privesc
la noi şi că Domnul ştie tainele
t
s-au
mişcat!
închipui ce palat
u
t
vir
ii de or aceea nu ne
m
e
d
ascunse
ale inimii noastre. „stă Domnul şi
La
fel
şi
o să am eu”, se
e
e
toar
vrul, d să stăm, nici
a
d
a
c
cercetează
mintea ta, cugetele şi mişcarea
oamenii
care
gândi stăpâna şi, ca
t
decâ
ţă nici
n
i
t
u
p
gândurilor,
vrea să ştie îl cauţi pe El, din
se
află
sub
răspuns la gândurile
este cu ”.
m
e
s t ă p â n i r e a toată inima sau nu?” (Cuv. Macarie cel
sale, i-au arătat o
să trec
patimilor şi viciilor ei, Mare). De aceea, întotdeauna, aflându-ne
mică bojdeucă veche
ca nişte orbi bat pasul pe loc şi niciodată în prezenţa Lui, noi trebuie cu severitate
în afara raiului. „Asta-i pentru mine?”, s-a
indignat ea. nu vor vedea lumina adevărului. Pentru să ne controlăm faptele noastre, gândurile
Eu doar sunt o doamnă de viţă nobilă, a dobândi virtuţile pe primul loc trebuie şi sentimentele şi să facem aceasta nu ca
iar el – o simplă slugă. Ce nedreptate!” să fie nu trupul, căruia i se oferă toată nişte robi care se tem de pedeapsă, ci preŞi atunci i s-a răspuns: „Ştii de ce Ivan bunăstarea, ci sufletul. Pe lume există cum copiii iubitori, care au grijă să nu-l
are un asemenea palat? Fiindcă el trim- oameni, asemenea soţiei milionarului, supere sau să-l întristeze pe tatăl lor.
ite foarte mult material de construcţie bancherului vestit D. Morgan, care pe
S. LAVROV
şi avem din ce construi, iar de la tine patul de moarte, a poruncit slugilor să i se
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“Vara este
aproape”

“– Părinte, oare se poate spune
că noi acum trăim anume în acele
vremuri, când se apropie împlinirea
profeţiilor Sfântului Apostol Ioan Teologul, despre zilele din urmă?
– În anul 1978, această întrebare i-a fost pusă stareţului
Paisie (Aghioritul). Voi răspunde
cu cuvintele acestuia, care a
spus: „Copiii tăi vor fi martorii
împlinirilor profeţiilor din Noul
Testament”. Noi nu vorbim de
soroace, nici nu ne ocupăm de
preziceri, ca nişte femei isterice.
Bătrânilor înduhovniciţi, ca unor
vase curate ale lui Dumnezeu,
le-au fost descoperite, din mila
lui Dumnezeu şi astfel de taine.
Aceeaşi întrebare i-a fost adresată
Domnului de către apostoli, iar
Domnul le-a răspuns: „Învăţaţi
de la smochin pilda: când mlădiţa
lui se face fragedă şi odrăsleşte
frunze, cunoaşteţi că vara este
aproape. Asemenea şi voi, vând
veţi vedea toate acestea, să ştiţi că
este aproape, la uşi” (Mt. 24, 32).
Vedem şi simţim cum lumea
se mişcă tot mai aproape şi mai
aproape de acele vremi. Însuşi
tabloul evenimentelor din lumea
duhovnicească nu mai lasă nici un
fel de îndoială.“
“După părerea mea, primejdia
cea mai mare este să ne lăsăm
expuşi acestei prelucrări totale.
Oamenii, însă, nu vor să audă de
aşa ceva. Gândul le stă la ce vrei
şi la ce nu vrei: la agonisirea de
averi, la distracţii şi plăceri – un
ospăţ în vremea ciumei – şi toate
acestea astăzi când ne aflăm în
preajma unor evenimente fatale.
Pretutindeni domneşte lipsa de
grijă şi nepăsarea duhovnicească,
care sunt întreţinute şi de către
mijloacele de informare în masă,
care servesc cu slugărnicie
aceluiaşi scop, deoarece s-a plătit
deja pentru tot.
Nu mai are rost să ne punem
speranţa în unele personalităţi, sau
altele, în cine ştie ce împrejurări
favorabile.
Trebuie
să
fim
vigilenţi şi să ne orientăm atent
în lume. Să nu ne lăsăm captivaţi
de patimi şi de riscurile legilor
pământene, fiindcă toate acestea ne îndepărtează cu succes de
Dumnezeu. Totul depinde de faptul dacă am trăit sau nu în Hristos. Nimic nu poate fi ascuns de
Ochiul atotvăzător. Despre Dumnezeu vorbesc mulţi dintre teologii
contemporani, dar sunt ei oare capabili să arate calea cea dreaptă a
mântuirii?! Mântuirea noastră stă
în nădejdea atotcuprinzătoare în
Domnul şi în lumina acestei iubiri
vom putea să vedem adevărata
natură a lumii acesteia, pentru ca
să prevedem primejdia fără greş şi
să preîntâmpinăm dezamăgirile“.
Dintr-un interviu cu
părintele
Ghenadie EMELIANOV
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Întristarea

Fericit este omul
care nădăjduieşte
spre Domnul
În Patericul Sfinţilor
Părinţi scrie despre un frate
care mult se întrista şi plângea mereu pentru păcatele
sale. Într-o zi I s-a arătat
lui Domnul, zicându-i:
“Ce plângi, omule, ce te
întristezi aşa?” şi a răspuns
fratele:
“Nu
voieşti,
Doamne, să plâng şi să mă
mâhnesc, căci cu atâtea Team scârbit?”. Atunci Domnul, întinzandu-şi mâna, a
pus-o pe capul lui, zicând:
“De acum nu te mai scârbi,
de vreme ce tu Te-ai scârbit pentru Mine, Eu nu Mă
voi scârbi asupra ta, căci
dacă sângele Meu l-am dat
pentru tine, cu mult mai
vârtos îţi voi da iertare şi
ţie şi la tot sufletul care se
pocăieşte curat!“
După aceasta, veninduşi în sine, fratele s-a aflat
cu inima plină de toată
bucuria şi s-a încredinţat
că Domnul a făcut milă cu
dânsul. Deci, toată viaţa
lui a petrecut-o cu multă
smerenie, mulţumind lui
Dumnezeu totdeauna. Din
această pildă se vede cât de
mare este folosul pe care-l
dobândim din întristarea
cea după Dumnezeu şi cât
de mult preţuieşte Dumnezeu această întristare a
noastră.
Întristarea este de două
feluri şi anume: este întristare care omoară sufletul şi
este întristare care sfinţeşte
sufletul. Întristarea care este
amestecată cu deznădejde
este boală otrăvitoare pentru suflet, pentru aceasta
zice şi Sfântul Apostol
Pavel: “Să nu vă întristaţi
ca cei ce n-au nădejde“.
Iar întristarea cea pentru
păcate, care este însoţită
cu nădejdea mântuirii vine
din lucrarea Duhului Sfânt,
care ne vorbeşte prin glasul
conştiinţei.
Mustrarea
aceasta a conştiinţei, care
nu se desparte de nădejde
este călăuza cea sfântă care
ne duce spre mântuire.
În cartea cea pentru
Mărturisire scrisa de Sf.
Nicodim Aghioritul aflăm
următoarele cuvinte despre
boala întristării celei fără
de nădejde, care se mai
cheamă şi deznădăjduire:
“Deznădăjduirea
este
răutatea cea mai mare şi
cea mai vătămătoare din
toate răutăţile“. Deşi toate
păcatele sunt potrivnice
lui Dumnezeu, sunt numai
pe de-o parte dimpotrivă,
pe când deznădejdea este
pe de-a-ntregul împotriva lui Dumnezeu, în
toate direcţiile şi în toate
privinţele, căci ea combate pe Dumnezeu şi-L
scoate afară din suflet,
socotind răutatea drept
Dumnezeu şi pe diavol
pricinuitor al răutăţii.

Omul cel cuprins
de
boala
deznădejdii
socoteşte
că
răutatea
este mai puternică decât
bunătatea lui Dumnezeu
şi mai nemărginită decât
însăşi nemărginirea lui
Dumnezeu. De vreme ce
el nu mai crede că Dumnezeu poate să-l mântuiască,
prin aceasta omul socoteşte
că răutatea este mai presus
decât Dumnezeu.
Dar oare poate să fie o
necinstire şi o nechibzuinţă
mai mare ca aceasta?
Adică a socoti cineva că
neputinciosul păcat este
mai tare decat Cel Atotputernic sau că cel scurt
întrece pe Cel nemărginit
şi cel fără fiinţă ar fi mai
presus decât Cel pururea
fiitor? Pentru aceasta scrie
la “Mărturisirea Ortodoxa”
că deznădăjduirea este un
păcat împotriva Duhului
Sfant.
Sfântul Vasile cel Mare
zice că dacă s-ar putea
măsura adâncul milostivirii lui Dumnezeu, atunci ar
fi iertat, adică s-ar îngădui

se cuvenea atunci când
a păcătuit, ci l-a lăsat să
trăiască, anume ca să se
pocăiască. Despre asta ne
incredinţează Sf. Grigorie
Palama.
Deznădăjduirea este
semănată de către diavol,
după cuvântul Sf. Efrem
Sirul, căci înainte de a
săvârşi omul păcatul, îi
şopteste că nimic nu este
păcatul, iar după cădere
îi zice că păcatul este atât
de mare, încât nu mai este
iertare pentru el.
În
sfârşit,
să
fim
încredinţaţi
că
deznădăjduirea este împotriva Sfintelor Scripturi
din Legea Veche şi din Legea Noua. Căci în Sfânta
Scriptură se înfăţişează de
mii de ori mila cea negraită
a lui Dumnezeu, prin
care primeşte totdeauna
pe cei păcătoşi. Atâtea şi
atâtea pilde arată potrivnicia deznădăjduirii. Atâţia
păcătoşi, împovăraţi cu
nenumărate păcate arată că
s-au mântuit de la începu-

La un Preasfinţit Episcop
Au venit din eparhie
Plângeri contra unui preot
Cu năravul la beţie.

Dar a treia oară, mâna
A-nceput a-i tremura,
Căci potopul cel de glasuri
Mai năvalnic răsuna.

Şi precum aceste plângeri
Stăruiau necontenit,
S-a găsit de cuviinţă
Să-l oprească la slujit.

Aruncând din mână pana,
A lăsat neiscălit
Şi chemând pe cel cu vina
Cu blândeţe i-a grăit:

S-a alcătuit scrisoare
Spre a lui canonisire,
Ca prin asta Parohia
Şi cei mari să aibă ştire.

“Preacucernice Părinte!
Iată, am aceste ştiri,
Adevăr ne scrie lumea,
S-au sunt goale uneltiri?”

Dar când dă să iscălească
Preasfinţitul la sfârşit,
S-a făcut un vuiet mare,
Mii de glasuri s-au pornit.

“Toate sunt adevărate,
Preasfinţitul meu stăpân,
Mă înşel cu băutura
Şi de rău cu drept mă ţin!

– ”Nu! Nu! Nu! să nu faci asta!”
Auzit-a din văzduh,
Şi, scăpând din mână pana,
Tulburatu-s-a la duh.

De la alte patimi rele
Dumnezeu m-a izbăvit,
Dar năravul băuturii
Deseori m-a biruit”.

Cugetând puţin bătrânul
S-a gândit că-i vreo părere,

“Dar (îi zice lui Vlădica),
Slujba cum ţi-o împlineşti?

Darul pomenirii morţilor
Căci de-acuma ai pedeapsă
Şapte ani să nu slujeşti!”
“Preasfinţite, eu din ziua
Întru care m-ai sfinţit,
N-a rămas în Parohie
Nici un om nepomenit.
Mai cu seamă eu, smeritul
Foarte mult mă sârguiesc
Ca pe cei trecuţi din viaţă
Pururea să-i pomenesc”.
Auzind vlădica asta
A-nţeles cine striga,
Şi rupând scrisoarea, zice:
“Mergi la Parohia ta!
Eu asemenea persoane
Nu le pot canonisi,
Căci atunci pe mii de duhuri
Aş putea nedreptăţi!

M. V. Nesterov. Viziunea lui Varfolomei

şi deznădăjduirea, socotind
mulţimea păcatelor noastre. Dar câtă vreme păcatele
noastre se pot număra şi se
pot măsura, pe când mila
şi îndurarea lui Dumnezeu
este cu totul nemăsurată,
deci pentru asta nu se cade
să fie deznădăjduirea, ci
să cunoască omul mila lui
Dumnezeu şi să-şi arate la
duhovnic păcatele sale.
Deznădăjduirea este
împotriva judecăţii celei
drepte căci ea nu are loc
între cele omeneşti şi iată
pentru ce anume: câtă
vreme cel care a păcătuit
mai trăieşte încă, acesta
este semn că Dumnezeu îl
primeşte şi nu l-a părăsit.
Nu l-a pierdut, aşa cum

tul lumii numai pentru că
nu şi-au pierdut nădejdea,
cum au fost: Lameh, Manase, Nabucodonosor, David împăratul, apoi femeia
cea desfrânată, vameşul
cel smerit, fiul cel pierdut,
tâlharul cel credincios,
Pavel şi Petru verhovnicul,
precum şi toţi ceilalţi
care s-au mântuit. Păcatul
deznădejdii este şi împotriva cuvintelor Sfinţilor
Părinţi care învaţă pe cei
păcătoşi să nădăjduiască
la mila lui Dumnezeu şi
să arunce deznădejdea,
dovedind că nu este nici un
păcat care să biruiască iubirea de oameni a lui Dumnezeu.

Căci îi ţiuie urechea
Uneori de priveghere.
Deci, apucă iar condeiul
Ca să facă iscălire,
Dar în clipa-aceea, iarăşi
Se aude glăsuire!
– ”Nu, Nu, Nu! arată-i milă”,
Se aude lămurit,
Şi de frică Arhiereul
A lăsat de iscălit.
Dar venindu-şi iar în fire,
Vrea să termine de scris,
Socotind acele glasuri
Nălucire ca de vis.

Cei din viaţă cer pedeapsă
După faptul arătat,
Iară cei din altă lume
Solitor te-au câştigat!
Am aicea zeci de plângeri
Scrise doar ca să te cert,
Dar din ceruri, mii de glasuri
Strigă astăzi, să te iert!
Mergi la slujba ta în pace,
Dar să nu mai faci sminteli.
Şi să nu mă uiţi pe mine
La a slujbei rânduieli!”
Din scrierile
Sfântului Ioan Iacob
HOZEVITUL
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CUM ŞI
DE CE
SĂ CITIM
SCRIPTURA

Vei afla căile pe care propriul
tău suflet şi al fiecăruia dintre
noi călătoreşte de la păcat la
neprihănire, şi întreaga cale de
la om la Dumnezeu şi de la om
la satana. Vei afla mijloacele de
a te slobozi din păcat.
Pe scurt, vei afla istoria deplină a păcatului şi a
păcătoşeniei, şi istoria deplină
a virtuţii şi a dreptăţii.
De eşti întristat, vei afla
în Biblie mângâiere; de eşti
supărat, vei afla bucurie; de
eşti mânios – împăcare; de
eşti poftitor – înfrânare; de eşti
nesăbuit – înţelepciune; de eşti
rău – bunătate; de eşti un ucigaş
– milă şi îndreptare; de îţi urăşti
aproapele – dragoste.
Într-însa îţi vei afla leac pen-

Cele mai bune călăuze pentru aceasta sunt sfinţii Părinţi,
în frunte cu Sfântul Ioan Gură
de Aur, care, am putea spune, a
scris o a cincea Evanghelie.
Sfinţii Părinţi recomandă o
pregătire temeinică înainte de
citirea şi cercetarea Bibliei; dar
în ce constă aceasta pregătire?
Întâi de toate, în rugăciune.
Roagă-te Domnului să-ţi lumineze cugetul – ca să poţi
înţelege cuvintele Bibliei – şi
să-ţi umple inima cu harul Său
– ca să poţi simţi adevărul şi
viaţa acelor cuvinte.
Dă-ţi seama că acestea sunt
cuvintele lui Dumnezeu, pe care
le grăieşte şi le rosteşte către
tine, personal. Rugăciunea,
laolaltă cu celelalte virtuţi
aflate în Evanghelie, este cea

Biblia este, într-un anume
înţeles, o biografie în lumea
aceasta a lui Dumnezeu. Într-însa Cel Neînfăţişat s-a înfăţişat,
într-un fel, pe Sine.
Sfintele Scripturi ale Noului
Legământ sunt o biografie a
Dumnezeului întrupat, în lumea
aceasta. Între ele se istoriseşte
cum Dumnezeu, pentru a se
descoperi pe Sine oamenilor, a
trimis pe Dumnezeu Cuvântul,
care a luat trup şi s-a făcut om
– şi ca om le-a spus oamenilor
tot ce este Dumnezeu, tot ceea
ce voieşte Dumnezeu de la lumea aceasta şi de la oamenii
dintr-însa.
Dumnezeu Cuvântul a descoperit planul lui Dumnezeu
pentru lume şi dragostea lui
Dumnezeu pentru lume. Dumnezeu Cuvântul a grăit oamenilor
despre Dumnezeu cu ajutorul
cuvintelor, pe cât pot cuvintele
omeneşti să cuprindă Dumnezeul cel necuprins.
Tot ceea ce este de trebuinţă
acestei lumi şi oamenilor dintrînsa, s-a spus de către Domnul
în Biblie. Într-însa, El ne-a dat
răspunsuri la toate întrebările.
Nu există întrebare care să
chinuiască sufletul omenesc, şi
să nu-şi afle răspunsul, fie direct, fie indirect, în Biblie.
Oamenii nu pot pune mai
multe întrebări decât câte
răspunsuri sunt în Biblie.
Dacă nu reuşeşti să afli în
Biblie răspuns la vreuna din
întrebările tale, înseamnă fie
că ai pus o întrebare fără de
înţeles, fie nu ai ştiut cum să
citeşti Biblia şi nu ai isprăvit a
citi răspunsul într-însa.
În Biblie, Dumnezeu a făcut
ştiute:
1. ce este lumea; de unde
provine; de ce fiinţează; încotro
se îndreaptă; cum va sfârşi;
2. ce este omul; de unde
vine; încotro se îndreaptă; din
ce este făcut; care este rostul
său; cum va sfârşi;
3. ce sunt animalele şi plantele; care este rostul lor; la ce
sunt întrebuinţate;
4. ce este binele; de unde
provine; către ce duce; care
este rostul său; cum se poate
dobândi;

tru toate patimile şi slăbiciunile,
şi hrană pentru toate virtuţile şi
împlinirile.
De eşti bun, Biblia te va
învăţa cum să ajungi mai bun;
de eşti milostiv, te va învăţa
blândeţea cea îngerească; de
eşti inteligent, te va învăţa
înţelepciunea.
De apreciezi frumuseţea
şi muzicalitate stilului literar,
nimic nu este mai frumos sau
mai mişcător decât cele ce se
găsesc la Iov, Isaia, Solomon,
David, Ioan Teologul şi Apostolul Pavel. Aici, muzica – muzica îngerească a adevărului
cel veşnic al lui Dumnezeu –
este înveşmântată în cuvinte
omeneşti.
Cu cât citeşte şi cercetează
cineva Biblia, cu atât află
pricini de a o cerceta pe cât
de des cu putinţă. Potrivit
Sf. Ioan Gură de Aur, [Biblia] este precum o rădăcină
înmiresmată, care răspândeşte
tot mai multă mireasmă, pe
măsura ce este frecată.
La fel de important ca a
cunoaşte de ce ar trebui să citim
Biblia, este a cunoaşte cum ar
trebui să citim Biblia.

mai bună pregătire a cuiva pentru înţelegerea Bibliei.
Cum ar trebui să citim Biblia? Cu rugăciune şi evlavie,
căci în fiecare cuvânt de acolo
se găseşte câte un strop din
adevărul veşnic, şi toate cuvintele împreună alcătuiesc marea
cea nemărginită a Adevărului
celui Veşnic.
Biblia nu este o carte, ci
viaţă; deoarece cuvintele sale
„duh sunt, şi viaţă sunt” (Ioan
6:63). Prin urmare, cuvintele sale pot fi înţelese dacă le
cercetăm în duhul Duhului lor,
şi cu viaţa vieţii lor.
Este o carte care trebuie
citită cu viaţă - punându-o în
practică. Ar trebui mai întâi
trăită, şi apoi înţeleasă.
Aici se potrivesc cuvintele
Mântuitorului: „De va voi
cineva să facă voia lui, va
cunoaşte pentru învăţătura
aceasta, că de la Dumnezeu
este” (Ioan 7:17). Fă-o, ca să
o poţi înţelege. Aceasta este
regula fundamentală a exegezei ortodoxe.
La început, de obicei cineva
citeşte Biblia repede, iar apoi

5. ce este răul; de unde provine; cum a ajuns să existe; de
ce există – cum se va sfârşi;
6. ce sunt drepţii şi ce sunt
păcătoşii; cum ajunge un
păcătos drept şi cum ajunge
un om drept, plin de trufie, un
păcătos; cum slujeşte un om
pe Dumnezeu şi cum slujeşte
pe satana; întreaga cale de la
bine la rău, şi de la Dumnezeu
la satana;
7. totul – de la început până
la capăt; întreaga cale a omului
de la trup la Dumnezeu, de la
zămislirea sa în pântece la învierea sa din morţi;
8. ce este istoria lumii, istoria cerului şi a pământului, istoria omenirii; care sunt căile,
rosturile, şi sfârşitul lor.
În Biblie, Dumnezeu a spus
absolut tot ce este de trebuinţă
a spune oamenilor. Biografia
fiecărui om – a fiecăruia, fără
excepţie – se găseşte în Biblie.
Într-însa, fiecare dintre noi se poate afla pe sine
înfăţişat şi descris temeinic,
în amănunt: toate acele virtuţi
şi patimi pe care le ai, pe care
le-ai putea avea, pe care nu
le-ai putea avea.
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tot mai încet, până ce va ajunge
să citească cuvânt cu cuvânt, şi
nici măcar, întrucât în fiecare
cuvânt descoperă un adevăr nepieritor şi o taină negrăită.
În fiecare zi să citeşti cel
puţin un capitol din Vechiul
şi din Noul Legământ; dar, în
acelaşi timp, să aşterni întru lucrare şi câte o virtute. Lucreaz-o
până când devine o obişnuinţă.
Să spunem, de pildă, că cea
dintâi virtute este iertarea vorbirii de rău. Aceasta să fie îndatorirea ta de zi cu zi. Şi, pe lângă
ea, roagă-te Domnului: „O, milostive Doamne, învredniceştemă să am dragoste pentru cei ce
mă vorbesc de rău!”
Iar când ai făcut din această
virtute o obişnuinţă, fiecare din
celelalte virtuţi ce-i urmează
îţi vor fi mai uşoare, şi tot aşa,
până la cea din urmă.
Lucrul de căpătâi este să
citeşti Biblia pe cât de mult
cu putinţă. Când mintea nu
înţelege, va simţi inima; şi dacă
nici mintea nu înţelege, nici
inima nu simte, citeşte din nou,
căci prin citire semeni în suflet
cuvintele lui Dumnezeu.
Şi acolo nu vor pieri, ci treptat şi pe nesimţite vor trece în
firea sufletului tău; şi se ţi va
petrece ceea ce a grăit Mântuitorul despre omul care „aruncă
sămânţa în pământ, şi doarme,
şi se scoală noaptea şi ziua, şi
sămânţa răsare şi creşte, când
nu ştie el” (Marcu 4:26-27).
Lucrul de căpătâi este:
seamănă, şi Dumnezeu este cel
ce pricinuieşte şi îngăduie ca
ceea ce s-a semănat, să crească
(1 Cor. 3:6)[2]. Dar nu zori izbânda, ca nu cumva să ajungi
ca omul care seamănă astăzi, şi
mâine vrea deja să culeagă.
Prin citirea Bibliei, adaugi
dospeală la aluatul sufletului
şi trupului, care creşte treptat
şi umple sufletul până ce l-a
pătruns pe de-a-ntregul şi îl
face să se înalţe cu adevărul şi
dreptatea Evangheliei.
În fiecare caz, poate fi
aplicată fiecăruia dintre noi
pilda Mântuitorului despre
semănător şi sămânţă. Sămânţa
Adevărului Dumnezeiesc ne
este dată în Biblie.
Citindu-o, aruncăm acele
seminţe în suflet. Multe cad în
pământul pietros şi colţuros ale
sufletului nostru, dar câteva cad
şi în pământul cel rodnic al inimii noastre – şi rodesc.
Şi când zăreşti roada şi o
guşti, dulceaţa şi bucuria te
vor îndemna să cureţi şi să ari
părţile stâncoase şi colţuroase
ale sufletului şi să le semeni
cu sămânţa cuvântului lui
Dumnezeu.
Ştii când un om este
înţelept, pentr
u Hristos
Domnul? – Atunci când
ascultă cuvintele Sale şi le
poartă mai departe. Începutul
înţelepciunii este ascultarea
de cuvântul lui Dumnezeu
(Matei 7:24-25).
Va urma.
Arhimandritul Iustin
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Să lăsăm poftele lumii, pentru că acestea,
prin nebăgare de seamă, iarăşi ne împreună şi ne
leagă de ea. De voim să scăpăm desăvârşit, să
ne învăţăm a ne tăia voia şi aşa, puţin câte puţin,
cu ajutorul lui Dumnezeu, sporim şi ajungem
la nepătimire, că nimic alta nu foloseşte pe
om atât de mult ca tăierea voii. În adevar, mai
mult sporeşte cineva prin aceasta decât prin
toate faptele cele bune. Că în ce chip cineva
mergând pe cale se odihneşte la un loc de popas
şi întărindu-se merge multă cale, aşa şi cel ce
umblă pe calea tăierii voii îşi câstigă prin aceasta
nepătimire şi poate în puţina vreme a tăia şi zece
voinţe. În ce chip, ascultă: mergând pe drum,
vede ceva, iar cugetul îi spune: uită-te acolo! El
îi răspunde: nu vreau, îşi taie voia şi nu se uită.

Ascultarea

zice să avem înainte de orice smerenie, adică
gând şi cuget smerit, să fim gata la tot cuvântul
ce auzim să zicem: Iartă! fiindcă prin smerenie
se nimicesc toate uneltirile vrăjmaşului.
Vedeţi, fraţilor, câtă putere are smerenia? Diavolul însă este şi se numeşte împotrivitor. Este
vrăjmaş pentru că nu iubeşte pe om şi binele; este
împotrivnic pentru că se împotriveşte la toată fapta
bună. Vrea cineva să se roage? El meşteşugeşte
în tot chipul să-l oprească cu poftele cele rele, cu
robirea minţii şi cu trândăvia. Vrea să facă milostenie cineva? El îl opreşte prin îndărătnicire
şi scumpete. Aşa se împotriveşte la tot lucrul bun
ce vrem a face. De aceea se numeşte nu numai
vrăjmaş, ci şi împotrivitor. Prin smerenie, însă, se

Prin
smerenie
se nimicesc
toate
uneltirile
vrăjmaşului

Sau găseşte oameni vorbind şi cugetul îi zice:
spune şi tu cutare cuvânt: şi el îsi taie voia şi nu
zice. Îi zice gândul să meargă la bucătar să vadă
ce bucate găteşte, el însă îşi taie voia şi nu merge;
vede ceva şi cugetul îl îndeamnă a întreba cine
l-a adus, totuşi îşi taie voia şi nu întreabă. Astfel,
puţin câte puţin, deprinzându-se, se obişnuieşte
desăvârşit a-şi tăia voia. Din cele mici se învaţă a
tăia şi cele mari fără osteneală şi puţin câte puţin
se deprinde a nu avea nici o voie. Şi aşa, orice
face se odihneşte: căci nevrând vreodată să-şi
facă voia, totdeauna se află în linişte. Pentru că
cel ce nu are voia sa, orice face îl mulţumeşte,
pe toate socotindu-le ca fiind după voia sa, ori
aşa, precum am zis, se află întru nepătimire: că
toată turburarea şi ispita, prigonirea şi bântuiala
nu ne vin din altă parte, fără numai că voim să
se facă voia noastră.
Un batrân a zis că mai mult decât orice avem
trebuinţă de smerenie. La tot cuvântul ce auzim să zicem: Iartă! Căci smerenia strică toate
mestesugurile vrăjmaşului. Să cercăm şi noi şi
să vedem ce putere are cuvântul batrânului. De
ce mai întâi de toate trebuie să avem smerenie
şi nu înfrânare, mai ales că şi apostolul zice:
cel ce se sârguieşte spre toate, are înfrânare.
Sau pentru ce sa nu avem frică de Dumnezeu,
căci zice Scriptura: Începutul înţelepciunii este
frica Domnului; şi în alta parte: Cu frica de
Dumnezeu ne îndepărtăm de la răutate. Pentru ce n-a zis să avem în primul rând milostenia sau credinţa, căci zice: cu milostenia şi cu
credinţa se curăţesc toate păcatele. Iar apostolul
zice: fără credinţăa nu poate cineva să placă lui
Dumnezeu. Dacă despre milostenie, credinţă,
frica lui Dumnezeu şi înfrânare se spun cele de
mai sus, pentru ce lăsându-le pe acelea a zis să
avem smerenie înainte de orice? Bătrânul vrea
să ne arate că nici frica lui Dumnezeu, nici milostenia, nici credinţa, nici postul, nici altă faptă
bună nu se pot săvârşi fără smerenie. De aceea

strică toate împotrivirile lui, că mare lucru este
smerenia! Toţi Sfinţii Părinţi prin smerenie s-au
îndreptat şi cu osteneală ei au săvârşit calea mântuirii. Precum zice: „Vezi smerenia şi osteneala
mea şi lasă toate păcatele mele”. Numai smerenia
poate singură să povăţuiască spre Împărăţia Cerurilor; şi precum zicea avva Ioan: „numai smerenia nu are zăticnire şi poticnire”. Cu adevărat nu
este alt lucru mai tare decât smerenia, nimic nu o
biruieşte. Orice întristare i s-ar întâmpla smeritului, îndată se defaimă şi se osândeşte că vrednic
este de această întristare: nu-i place niciodată să
defaime pe altul; nu aruncă niciodată vina asupra altuia. Astfel petrecând fără tulburare şi fără
întristare cu toată odihna, niciodată nu se mânie,
nici face pe altul să se mânie. Drept aceea bine a
zis sfântul că mai înainte de toate se cade a avea
smerenie.
Însă sunt două feluri de smerenie, precum
sunt şi două mândrii. Prima mândrie este aceea
când cineva necinsteşte pe fratele său şi-i zice
cuvinte urâte, nesocotindu-l, iar pe sine se crede
mai de cinste. Unul ca acesta de nu se va întoarce
îndată şi de nu se va nevoi să se îndrepte, puţin
câte puţin cade în cea de a doua mândrie: mândria împotriva lui Dumnezeu, socotind că tot
lucrul bun ce a săvârşit el l-a lucrat el singur, cu
mintea şi cu înţelepciunea lui, iar nu cu ajutorul
lui Dumnezeu. Smerenia cea dintâi este a socoti
pe fratele tău mai cu minte şi la toate mai bun
decât tine şi, fără a lungi cuvântul, când cineva
se socoate mai prejos decât toţi. Aceasta este
cea dintâi smerenie, adică începătoare, căci te
smereşti, socotindu-te mai mic decât altul, fără
ca totuşi să te socoţi de nimic, ci tot ţi se pare a fi
ceva. Cea de-a doua şi desăvârşită smerenie este
când nu numai pe tine te socoteşti de nimic, ci
şi toate faptele tale le crezi că sunt din mila lui
Dumnezeu, iar nu din hărnicia ta. Aceasta este
smerenia cea adevărată a sfinţilor, care se naşte
în suflet din lucrarea poruncilor.
Avva Dorotei

Copilul crescut
fără frică de
Dumnezeu

Au venit doi soţi, o doamnă
şi un domn, şi s-au aşezat lângă
mine. Erau cu prestanţă, îmbrăcaţi
bine. “Părinte, au zis ei, am vrea
să vorbim ceva”. I-am luat în
casă, că ei aveau un necaz pe care
nu-l puteau spune de faţă cu toată
lumea.
Când i-am întrebat de unde
sunt, mi-au spus: “De la Reghin,
domnul părinte”, şi au început a
plânge amândoi. Păi când vezi tu
că plâng doi oameni aşa de mari
– erau directori de întreprindere amândoi –, nu plâng de flori
de măr. Ce-i în inima lor, numai
Dumnezeu ştie!
– Ce-aţi păţit, fraţilor?
– Părinte, am avut un singur
fecior. L-am învăţat şcoală, a terminat facultatea şi a ieşit inginer
la reţele electrice. I-am cumpărat
şi maşină. Într-o seară când ne-am
întors acasă de la nişte rudenii,
am găsit toate uşile deschise, banii luaţi din casă şi maşina furată.
După ce-am anunţat politia, la trei
săptămâni, am aflat că fiul nostru
a luat banii din casă şi maşina şi a
plecat la Sighişoara, unde s-a însurat fără voia noastră.
Când au auzit părinţii, au crezut că el a luat o fată la nivelul
lui. Dacă el era inginer, putea
lua o profesoară, o doctoriţă, o
farmacistă, o ingineră. Părinţii au
luat nişte cadouri şi s-au dus la fiul
lor la Sighişoara ca să-l îmbuneze.
Dar el se însurase cu o vrăjitoare.
Dacă n-a crezut în nimic, dracii şiau bătut joc de el.
Când a văzut-o pe mama lui,
s-a înnegrit la faţă şi a zis: “Ce
cauţi aici, scorpie?” Dar tată-su
de colo: “Măi băiete, dragul tatii,
dar mama ta este scorpie?” “Taci,
nebunule, că-ţi crăp capul!”
Ia gândiţi-vă ce-a fost acolo!
Cu câtă dragoste au venit părinţii
şi cu câtă jertfă, şi cum au trecut
ei cu vederea toate relele pe care
le-a făcut, iar el tot neascultător a
rămas!
Atunci am zis părinţilor:
– Cum aţi crescut copilul acesta? Cum l-aţi crescut de când era
mic şi a început să zică tată? L-aţi
învăţat că Unul este Tatăl din ceruri
şi să zică Tatăl nostru?
– Nu, părinte!
– Când era la şcoala elementară,
l-aţi învăţat Tatăl nostru?
– N-a vrut!
– L-aţi învăţat Crezul?
– Nu.
– L-aţi dus la biserică?
– N-a vrut.
– Când era la liceu, i-aţi dat
vreo carte sfântă în mână, Biblia
sau Noul Testament?
– N-a vrut. Se ducea si bătea
mingea sau pierdea vremea cu alte

deşertăciuni.
– L-aţi bătut vreodată?
– Niciodată.
– Dar se ruga vreodată?
– Nu, părinte!
– Şi cum ai putut dumneata
să stai cu copilul în casă fără
să-l pui la rugăciune? Nici voi
n-aţi avut credinţă. Vedeti acum?
Dumneavoastră beţi acum păharul
mâniei lui Dumnezeu pe care-l
meritaţi.
– Părinte, nici noi n-am prea
ştiut!
Atunci le-am spus:
– Iată ce-aţi cruţat! Aţi cruţat
un om demonizat. Zice Scriptura:
Calul neînvăţat, se face năsâlnic,
iar copilul lăsat de capul lui, mare
scârbă şi ruşine va aduce părinţilor
săi. Şi cela ce cruţă varga urăşte pe
fiul său. Nu-l iubeşte! Îl urăşte.
L-ati cruţat, iar acum dumneata, care l-ai purtat în pântece şi
l-ai crescut, eşti scorpie, iar tatăl
lui este nebun.
Auzi ce lume creşte azi? Şi
aceasta este vina părinţilor, că n-au
pus mâna pe vargă când a trebuit
şi nu i-au spus: “Hai la rugăciune!
Hai la biserică! Hai la spovedit!
Azi este vineri, este post, nu mânca de frupt! Astăzi este sărbătoare,
nu lucra!” Să ştiţi voi că cea mai
înaltă şcoală de rugăciune şi de
credinţă în Hristos nu-i în şcoala
primară, nici la liceu, nici la facultate, îi în sânul familiei. Cei mai
mari profesori de religie aţi rămas
tot voi, tata şi mama.
Copilul crescut fără frică de
Dumnezeu, nu mai ştie ce-i mamă,
ce-i tată, ce-i păcat, ce-i moarte,
ce-i judecată. S-a trezit ca o fiară.
Şi atunci cine o să răspundă în
ziua judecăţii, mai tare ca tata şi
mama? L-au avut în bratele lor şi
l-au crescut sălbatic şi s-a făcut
ca şi o fiară.
Au venit apoi să-l pun la slujbe.
Dar n-am putut să-l pun pentru că
trăia în preacurvie cu vrăjitoarea
aceea. I-am pus la slujbe numai
pe părinţii lui. După vreo două
luni mă trezesc cu o telegramă:
“Părinte, băiatul nostru a fost
electrocutat şi a paralizat şi i s-a
legat şi limba. Nu poate vorbi şi
este pe moarte la spital. Nu se ştie
câte zile mai are”.
Aţi văzut mânia lui Dumnezeu
cea dreaptă? L-a ajuns blestemul
şi suspinul părinţilor pe acest tânăr
rău şi necredincios, căci zice la
Psaltire: Dreptatea lui Dumnezeu
rămâne în veacul veacului.
V-am spus această istorioară
că sunteţi părinţi de copii. Cea
mai imperioasă datorie şi cea mai
mare, pe care o aveţi voi ăştia
căsătoriţi, este să creşteţi copiii în
frica şi certarea Domnului.
Aţi auzit ce s-a întâmplat în
Vechiul Testament cu preotul Eli,
pentru feciorii lui, că s-au dus în
iad împreună cu el.
Parintele Cleopa

C=ile pierzaniei
E de neînchipuit că lumea, în
rătăcirea ei şi în dorinţa satisfacerii “nevoilor” egoiste, a ajuns
la canibalism. Nu numai că-şi
omoară masiv propriii prunci, ci
îi foloseşte în diverse metode de
întinerire. Cele mai costisitoare şi
mai “eficiente“ creme pentru faţă
conţin substanţe extrase din copiii
avortaţi. Cu adevărat nu are limite nebunia omenească insuflată
de vrăjmaşul mântuirii noastre.
Britanicii merg în străinătate
pentru “reabilitare” cu celule embrionare. Disperaţi să ţină în loc procesul de îmbătrânire, ei se injectează
cu celule embrionare de la fetuşi
avortaţi, la o clinică ce încasează
15.000 de lire sterline pentru fiecare
din aceste tratamente cosmetice. În
ciuda avertizărilor din partea biologilor din Marea Britanie că acest
proces nu este verificat şi ar putea
fi dăunator, zeci de femei britanice
se duc în Barbados în speranţa ca
injecţiile le vor face tinere pentru
totdeauna.
Tratamentul este disponibil şi în
Ecuador, Rusia şi Ucraina, unde a
fost dezvoltat de către oameni de
ştiinţă pentru a trata boala Parkinson şi tulburări sangvine. Adepţii
entuziaşti susţin că ridurile pot fi
date la “călcat” şi chipul proaspăt
din tinereţe, refăcut.
“Este cea mai naturală formă de
tratament care există”, spune Barnett Suskind, directorul executiv
al Institutului de Medicina Regen-

Întinerire
cu celule
de fetuşi
avortaţi
erativa (IRM) din Barbados. “Veţi
gândi mai bine, veţi dormi mai bine,
veţi arăta mai bine. Calitatea vieţii
dv. se va îmbunătăţi.”
Christine Roberts (57 de ani)
din West London, începuse, conform spuselor ei, să-şi simtă vârsta.
“Pielea mea arăta puţin obosită. Nu
aveam nimic. Simţeam, însă, nevoia
de ceva care să mă facă să mă simt
bine.”
Doamna Roberts a zburat până
în Barbados pentru un tratament de
15.000 lire, cu celule embrionare, la
Institutul de Medicina Regenerativă.
“Am fost cazată într-o cameră de
hotel foarte comfortabilă, m-am
culcat pe pat, mi s-a pus o perfuzie.
Apoi o seringă lungă, plină cu celule embrionare a fost fixată la un ac
şi, încet-încet, mi-a fost injectată în
braţ. Când totul s-a terminat, m-am
odihnit, am citit ceva si am băut o
ceaşcă de ceai. Totul a durat o oră şi
jumate. Nu m-am simţit rău, ci pur
şi simplu am stat la taclale cât a durat procedura.

Dragostea pentru animale:
între zoolatrie şi pradă
Tuturor ne sunt dragi animalele, chiar dacă de unele ne este teamă. În copilărie ne-am jucat cu ele şi
poate şi acum ne mai luptăm cu ispita de atunci. Nu
uităm totuşi că Sfântul Siluan Athonitul (despre care
nu se poate spune că nu iubea creaţia lui Dumnezeu,
din moment ce se întrista pentru ruperea fără motiv
a florilor) ne-a învăţat că nu trebuie nici să vorbim
cu animalele, căci ne coborâm astfel la treapta lor de
necuvântătoare.
Ne e milă de ele pentru că,
nevinovate fiind, suferă de
stricăciunea întregii creaţii ca
urmare a păcatului originar. Ne
e milă că omul căzut, rupt de
relaţia cu întreaga creaţie, a ajuns
să se poarte cu animalele într-un
mod care nu se cuvine. Ne e mila
şi când omul sărac le face pe
bietele necuvântătoare părtaşe
la sărăcia lui, întreţinându-le
necorespunzător,
asuprindule, dar şi când omul bogat le
creşte în condiţii de răsfăţ şi
alintare. De multe ori, în asemenea împrejurări, ne încearcă
un sentiment de revoltă. Cum
se cuvine de fapt să ne purtăm
cu aceste creaturi ale regnului
animal? Mai întâi cu respectul
pe care-l datorăm fiecarei zidiri
a Creatorului Care la sfârşitul
creaţiei a zis că “toate erau bune
foarte” (Facere 1, 31). Apoi, cu
grijă ca de un dar, căci toate au fost făcute şi dăruite
spre stăpânire omului, şi preţuind darul, trebuie, prin

A doua zi m-am simţit mai bine,
vioaie, dar abia după trei luni efectele se simt cu adevărat. Au trecut
cinci luni şi mă simt aşa de bine!
Dacă ai bani, merită”.
În scopuri cosmetice se prelevă
celule embrionare din fetuşi avortaţi
între 6 şi 12 săptămâni, şi se injecteaza acestea în braţul pacientului.
Conform institutului din Barbados,
noile celule caută celule deteriorate
sau moarte din corp şi le repară sau
înlătură.
Dar dr. Stephen Minger, directorul laboratorului de biologie celulara de la King’s College – Londra,
contrazice aceste afirmaţii: “Nu
există altă cale de a aprecia dacă ei
au vreo bază clinică pentru ceea
ce fac. Eu sunt foarte, foarte sceptic… Nu exista date ştiintifice de
reputaţie in această problemă. Este
ingrijorător.”
Folosirea de ţesuturi de la
fetuşii avortaţi a generat deasemenea nelinişti etice. Dar dr. Suskind
(Barbados) este “100% sigur” că
tratamentul va fi disponibil şi în
Marea Britanie, în cinci ani. El a dat
asigurări că procesul a fost analizat
de specialişti de seamă în biologie
celulară din Marea Britanie şi SUA
şi anul viitor vor fi publicate rezultatele testelor clinice într-un “ziar
medical foarte respectat”.
Steve BLOOMFELD

recunostinţa pentru el, să ajungem a-L iubi mai mult
pe Dpruitor. Dispreţuind darul, L-am putea mâhni pe
Cel Care dăruieşte.
Totodată ne vom referi la cei care cresc animalele ca
pasiune sau hobby, cuvânt acceptat de persoanele care
cred ca expresia i-ar onora sau scuza, deşi în limbaj
duhovnicesc s-ar numi patimă. Ce este rău în această
preocupare a lor? Ea reprezintă, în primul rând, o agresiune la adresa creaţiei pentru că schimbă rostul natural.
De la scopul nobil pentru care au fost făcute, animalele
ajung obiecte vii pentru distracţia omului căzut din starea superioară, binecuvantată de Dumnezeu. Prin folosirea în interes personal, egoist, “omul recent” parazitează
creaţia. Această patimă a omului se satisface prin privarea de
libertate a unui animal făcut să
fie liber. Închiderea în cei câţiva
metri ai apartamentului a unui
necuvântător, care are altă menire, este o fărădelege. Ce altceva dacă nu defăimare a creaţiei
este un elefant obligat să meargă
în arena circului pe o minge sau
un leu – regele animalelor – executând “numere speciale” la
comandă. Trist pentru animale
şi vătămător pentru sufletul celui care, în nevoia lui de fericire,
se amăgeste cu asemenea surogate.
Vrednic de plâns este să
vedem omul, cununa creaţiei,
menit să fie slujit de animale,
cum devine rob al acestora.
Ridicol şi caraghios este peisajul
doamnelor şi domnilor plimbând
căţei şi pisici sau purtând în braţe animale împăpuşite
ca să-şi facă programul de mişcare. De fapt, bietele

Nr.12,decembrie2008

7

Pune-ţi podoaba
cea duhovnicească
Care femeie, stapînita tare de dragostea podoabelor, a prefăcut în bani aurul şi diamantele ei, ca sa
smulga din ghearele mortii sufletul unui copil? Dar
pentru ce vorbesc de sufletul unui copil? Care femeie şi-a răscumpărat cu ele sufletul ei pierdut? Dimpotriva, văd că mulţi îsi vînd în fiecare zi sufletul de
dragul bijuteriilor. Dacă li se îmbolnăveşte trupul fac
tot ce pot, dar dacă vad că li se strică sufletul, nu fac
nimic, ci privesc cu nepăsare şi sufletul lor şi sufletul
copiilor lor ca să le ramână podoabele, care pier cu
timpul şi ele. Pui pe tine aurării în valoare de mii de
talanţi, iar mădularul lui Hristos nu are nici hrana cea
de toate zilele. Stăpânul de obşte al universului a dat
deopotrivă tuturor şi cerul şi cele din ceruri şi masa
cea duhovnicească. Tu însă nu-i dai Lui nici pe cele
pieritoare, ca să fii legat necontenit cu lanţurile acestea
cumplite. Din pricina aceasta miile şi miile de păcate,
din pricina aceasta bărbaţii ajung nişte desfrânaţi, pentru că voi, femeile, nu-i faceţi să trăiască creştineşte,
nu-i faceţi să filozofeze, ci-i învăţaţi să le placă podoabele cu care se împodobesc femeile stricate; din pricina
aceasta şi cad repede în braţele desfrâului. Dar dacă
i-aţi învăţa să dispreţuiască astfel de podoabe şi să le
facă bucurie curăţenia sufletească şi trupească, evlavia
şi smerenia, n-ar fi prinşi cu atâta uşurinţă în ghearele
desfrâului.
... Obişnuiţi, dar, pe bărbaţii voştri să le placă podoaba
aceasta duhovnicească, pe care n-o pot vedea la desfrânate.
Mă întrebi cum îl poţi face pe bărbatul tău să capete acest
obicei? Îndepartează de la tine gătelile, sulemenitul şi
podoabele şi pune-ţi podoaba cea duhovnicească. Aşa
îţi vei feri bărbatul de orice pericol, iar tu vei fi preţuită.
Dumnezeu te va milui, toţi oamenii te vor admira şi vei
avea parte şi de bunatăţtile cele viitoare, cu harul şi cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia
slava şi puterea în vecii vecilor, Amin.
Sf. Ioan GURĂ DE AUR
animale devin idolii acestor oameni, care în fel şi chip
îşi justifică viciul stârnit şi întreţinut de şarpele cazut,
diavolul.
Cel mai mare rău în această situaţie îl constituie
pervertirea sentimentelor. Dragostea pe care omul
trebuie să o îndrepte, conform poruncii dumnezeieşti,
către aproapele său care este purtător al “chipului lui
Dumnezeu”, el o direcţionează spre necuvântătoare,
încălcând rânduiala divină. Însuşi Mântuitorul nostru prin cuvintele din Predica de pe Munte a arătat
diferenţa dintre om şi animale, zicând : “Priviţi la
păsările cerului. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele?” (Matei 6, 26) sau “Cu cât se deosebeşte
omul de oaie!” (Matei 12, 12). Iată preţul incomparabil
al omului, singurul care se bucură de nemurire, singurul care va fi chemat la judecată.
Orientând dragostea noastră spre oameni, o
orientăm spre Dumnezeu în mod direct căci numai în
fiinţele umane Îl putem găsi sălăşluit pe Hristos.
Îngrijirea pe care unii sfinţi au arătat-o unor animale în pustie (Cuviosul Gherasim de la Iordan şi leul
“ascultător”) exemplifică restaurarea firii, depăşirea
stricăciunii şi împăcarea omului cu creaţia.
Trăind între oameni aflaţi în nevoi, cei cuprinşi de
patima zoolatriei (patimă nesăbuită pentru animale),
întorc spatele celor sărmani şi oropsiţi. Ei ştiu doar săşi focalizeze dragostea în mod generos către animalele
ce le satisfac plăcerea egoistă. Orbiţi de această atracţie
nefirească aceşti oameni nu mai doresc să observe un
copil orfan sau un batrân neputincios, încălcând astfel porunca lui Dumnezeu de a fi milostivi faţă de
aproapele.
Ceea ce îi împiedică de fapt pe aceşti oameni este
inrobirea vointei. Ataşaţi de obiectul patimii lor suferă
la pierderea lui mai mult decât pentru oameni (nu
neapărat străini), adesea rude sau prieteni.
Dumnezeu să ne ferească de astfel de patimi şi să-i
ridice pe cei care au alunecat în ele.
Cornel DRAGOŞ
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Eu nu iau parte
la mişcarea
ecumenică

Mai înainte de a mă duce de
la voi - iar sfârşitul vieţii mele
este aproape - aş dori ca voi să vă
mântuiţi de aberaţia de care suferă
lumea contemporană în planul
theologiei, ca să nu scoată cineva
vreo teorie neadevărată despre
Dumnezeu care să dezbine lumea
creştină. Gândiţi-vă că la Geneva,
în Centrul mondial al unirii Bisericilor, se află mai mult de două
sute de doctori în theologie cu
păreri diferite! De unde aceasta?
Căci Dumnezeu unul este.
Şi cum se întâmplă că există
confesiuni care urăsc pe celelalte şi le prigonesc? Acum prigoana împotriva Dreptei Slăviri
este în lumea întreagă. Şi prin
ce provocăm noi această ură?
Nouă ne e frică „şi o muscă să
supărăm,” însă pe noi ne urăsc
mai mult decât pe răufăcători. Iar
aceasta nicicum nu este fantezie,
aşa cum o ştim din experienţă.
Dar „să nu se turbure inima
voastră: credeţi în Hristos Dumnezeu,” şi continuaţi-vă această
viaţă. El a zis: „Precum pe Mine
au urât fără pricină, aşa şi voi veţi

fi urâţi pentru Numele meu.” Aşa,
să nu pierdeţi din vedere viziunea
de bază: viaţa fără de păcat!
Eu nu iau parte la mişcarea
ecumenică. Dar ideea mea ar fi
următoarea: Adunaţi-vă şi socotiţi
cum este cu putinţă a trăi fără
de păcat. Se adună două sute de
doctori în theologie şi fiecare îşi
vorbeşte prostiile, dezvăluindu-şi
propria neştiinţă şi ignoranţă. De
pildă, una din rătăciri: Ei studiază
toate religiile, şi în cunoaşterea
teoretică a istoriei tuturor religiilor şi a cuprinsului învăţăturii
lor îşi văd propriul universalism.
Dar Domnul ne spune: „Unul este
Tatăl vostru, şi unul învăţătorul Hristos.” Iar acest învăţător, Hristos, poartă în Sine întreaga zidire.
Şi aşa, noi vom urma paşilor lui
Hristos, Care poartă în conştiinţa
Sa această tragedie şi moare pentru credinţa Sa.
Vreme de şaptezeci de ani în
Rusia au fost la putere umaniştii
de tip marxist care credeau că
vor salva lumea de la rătăciri. Ei
voiau cu sila să dezrădăcineze
percepţia lui Dumnezeu din
conştiinţa oamenilor. Această
robie duhovnicească a durat
şaptezeci de ani. Preînchipuirea
ei a fost robia cea din Vavilon,
de şaptezeci de ani, a poporului

Evreu - purtătorul primelor principii ale Descoperirii.
Rugăciunea cât se poate de
simplă: „Doamne, învredniceştene fără de păcat să ne păzim în
ziua aceasta, în noaptea aceasta,”
de care sunt în stare şi copiii - iată
adevărata cale. Atunci vom vedea
ştiinţa precum se cuvine: ştiinţa,
în sine, nicicum şi pe nimeni nu
mântuie, şi nu dă o cunoaştere
fiinţială de Dumnezeu, ci numai
toujour autour du pot - tot mereu
primprejur şi pe de lături.
Şi se ceartă oamenii pentru
nimicuri: Când începi să înţelegi
pentru ce se ceartă, nici nu poţi
pricepe cum oamenii ăştia învăţaţi
pot fi atât de ignoranţi. Dar nu despre aceasta vreau să vă vorbesc.
Voi să ştiţi acestea, şi să nu vă
înşelaţi, şi să nu rătăciţi. Vedem
că uneori oameni duhovniceşte
ignoranţi, trăind o viaţa contrară
duhului lui Hristos cel răstignit
din dragoste, se află la baza curentelor de idei bisericeşti. Aicea este
tragismul istoriei.
Aşa, ca să se descopere
adevărata cunoaştere, noi vom
urma un singur principiu;
„Învredniceşte-ne, Doamne, în
ziua aceasta, fără de păcat să ne
păzim noi…”
Arhim. Sofronie SAHAROV

Reîntoarcere
Mă-ntorc la tine, ţărână,
Cu fiece zi vin puţin,
Mă trage moartea de mână
Cu trupul spre tine să vin.
Simt cortul cum mi se destramă
Şi totul mă doare ades,
În zare Olarul mă cheamă
Din templul fiinţei să ies.
Mă-ntorc iar la tine, ţărână?!
Mă chemi sau doar mi se pare?!...
Cât timp, câtă vreme-mi rămâne
Să plec de pe-a vieţii cărare?
Un suflet dator sunt s-aduc
Şi traista cu faptele mele!
Ajută-mă, Doamne, s-apuc
Să trec printre vămile rele!
Să trec şi la Tine s-ajung,
Să-Ţi cad în genunchi, ostenit,
Să plâng... şi să plâng... să tot plâng
C-atâta de mult Te-am mâhnit...
…S-aştept, cu iubire şi teamă
Să judeci prea multul păcat
Şi-apoi s-aud glasul ce cheamă:
Hai, vino! Ca Tată ce-ţi sunt… te-am iertat!
Paraschiva RĂDOI

Fii ctitor al Bisericii-Memorial!
Continuă înălţarea lăcaşului sfânt cu hramul Maicii Domnului “Împărăteasa tuturor” (“Pantanasa”) întru pomenirea înaintaşilor noştri, care au pătimit pentru
mărturisirea credinţei ortodoxe. Puteţi contribui la această
lucrare, procurând certificate de ctitor în valoare de 100
(una sută) lei fiecare.
Sumele jertfite se vor depune la sediul Asociaţiei
Creştinilor Ortodocşi „Fericita Maică Matrona” sau pe
contul asociaţiei, păstrându-se chitanţa respectivă, ori se
vor trimite prin poştă pe numele preşedintelui asociaţiei Larisa Burcă; adresa: Chişinău, str. Columna nr. 76, tel.:
22 24 93, tel./fax: 22 44 51. Certificatele de ctitor vor fi

eliberate la sediul asociaţiei sau, respectiv, vor fi trimise
prin poştă.

Înregistrată pe 7 februarie 2007 cu nr. 209.
Apare lunar

ziarul TOACA şi în variantă electronică:

Apel către agenţii economici. Ne adresăm agenţilor economici cu rugămintea de a contribui financiar la asamblarea sfântului locaş. Mijloacele băneşti pot fi transmise
în numerar sau prin virament pe contul 222472203126 al
Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi “Fericita Maică Matrona”
la BC „Banca Socială” S.A. fil. Interraională Chişinău;
codul băncii: BSOCMD2X722, codul fiscal: 40445016.

toaca.md

Cu noi este Dumnezeu!

Chişinău, str. Columna nr. 76,
tel.: 22 24 93, tel./fax: 22 44 51,
e-mail: ziarultoaca@toaca.md
www.toaca.md

Publicaţie fondată şi editată
de Asociaţia Creştinilor Ortodocşi
“Fericita Maică Matrona”

Atenţie! Puteţi citi

Tipărit la Tipografia “Prag-3”,
tel. 23 79 56.
Comanda nr. 2504. Tiraj: 2 100 ex.
Preţul: 3 lei.

Iubiţi fraţi şi surori!
Vă invităm să contribuiţi la elaborarea ziarului nostru.
Aşteptăm de la voi relatări despre evenimente de ultimă oră,
mărturisiri, sugestii, studii, ce ne-ar lărgi orizontul, ne-ar zidi
sufleteşte, ne-ar susţine convingerile şi ne-ar întări credinţa. Binevenite vor fi şi imaginile fotografice, deoarece prin ele putem
vedea aievea ceea ce se întâmplă în orice colţ al ţării şi nu numai. Astfel, publicaţia va fi mai vie, mai palpitantă, va fi în pas
cu căutările spirituale ale poporului pentru care ortodoxia este
unica soluţie valabilă.

Z

iarul conţine rugăciuni,
sfinte icoane, extrase din
Sf. Scriptură şi din lucrările
Sfinţilor Părinţi. De aceea Vă
rugăm să nu-l folosiţi în scopuri
menajere. Dacă nu mai aveţi
nevoie de el, oferiţi-l rudelor,
prietenilor, cunoscuţilor, tuturor celor însetaţi de hrană
duhovnicească.

