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În imagine: Preasfinţitul Petru şi Episcopul de Penza Filaret,
în faţa noii catedrale a mănăstirii Hîncu cu hramul Sf. Petru şi Pavel

Într u
mulţi
ani,
Stăpâne!

Diferenţa dintre
bine şi rău

Fiecare dintre noi ştie sau, cel puţin, îşi
închipuie că ştie ce este binele şi ce este
răul. Dar numai până la un anumit nivel.
Pentru a vedea diferenţa dintre bine
şi rău la nivel duhovnicesc e nevoie de
multe cunoştinţe, şi în primul rând, de
har dumnezeiesc. În prezent există o
circulaţie intensă a cărţilor, informaţia
apare în Internet. Dar inestimabilă
rămâne a fi comunicarea vie de la om
la om, de la suflet la suflet. În această
toamnă am avut-o din plin datorită
conferinţelor teologice „Avortul necunoscut” (Mănăstirea Hâncu) şi „Provocările
globalizării” (Chişinău) ş.a. Invitaţi cu

exeperienţă în domeniu şi înalte feţe
bisericeşti ne-au ajutat să ne lărgim unghiul de vedere duhovnicesc asupra lumii
înconjurătoare, să-i depistăm plăgile şi
să ne angajăm în înfruntarea lor. Ne-a
ajutat să conştientizăm că până şi răul
multiform şi bine camuflat poate fi scos
în vileag, raportând mesajul evanghelic
la existenţa noastră.
Pentru cei care n-au avut ocazia să
participe la aceste foruri vom publica
pe parcurs din luările de cuvânt, care
sperăm să vă fie de real folos în identificarea răului agresiv.
Redacţia

ÎPS VLADIMIR
C o n c e p ţ i a B i s e r i c i i O r t o d oxe
privind procesele globalizării

Ţine mintea ta în iad
şi nu deznădăjdui

Principalul pericol în condiţiile globalizării, este impunerea standardelor liberale de viaţă pentru întreaga
lume. Această năpastă poate ataca orice ţară. Şi, desigur,
Moldova nu este o excepţie. Ideea naţională şi globalizarea
sunt incompatibile. O astfel de globalizare distruge orice
naţionalitate.

RUGĂCIUNEA
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Prea Sfinţia Voastră, Vlădica Petru!
Primiţi caldele noastre felicitări şi urări de sănătate cu prilejul frumosului jubileu de 40 de ani.
Bunul Dumnezeu să vă dăruiască bucurii duhovniceşti, tărie
neclintită întru apărarea Ortodoxiei şi să Vă lumineze calea
mântuirii, ca, urmând sfintelor Lui porunci, să Vă învredniciţi
de veşnica bucurie în Împărăţia Cerurilor. Isspola eti despota!
Cu adâncă smerenie şi dragoste întru Hristos, Asociaţia Creştinilor
Ortodocşi din Moldova „Fericita Maica Matrona”

În ceasul rugăciunii noastre, de fiecare
dată când ne dăm seama că gândul nostru sa îndepărtat de Dumnezeu şi s-a apropiat de
problemele de zi cu zi, să-l aducem înapoi
şi să-l silim să rămână atent şi nedezlipit
de înţelesurile rugăciunii. Dacă ne-am pierdut atenţia, să spunem rugăciunea din nou,
de la capăt, şi dacă iarăşi gândul nostru se
îndepărtează, să spunem rugăciunea şi a
treia oară, şi a patra oară. Să nu ne oprim
din rugăciune până când nu am reuşit să o
spunem toată, de la un capăt la celălalt, având
cuget treaz şi netulburat.
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Sf. Ioan GURĂ DE AUR

CUVIOSUL SILUAN ATHONITUL

De ce plângi, suflete al meu, dacă
cunoşti pe Domnul tău şi negrăita Lui
bunătate faţă de tine?
Ce mai vrei de la Stăpânul Care ţi-a
arătat o asemenea iubire?
Sufletul meu doreşte să nu mai piardă
nicicând harul Domnului, căci dulceaţa
Lui atrage sufletul meu să iubească pe
Ziditorul lui.
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Abonaţi-vă la ziarul naţional de spiritualitate
şi atitudine ortodoxă TOACA!
“Toaca” este un sfetnic bun în trezirea duhovnicească; “Toaca” ajută la regăsirea
obârşiilor, contribuie la devenirea spirituală personală şi a ţării.
“Toaca” preîntâmpină, apără, povăţuieşte. Ascultaţi “Toaca”! Ridicaţi-vă la chemarea ei!
Indice: PM21915. Preţ lunar: 3 lei, anual - 36 lei.

E în toi abonarea pentru anul 2008. De noi şi numai de noi depinde destinul publicaţiei în anul
viitor. Fiecare abonament, orice sprijin material sau moral, fiecare gând bun şi rugăciune sunt de
nepreţuit. Să susţinem acest glas în pustie şi pustia va înverzi!
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Semnele vremurilor

C o n c e p ţ i a B i s e r i c i i O r t o d ox e
privind procesele globalizării
Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, pe 15 octombrie 2007, la Chişinău, s-a desfăşurat Conferinţa Teologică “Provocările globalizării” la care
au participat personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare. Conferinţa a fost deschisă de ÎPS
Vladimir cu referatul “Concepţia Bisericii Ortodoxe privind procesele globalizării”. Invitatul
din Grecia Christos Oikonomou, decanul Facultăţii de Teologie a Universităţii din Tesalonic,
a rostit un discurs cu tema „Procesele de integrare internaţională: pro şi contra”. Cu rapoarte
au venit dl Benedict Ciubotaru („Republica Moldova în procesul de integrare internaţională.
Actualitate. Analiză comparativă”), dl Corneliu Busuioc („Schimbările climei ca efect al proceselor globalizării, Prognoze. Expertize”), prot. Anatolie Cibric („Compromisul – o formă de
trădare”), scriitorul Danion Vasile, România („Ortodoxia în Babilonul european”). Referatul
dlui Filimonov (Rusia) „Rolul noilor tehnologii în procesul globalizării şi contrapunerea lor
eticii creştine” a fost dat citirii de juristul Mitropoliei Moldovei dna Elena Bâtcă. Părintele Pafnutie, egumenul mănăstirii Răciula şi-a împărtăşit gândurile privitor la „Influenţa nefastă a
proceselor globalizării asupra obştilor monahale”. Un acord major a introdus PS Ipolit, episcop
de Hust şi Vinogradov (Ucraina), care a rostit un discurs plin de inspiraţie şi elocinţă la tema
„Principiile globalizării ca provocare a creştinului ortodox”.
În finalul conferinţei, raportorii au răspuns la întrebările creştinilor.

Timpurile de azi, în care ne-a
dat nouă Domnul să trăim sunt fără
precedent în istoria omenirii. Procesele globalizării au cuprins întreaga lume, trezind multe controverse, nelinişti şi chiar temeri. Ele
vizează atât destinul Bisericii Ortodoxe în general, cât şi al fiilor ei
duhovniceşti în particular. Respectiv, Biserica ai cărei menire dintotdeauna a fost păstorirea fiilor săi pe
calea mântuirii, nu poate rămâne
indiferentă la noile realităţi ale lumii contemporane. Ea trebuie să-şi
creeze propria viziune şi concepţie
asupra acestui fenomen. Trebuie
să răspundă la întrebarea: „Încotro
mergem?” În ce direcţie se îndreaptă
omenirea şi care este locul Bisericii
în această situaţie? Unde trebuie
să răsune glasul ei? Dificultatea
constă în faptul că sfinţii părinţi nu
au scris la această temă. Pe atunci
nu exista problema globalizării.
Însă utilizarea spiritului tradiţiei
Bisericii este foarte necesară, nu
în sensul citării textelor sfinţilor
părinţi (cu toate că şi acest lucru
este foarte important), ci în primul
rând, trebuie să înţelegem spiritul
Tradiţiei Apostoleşti şi pe acest temei să ne formăm concepţia.
Deseori în lumea modernă globalizarea este înţeleasă doar ca o
integrare economică sau unificare
economică. De fapt, însă au loc
procese nu doar economice, ci de
unificare a întregii omeniri, adică
se realizează integrarea politică,
destrămarea culturii autohtone, concentrarea surselor informaţionale.
Are loc integrarea sistemelor politice şi economice, care formează
mari centre ale puterii mondiale,
globale. Şi, în primul rând, centre
ale puterii economice, aşa zisele corporaţii supranaţionale, cu
posibilităţi financiare ce depăşesc
cu mult majoritatea ţărilor lumii.
Nu mai vorbim despre faptul că
acum se realizează concentrarea
capitalului în supra-volum. Aceste
companii, creează holding-uri capabile să controleze întreaga omenire. În birourile acestor companii
se hotărăşte soarta a milioane şi
milioane de oameni. Fiindcă bani
înseamnă putere. Şi noi ştim că banii sunt putere, şi, în primul rând,
putere asupra minţilor omeneşti.
Societatea de astăzi e formată în
aşa fel, încît manipularea opiniei
publice devine nespus de uşoară. Şi
aici rolul nefast îi aparţine televiziunii. Iar omul este foarte vulnerabil

şi slab. El nici nu-şi dă seama în ce
moment conştiinţa lui este dirijată
în direcţia celor ce se ocupă de
aceste manipulări perfide. Şi acest
lucru se face contra bani. Contra
bani grei.
Totodată, sporesc vitezele cu
care oamenii se deplasează în
spaţiu. Datorită acestui fapt, omenirea se preface într-un sat sau întro casă mică, într-un spaţiu redus.
Totul se află în corelaţie: oamenii,
capitalul, tehnologiile. Desigur
aceste realităţi nasc pericole de
ordin global: schimbarea climei,
răspândirea maladiilor, terorismul
ş.a. Şi pentru a ţine piept acestor
situaţii sunt necesare măsuri adecvate şi corelate. Însă pentru realizarea acestor măsuri e nevoie de un
instrument internaţional de diriguire. Astfel, apar diverse organizaţii
internaţionale, statele naţionale
cedându-le anume lor, din ce în
ce mai mult, drepturile sale. Aici
pericolul constă în faptul că în
acest caz multe decizii sunt luate
în afara voinţei structurilor statale,
încălcându-se şi violându-se voinţa
cetăţenilor acestor state. Noi însă
ne pronunţăm pentru transparenţă,
adică nimic să nu se facă tainic, să
nu existe strategii tainice, care ar
dirija omenirea.
Prin sistemele globale oamenilor
li se inoculează anumite ideologii. Şi
deja e clar că ideologia dominantă
nu va fi credinţa creştină. Ce ideologie stăpâneşte astăzi în lume? Noi
o numim ideologia secularizării.
Această ideologie (unii filosofi o
numesc liberalism) a apărut în Europa Occidentală în epoca Iluminismului. La început a fost reformaţia
– lupta cu steagurile creştine în câmpul valorilor creştine, iar următorul
val, aşa-zisa epocă a iluminismului,
şi-a formulat fără nici un echivoc alte
valori – anticreştine. La baza acestei
filosofii stă ideea personalităţii, a
dreptului şi libertăţii omului. Acesta
a devenit măsura tuturor lucrurilor
şi crede că e în putere să spună: eu
hotărăsc de ce am nevoie şi nicidecum Dumnezeu. Aceste rătăciri sunt
strâns legate de ideile Renaşterii
– a renaşterii păgânismului, a viziunii ateiste asupra lumii. Doar toţi
zeii olimpici erau oameni-zei. Este
vorba de zeificarea omului păcătos,
decăzut, plin de păcate. Iar acesta
a lansat şi a dezvoltat ideea drepturilor şi libertăţii, ocolind ideea
responsabilităţii morale înaintea lui
Dumnezeu.

Şi scopul sistemului politic
constă în descătuşarea omului,
descătuşarea păcatului. Însă pentru
descătuşarea păcatului, e nevoie şi
de ideea pluralismului. Dacă ştiţi
exact că ceva e bine, e mântuitor,
iar altceva e rău, păcătos, desigur
vă veţi strădui să alegeţi lucrul
mântuitor, nu pe cel păcătos. Iar
pluralismul presupune absenţa
adevărului, adică prezenţa mai
multor „adevăruri” personale. Luter spunea: de ce Biserica tâlcuieşte
Sfânta Scriptură? Fiecare om are
dreptul să facă acest lucru. Astfel
a fost pusă baza multiplicităţii confesionale, a sectelor. Iar Biserica
operează cu termenul adevărului
– doar există adevărul apostolic,
tradiţia apostolică pe care noi o
păstrăm. Noi dispunem de criteriul
adevărului.
Principalul pericol în condiţiile
globalizării, este impunerea standardelor liberale de viaţă pentru
întreaga lume. Această năpastă
poate ataca orice ţară. Şi, desigur,
Moldova nu este o excepţie. Ideea
naţională şi globalizarea sunt incompatibile. O astfel de globalizare
distruge orice naţionalitate. În ceea
ce priveşte guvernarea mondială,
multe elemente ale suveranităţii
naţionale se transmit la nivelul
internaţional şi nu-i exclus că, la
un moment dat, îşi va face apariţia
un organ executiv mondial. Acest
lucru însă devine foarte periculos
atunci când se bazează numai pe
modelul liberal. De exemplu, în
multe ţări ale lumii se adoptă legi
care egalează căsătoriile homosex-

uale cu cele fireşti. Însă acest lucru
contrazice convingerile noastre
creştine.
Un alt pericol pe care îl sesizăm
sunt tentativele de intervenţie în
sfera vieţii personale. Adevăratul
credincios nu poate fi acasă credincios şi necredincios la serviciu. El
nu poate lua decizii în domeniul său
profesional, care vin în contradicţie
cu convingerile religioase. Iar
aşa-zisa corectitudine politică
marginalizează religia, permiţândo doar în sfera vieţii personale.
Şi implementarea noilor sisteme
de control cu utilizarea codului de
identificare în actele personale e
foarte periculoasă. De ce? Fiindcă
omul devine un rob al sistemului
ce deţine toată informaţia despre
el. Prin acest sistem se realizează
controlul permanent asupra omului! Important este ca omul să aibă
dreptul la alegere: dacă nu doreşte
să participe în acest sistem de identificare, trebuie să aibă dreptul să
nu participe. În primul rând, mă
refer la atribuirea codului personal
de identificare. Ideea iniţială a fost
atribuirea unui număr. Acest număr
îi este dat pe toată viaţa şi prin el
se poate colecta toată informaţia
despre o anumită persoană. Suntem
categoric împotrivă, deoarece omului i se dă nume la sfântul Botez.
Şi pentru noi atribuirea numărului
înseamnă substituirea numelui. În
ţara noastră există un singur document fără de număr de identificare
– forma nr. 9. Convingându-se de
faptul că acesta este din ce în ce
mai solicitat de creştinii ortodocşi,

factorii de decizie i-au amplificat
posibilităţile. Dar nu îndeajuns.
Bunăoară, cu acest document este
imposibil să faci tranzacţii de vânzare-cumpărare sau să ieşi în afara
ţării etc. Prin urmare, deţinătorul
lui nu poate merge într-un pelerinaj la locuruile sfinte din ţările
vecine – România şi Ucraina, Rusia sau în Ţara Sfântă. Iar aceasta
contravine libertăţii confesionale a
cetăţeanului.
Traversăm vremuri grele. Biserica are nevoie de curaj şi bărbăţie
nu doar pentru a-şi apăra unitatea
canonică şi interesele canonice,
ci şi pentru a mărturisi în faţa întregii lumi în ce şi cum noi credem.
Fără această mărturisire, lumea nu
mai are şanse şi este sortită pieirii.
Trebuie cu glas tare să spunem celor care încă se îndoiesc, că Biserica este stâlpul adevărului.
Să
primeşti
imperativele
credinţei înseamnă să devii ortodox. Şi atunci toate problemele se
vor rezolva de la sine. Pur şi simplu trebuie să vedem ce corespunde
normelor ortodoxe şi să spunem:
„Fraţilor, de cele ce nu corespund normelor credinţei trebuie
să ne lepădăm”. De aceea problema noastră şi piatra unghiulară a
Concepţiei Bisericii Ortodoxe asupra proceselor globalizării constă
în a lupta pentru dreptul de a fi
creştini ortodocşi şi de a predica
credinţa noastră.
Vladimir
Mitropolit al Chişinăului
şi al întregii Moldove

Semnele vremurilor

Reformele
antinaţionale

Voi încerca pe scurt să expun
cum se înfăptuieşte globalizarea în
Republica Moldova.
În primul rând trebuie să amintesc de acele reforme cu care a
fost hăituită Moldova din ’94 până
astăzi. Reforme care au fost impuse
de organizaţii care promovează
şi exprimă globalizarea. Am
trecut prin privatizarea industriei,
comerţului, pământului. Şi după
aceste reforme a început sărăcirea
întregului nostru popor, care a fost
nevoit să ia calea pribegiei. Pribegia aceasta economică fiind o nouă
formă de deportare. Se spune că în
anul 1949 au fost deportaţi dintre
ai noştri 200-300 mii de oameni,
din cauză că nu corespundeau, nu
se potriveau sub aspect economic
noii vieţi socialiste. Acum peste
jumătate de milion, unii spun că
mai mult, dintre ai noştri au plecat,
de nevoie, peste hotare să caute
pâinea cea amară printre străini.
Însă despre aceasta se tace. Şi
cei care critică ceea ce s-a întâmplat la noi în anii ’40 iau apă în
gură, când merge vorba despre
ceea ce se întâmplă la noi în anii
’90 şi după 2000. Această politică
economică şi socială a statului,
este dictată, practic, în întregime
de organizaţii globalizatoare în
frunte cu Banca Mondială, Fondul
Monetar Internaţional, Organizaţia
Mondială
a
Comerţului,
Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Acestea sunt organizaţii în care
vedem cauza principală a sărăcirii
noastre, a stării în care am ajuns.
Deci, întreaga reformă, o vedem
ca pe o acţiune a globalizării în
ţara noastră.
La fenomenul globalizării
putem atribui şi prigonirea micilor
întreprinzători şi înlocuirea acestora cu întreprinderi mari, corporaţii.
Exemplul cel mai vizibil este lichidarea micilor comercianţi, a
ţăranilor noştri, care pe baza patentei, vindeau produsele lor şi
produsele aduse de peste hotare.
În felul acesta alungând ţăranii
din stradă (de la piaţă i-au alungat
mai înainte) pe noi ne împing să
ne aprovizionăm la supermarcheturi şi alte magazine, prin care se
controlează tot ce consumăm.

Pământul strămoşesc
vândut străinilor

Dintre ultimile lucrări ale
globalizării în Moldova vedem
iniţiativa recentă a ministrului economiei, privind vânzarea pământului
agricol al satelor noastre la străini.
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FEŢELE HÂDE ALE
GLOBALIZĂRII
DIN MOLDOVA
Dar se ştie foarte bine că, nicăieri
în lume, nu se cunoaşte nici un
caz, în care investiţiile străine să
fi adus la dezvoltarea populaţiei
băştinaşe, ci numai la dezvoltarea
şi înstăpânirea străinilor. Investiţiile
străine sunt cea mai eficientă formă
de cotropire şi desfiinţare a unui
popor. Nu degeaba asemenea ţări
ca Japonia, ca Israelul interzic
prin constituţie, cu desăvârşire,
orice investiţii străine. Şi nu putem
spune că aceste ţări sunt sărace,
sunt nedezvoltate. În toate ţările cu
legislaţie musulmană investiţiile se
permit numai în anumite ramuri, cu
condiţia ca ele să fie nu mai mari
de 40 %, iar directorul, directorulcontabil şi inginerul să fie musulmani din ţara dată, pe când în ţara
noastră vedem că străinii se simt ca
la ei acasă, iar noi, cei ai casei, suntem nevoiţi să fugim peste hotare,
de nevoia aceasta pe care ne-o aduc
nouă străinii, cu investiţiile lor.
O altă formă de globalizare
sunt aşa-numitele sărbători: Ziua
vinului, Ziua berii, care se face
de Adormirea Maicii Domnului,
aşa-numita „Valentin şi Valentina” pe 14 februarie, sărbătoarea
vrăjitoarelor şi a dracilor Hallowen.
Toate aceste sărbători sunt promovate ca să înlocuiască sărbătorile
noastre, să ne obişnuiască cu beţia,
cu consumul de droguri, cu desfrâul
şi cei care le promovează, şi cei
care participă la aceste aşa-numite
sărbători, fac lucrul globalizării
sau, vorbind mai creştineşte, fac
lucrul satanei.

ci sunt ale lor) nu se învaţă istoria înverşunarea legalizarea şi considreală a acestui pământ, nu se învaţă erarea drept ceva normal a sodomiei.
istoria culturii noastre, nu se învaţă Pe 28 aprilie, a.c., la Chişinău, în
cultura noastră care este toată faţa Primăriei, un grup de deputaţi
creştinească. Dar ni se pun tot felul ai Parlamentului European au
de satanisme gen Harry Potter, care făcut o manifestaţie nesancţionată
se învaţă, luaţi aminte, în manu- împreună cu sodomiţii din Moldova. Participarea la
alul de literatură
această manifestaţie
română în clasa a
O formă de glonesancţionată,
VIII-a şi a IX-a.
balizare sunt aşainterzisă de autorităţile
numitele
sărbători:
Din şcoală au fost
Ziua
vinului,
Ziua
de atunci ale oraşului,
expulzaţi, alungaţi
berii,
care
se
face
de
în pofida legilor statutoţi cronicarii noştri
Adormirea Maicii
lui moldovenesc, arată
creştini, au fost
Domnului, aşa-nucât respect au deputaţii
alungate scrierile
mita „Valentin şi
mitropoliţilor Var- Valentina” pe 14 feb- Parlamentului Europei
faţă de legile Repubruarie, sărbătoarea
laam şi Dosoftei.
licii Molodova. Dar la
vrăjitoarelor
şi
a
Nu se mai învaţă
fel de interesant este ce
dracilor
Hallowen.
scrierile lor în
a declarat, cu spume la
şcoală, în schimb
gură,
o
deputată
europarlamentară,
s-a băgat asemenea obiect mizerabil ca „Deprinderi de viaţă”. Oficial zicând că „atâta timp cât voi (adică
el nu este interzis. Ce face acest noi) n-o să legalizaţi căsătoriile
obiect, ştim cu toţii. La fel prin homosexuale, atâta timp cât n-o
şcoli, fără nici un fel de pedeapsă, se să vedeţi că homosexualitatea este
ceva normal, atâta timp n-o să vă
promovează acest spectacol „Monprimească în Europa”.
oloagele vaginului”, la care am
Această toleranţă faţă de păcat
protestat. În acest spectacol femeia,
se numeşte dreptul la opinie, iar
mama este redusă doar la o maşină
dreptul la minciună, de fapt, este
sexuală, iar naşterea este prezentată
camuflat cu dreptul la libera exprica o pacoste, ca o nenorocire. Au
mare. Democraţia, nu mai are rost
fost de acum înregistrate cazuri de
să o numim aşa-numita, pentru că
isterie a fetelor care au vizionat
democraţia nu are decât o singură
acest spectacol: acasă, în familie
faţă – demonocraţia. Este de fapt
ele se zbăteau, zicând că nu mai vor
dictatura minciunii finanţate de
să nască. Şi asta după ce au văzut
către cei care ne-au privatizat pe noi
ce le-a arătat acest aşa-numit specşi ţara noastră. Fiindcă aceşti privatacol. Iar protestele care s-au făcut
tizatori se bucură de presa vândută
contra acestui spectacol, au fost a şi răz-vândută mamonei, devenind
doua zi calificate la Bruxelless, cap- trâmbiţa antihristului. Publicaţiile
itala Uniunii Europene, drept lipsă anticreştine ca „Jurnal de Chişinău”,
de democraţie în Moldova. Adică „Timpul”, „Аргументы и факты”,
Învăţământul
propagarea desfrâului şi a gunoiu- „Кишиневские новости”, „Вреanticreştinesc
Un lucru cu care noi, în Moldo- lui de peste tot este democraţie, мя”, „Новое время” sau mai
pe când încercarea moderat antiortodoxe ca „Flux”,
va, ne întâlnim
noastră de a ne apăra „Săptămâna”, nemaivorbind de
Politica economică
în fiecare zi, este
şi
socială
a
statului
copiii noştri este lipsă programul făţiş anticreştinesc
impunerea
în
nostru,
este
dicatată,
de democraţie. Veînvăţământ a atpractic, în întregime dem în ce constă sin- ProTv - reprezintă vârful de lance
eismului. La noi,
al descompunerii noastre ca neam
de organizaţii gloceritatea
aşa-numitei
practic, toate discreştinesc. Protestele noastre, ale
balizatoare în frunte
democraţii europene, creştinilor împotriva hulelor profeciplinele, începând
cu Banca Mondială,
euro-americane.
Fondul Moncu biologia, gesate permanent în ziarul „Timpul”
etar
Internaţional,
Toate
acestea
sunt
ografia,
istoria,
au fost calificate iarăşi de către eulimba şi literatura Organizaţia Mondială feţe ale globalizării cu ropeni drept „lipsă de democraţie
a Comerţului,
care noi ne ciocnim
română,
chimia
Organizaţia Mondială aici, în Moldova, la în Moldova”, iar hula profesată
de ziarul „Timpul” este expresia
se bazează pe
a Sănătăţii ş.a.
noi acasă, în familia democraţiei. Nu avem nevoie de
afirmaţia că Dumnoastră.
asemenea demonocraţie.
nezeu nu există şi
acest lucru îl învaţă copiii noştri la
Impunerea agresivă
Legi fără de lege
şcoală. Şi acest lucru este promovat
a
homosexualităţii
Mai avem încă nişte legi în
de către statul Republicii Moldova,
Alt aspect al globalizării este Moldova, foarte interesante, două
care formal a acceptat asemenea
sărbători ca Paştele, Naşterea Dom- impunerea homosexualităţii drept dintre care le pomenesc aici: Lenului şi acelaşi stat pe de altă parte normă de conduită morală fără de gea cu privire la planificarea famine bagă în şcoli această otravă, prin care nouă nu ni se permite să intrăm liei şi Legea cu privire la combatcare ne distruge generaţiile tinere. în Uniunea Europeană. Foarte bine. erea SIDA. Legea cu privirea la
La fel, în aceste şcoli ale Republicii O formă de a nu intra în UE ar fi planificarea familiei a organizat la
Molodva (ele nu sunt ale noastre, să combatem cu toată tăria, cu toată nivel industrial avortarea în masă

în Moldova. Avem pe an, în medie,
22 000 de avorturi. Socotiţi câte
pruncucideri legalizate face statutul moldovenesc pe zi, deputaţii pe
care noi i-am votat. Această lege
a fost întocmită în perioada 19982000 şi a fost votată în Parlament
în anul 2002. În baza acestei legi
s-au deschis cel puţin 10 centre
raionale, aşa-numite „Centre prietenoase tinerilor” în care se face
propaganda
homosexualităţii,
a relaţiilor păcătoase până la
căsătorie şi se fac avorturi fără
ştirea părinţilor.
Cealaltă lege cu privire la combaterea SIDA practic legalizează
prostituţia. Prin această lege se interzice a folosi cuvântul prostituată,
cu referire la prostituată, n-ai voie
să spui prostituţie, n-ai voie să
spui proxenet, ci trebuie să spui
în felul următor: lucrător sexual
(râsete în sală). Nu râdeţi aceasta-i legea Republicii Moldova.
Se spune lucrător sexual, activist sexual, impresar sexual, iar
bordelurile se numesc agenţii de
prestaţie a serviciilor sexuale.
Acest lucru îl avem la ora actuală
şi funcţionează în Moldova. Ştim
că unul dintre primarii precedenţi
a dispus să fie scoase din oraş
panourile cu subtext sexual, să nu
mai fie atârnate în văzul întregului oraş femei dezbrăcate, în poze
deşucheate. Noul primar a dispus
reinstalarea panourilor publicitare
de acest fel, explicând acest lucru
prin aceea că aşa ceva e frumos şi
lui îi place. Consider că propriile
năzuinţe sexuale primarul poate să
şi le satisfacă în intimitatea sa şi
nu în văzul oraşului.
Un alt exemplu. Legea Cultelor votată în Parlament în mai şi
în urma intervenţiei Preşedintelui
ţării amendată întrucâtva în iulie
a.c. Această lege a fost întocmită
de duşmanii Bisericii Ortodoxe şi
reprezintă legalizarea prigonirii
Bisericii lui Hristos în Moldova.
Să nu uităm de unde vine, cine sunt
autorii acestei legi: sunt activiştii
Mitropoliei Basarabia şi legea a
fost binecuvântată de aşa-numitul
mitropolit Petru al Mitropoliei Basarabiei. Mai mulţi şefi de partide,
inclusiv de aceşti mai tinerei, mai
noi, care acuma s-au arătat pe piaţa
politică din Moldova au ameninţat
în ziua când s-au votat în Parlament
amendamentele Preşedintelui, au
ameninţat Biserica Ortodoxă că
dacă vin ei la putere, vor face ca
legea să fie şi mai anticreştină şi
mai antiortodoxă... (Va urma)
Benedict CIUBOTARU
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T r=irea duhovniceasc=
Când nu te afli în biserică, să
Rugăciunea este un lucru foarte de douăzeci de ori şi n-am primit ezeu, pentru că după o asemenea
bun atunci când se face cu gând cu- nimic”. Nu înceta să te rogi până ce rugăciune se îndepărtează de la el spui tainic în sinea ta „Miluieşterat, adică atunci când îi mulţumim nu primeşti ceea ce doreşti. Sau mai orice grijă lumească şi dobândeşte mă, Doamne!” Strigă la Dumnlui Dumnezeu nu numai pentru degrabă, nici când primeşti răspuns aripi cu care se ridică deasupra pa- ezeu cu gândul tău, fără să-ţi mişti
că ne dă, dar şi pentru că nu ne la cererea ta să nu încetezi să te rogi. timilor.
buzele. Dumnezeu ne aude şi atunci
Apele curgătoare nu dăruiesc când tăcem. Nu este atât de impordă ceea ce îi cerem, pentru că şi Înainte să primeşti răspuns, să te
binele şi răul sunt spre folosul nos- rogi, iar după aceea, să mulţumeşti. plantelor atâta răcoare câtă dăruiesc tant unde, ci cum ne rugăm. Chiar
omului
rugăciunii, şi când te afli în baie să te rogi. Să
Mulţi oameni intră în biserică, lacrimile
tru. Aşadar, chiar şi atunci când nu
primim, primim prin faptul că n-am spun câteva rugăciuni şi apoi ies. Ies făcându-l să crească până la tronul te rogi oriunde ai fi. Întreaga zidire
primit ceea ce nu este bine pentru din biserică fără să ştie ce au spus. lui Dumnezeu. Iar atunci cerescul este biserica lui Dumnezeu. Tu
noi. Există cazuri în care neîmplini- Buzele lor se mişcă, dar urechile lor Părinte ascultă rugăciunile noastre. însuţi eşti biserica lui Dumnezeu şi
rea unei cereri este mai folositoare. nu ascultă. Dacă tu însuţi nu asculţi Şi cum să nu asculte rugăciunea cauţi loc unde să te rogi?
Şi atunci, ceea ce socotim că este rugăciunea pe care o rosteşti, cum unui om care stă dinaintea Sa cu
Trebuie să înţelegem ce mare cinvrei să o asculte Dumnezeu? Zici: gândul neîmprăştiat, cu evlavie şi ste este pentru noi, cei neînsemnaţi,
un eşec e de fapt o izbândă.
Trebuie să mai spunem, că de „Am îngenuncheat”. Da, ai în- smerenie, care a ajuns cu mintea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru
multe ori, Dumnezeu nu refuză genuncheat, dar numai cu trupul, la cer, care a alungat orice gând atâta popor. Ca să te rogi pentru
o anumită cerere, ci doar întârzie căci gândul tău zbura prin alte omenesc, orice grijă pământească mulţi oameni este nevoie de multă
împlinirea ei. De ce? Pentru că, fo- părţi. Cu gura rosteai rugăciunea, şi orice pornire pătimaşă, venind în îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu.
losindu-se de lipirea inimii noastre iar cu mintea socoteai dobânzi, tainică comuniune cu El?
Eu abia îndrăznesc să mă rog penAtât Hristos, cât şi Apostolul tru mine însumi, darămite pentru
de acea dorinţă,
Pavel ne îndeamnă să ne rugăm des, ceilalţi... Lucrul acesta este potne trage mai Să nu ne oprim din rugăciune până când nu
cu rugăciune scurtă şi cu mici pauze, rivit pentru cei drepţi, nu pentru un
aproape de El. De
am reuşit să o spunem toată, de la un capăt
pentru că lungind rugăciunea, ne păcătos ca mine. Însă atunci când
multe ori, părinţii
la celălalt, având cuget treaz şi netulburat.
putem pierde atenţia, dând astfel ne adunăm mai mulţi şi ne rugăm
nu
împlinesc
ocazia diavolului să se apropie de pentru toată lumea, lucrul acesta nu
dorinţele copiilor
lor, dar nu pentru că nu i-ar iubi, ci încheiai contracte, vindeai mărfuri, noi şi să ne umple mintea cu gân- mai este nepotrivit.
cumpărai proprietăţi, te întâlneai duri de la el.
pentru a-i ţine aproape de ei.
Aşa cum am mai spus, putem
Să ia aminte toţi cei care nu se să ne rugăm şi acasă la noi sau în
Cu alte cuvinte, rugăciunea cu prietenii tăi. Lucrul acesta se
întâmplă pentru că diavolul, care roagă nici înainte, nici după masă. orice alt loc, dar rugăciunea aceasnoastră este eficientă dacă:
– suntem vrednici să primim ştie că prin rugăciune multe putem Atât înainte, cât şi după masă, avem ta nu are la fel de multă putere ca
să dobândim, tocmai atunci vine şi datoria să îl slăvim pe Dumnezeu şi cea făcută în biserică, împreună cu
ceea ce cerem;
– cererea noastră este potrivită ne seamănă gânduri în minte. De să îi mulţumim. Cine are sufletul
fraţii tăi şi cu preotul. Iată de ce:
multe ori, stăm în patul nostru şi îndreptat spre mulţumire şi slăvire
cu voia lui Dumnezeu;
pentru că rugăciunea laolaltă cu
nu ne gândim la nimic; ne ducem la nici nu va mânca prea mult, nici nu
– ne rugăm neîncetat;
ceilalţi înseamnă în plus dragoste
– alergăm mereu la Dumnezeu; biserică să ne rugăm şi atunci mii de se va îmbăta vreodată. Dacă se va
şi frăţietate, întărite de rugăciunile
– cerem ceea ce este de folos gânduri ne trec prin minte. În felul gândi că va urma să se roage, va guspreoţilor. Rolul preoţilor este de a
acesta, pierdem roadele rugăciunii ta din toate cu măsură şi, astfel, va
pentru noi.
întări prin puterea rugăciunii lor
Nici chiar drepţii care se roagă noastre, plecând din locul de unde avea multă binecuvântare trupească
rugăciunile slabe ale poporului,
şi sufletească. Aşadar, fiecare masă
lui Dumnezeu nu sunt ascultaţi dacă ne-am rugat cu mâna goală.
făcându-le să urce la cer.
De aceea, în ceasul rugăciunii a noastră trebuie să înceapă şi să se
nu trebuie să fie ascultaţi. Cine este
Înainte să ridicăm mâinile către
mai drept decât Apostolul Pavel? Şi noastre, de fiecare dată când ne sfârşească cu rugăciune.
cer, să punem început pocăinţei
De asemenea, trebuie să
totuşi, pentru că a cerut ceva ce nu dăm seama că gândul nostru s-a
noastre. De altfel, deoarece cu
îi era de folos, nu a fost ascultat. De îndepărtat de Dummâinile săvârşim multe fapte viRugăciunea este un medicament, iar dacă
trei ori am rugat pe Domnul, scrie nezeu şi s-a apropiclene, trebuie să le ridicăm la cer
nu ştim cum să luăm acest
acesta. Iar răspunsul lui Dumnezeu at de problemele
atunci când ne rugăm, astfel încât
medicament, nu ne vom folosi niciodată de
a fost: Îţi este de ajuns harul Meu (2 de zi cu zi, să-l
gestul nostru să le îndepărteze de
pe urma puterii sale.
aducem înapoi şi
Cor. 12: 8-9).
păcat. Acestea să-ţi aduci aminte
De asemenea, atunci când cer- să-l silim să rămână
em să se împlinească un lucru rău atent şi nedezlipit de înţelesurile participăm la toate slujbele din atunci când vrei să răpeşti ceva sau
duşmanilor noştri, nu numai că nu rugăciunii. Dacă ne-am pierdut biserică, dacă este cu putinţă. „Dar să loveşti pe cineva cu mâinile tale:
suntem ascultaţi, dar îl şi mâniem atenţia, să spunem rugăciunea am atâtea griji şi probleme!”, îmi aceleaşi mâini le vei ridica mai apoi
pe Dumnezeu. Rugăciunea este un din nou, de la capăt, şi dacă iarăşi vei spune. Tocmai de aceea să vii la spre Dumnezeu, ele îţi vor fi mijlocmedicament, iar dacă nu ştim cum gândul nostru se îndepărtează, să biserică, pentru ca prin prezenţa ta itoare dinaintea Celui Preaînalt, cu
să luăm acest medicament, nu ne spunem rugăciunea şi a treia oară, acolo să atragi asupră-ţi bunăvoinţa ele vei aduce jertfa duhovnicească a
vom folosi niciodată de pe urma şi a patra oară. Să nu ne oprim din lui Dumnezeu. În felul acesta, vei rugăciunii. De aceea, nu le spurca,
rugăciune până când nu am reuşit afla ajutor în problemele tale, iar nu pune pe ele semnul ruşinii, nu le
puterii sale.
Dumnezeu, dacă vede că ne să o spunem toată, de la un capăt la demonii şi oamenii cei răi nu te vor fă nevrednice de a le arăta Domnului
rugăm cu credinţă şi răbdare, ne celălalt, având cuget treaz şi netul- putea birui. Participând la sfânta prin săvârşirea de păcate. Curăţă-le
răsplăteşte fără să ne ceară nim- burat. Iar când diavolul va înţelege Liturghie şi la celelalte slujbe, vei prin milostenie şi prin tot felul de
ic în schimb. Dar dacă abia ne că nu depunem armele, atunci va dobândi de la Dumnezeu armele fapte bune şi numai după aceea să
Sale, pentru ca nimeni să nu-ţi mai le ridici spre cer în rugăciune. Dacă
rugăm, întârzie împlinirea cere- renunţa şi el să mai lupte cu noi.
De ce nu primim de le Dumn- poată face nici un
rii noastre, nu pentru că ne-ar
dispreţui, ci pentru că, aşa cum ezeu ceea ce cerem? Vă mai spun rău.
Atunci când mergi pe drum, când te afli
Să zicem că
am mai spus, amânându-ne, ne încă o dată: pentru că, de obicei, îi
la piaţă, când călătoreşti pe mare, când
cerem lucruri vătămătoare pentru nu poţi să te duci
ţine aproape de El.
eşti la lucrul tău, când pregăteşti de
Aşadar, dacă cererea ţi-a fost noi, crezând că sunt bune şi că ne la biserică. Însă
mâncare,
când cultivi pământul sau orice
te-ai
împlinită, mulţumeşte-I lui Dum- sunt de folos. Nu ştii, tu, omule, oriunde
altă treabă faci, roagă-te cu stăruinţă şi
nezeu. Dacă nu ţi-a fost împlinită, care ţi-e interesul. Dar Cel Care ştie afla, nimic nu te
neîmprăştiere a cugetului.
nu te îndepărta de El, ca să fii auzit. nu îţi ascultă rugăciunea pentru că împiedică sa ridici
De asemenea, dacă L-ai supărat cu are mai multă grijă decât tine de în sufletul tău jertpăcatele tale, nu deznădăjdui. Atun- mântuirea ta. Părinţii, uneori, nu felnic Domnului. Nu te împiedică
nu te rogi niciodată cu mâinile pline
ci când superi un om, dar imediat dau copiilor lor ceea ce ei le cer, nici locul, nici ora. Şi chiar dacă nu
după aceea te duci şi dimineaţa şi la nu pentru că nu-i iubesc, ci pentru îngenunchezi, nu plângi şi nu-ţi rid- de noroi, cu atât mai mult să nu te
amiază şi seara la el şi îi ceri iertare, că-i iubesc foarte mult. Cu atât mai ici mâinile spre cer, rugăciunea va rogi cu mâinile murdărite de păcat.
nu-i vei muia, oare, inima? Cu atât mult la fel va proceda şi Dumnezeu, fi desăvârşită dacă gândul tău este Nu este bine să ridici spre Dumnmai mult vei muia inima lui Dum- Care ne iubeşte mult mai mult decât îndreptat cu totul spre Dumnezeu. ezeu mâinile murdare de noroi, însă
nezeu, Care nu cunoaşte răutate, părinţii noştri şi ştie mai bine decât Dacă nu poţi merge la biserică, a le ridica murdare de păcate fără
atunci când mergi pe drum, când număr este un lucru înfricoşător,
dacă dimineaţa, la amiază şi seara oricine ce este spre binele nostru.
Am spus mai înainte că folo- te afli la piaţă, când călătoreşti pe care abate asupra noastră mânia lui
şi în fiecare ceas îi vei cere să Se
sul tău este mare şi atunci când mare, când eşti la lucrul tău, când Dumnezeu.
milostivească asupra ta.
Să fim cu băgare de seamă,
Să ia aminte la cuvintele mele rugăciunea nu îţi este ascultată. De pregăteşti de mâncare, când cultivi
cei care se roagă fără vlagă şi se ce? Pentru că nu este cu putinţă ca pământul sau orice altă treabă faci, fraţilor, să trăim după poruncile lui
revoltă atunci când Domnul întâr- omul care se roagă fără încetare şi roagă-te cu stăruinţă şi neîmprăştiere Dumnezeu, pentru ca rugăciunea
zie să le împlinească cererile. Eu cu inima zdrobită, care îşi ridică a cugetului. Lui Dumnezeu nu îi noastră să dea roade şi să dobândim
le zic: „Rugaţi-vă la Dumnezeu”, gândul la cer şi îşi mărturiseşte pasă de locul unde suntem. Ajunge împărăţia lui Dumnezeu.
iar ei îmi răspund: „Ne-am rugat o cu smerenie păcatele sale, să ca inima să fie lipită de rugăciune şi
dată, de două ori, de trei, de zece, păcătuiască înaintea lui Dumn- gândul să fie curat.
Sf. Ioan GURĂ DE AUR

M =rturisirea ortodox=
DESPRE DORUL DUPĂ DUMNEZEU
Harul lui Dumnezeu dă putere de a iubi
pe Cel iubit; sufletul e neîncetat atras spre
rugăciune şi nu poate uita pe Domnul, nici
măcar o singură clipă.
Doamne, iubitorule de oameni, cum n-ai
uitat pe sluga ta în păcatul ei? Ci din înaltul
Slavei Tale, Ţi-ai aruncat în milostivirea Ta
privirea asupra mea şi – lucru ce întrece întelegerea mea - mi Te-ai arătat. Te-am rănit
şi Te-am întristat neîncetat, dar Tu, Doamne,
îndată ce Te-am chemat, mi-ai dat să cunosc
marea Ta milostivire şi uriaşa Ta dragoste.
Privirea ta paşnică şi blândă a atras sufletul meu. Ce să-Ţi dau în schimb, Doamne,
sau ce laudă să-ţi cânt? Tu dai harul Tău, ca
sufletul să se aprindă neîncetat de iubire şi să
nu cunoască odihna, nici zi, nici noapte, în iubirea pentru Dumnezeu.
Cel ce prin Duhul Sfant rămâne aici pe
pământ în iubirea lui Dumnezeu va fi şi acolo sus cu Domnul, căci iubirea nu poate să se
topească. Dar ca să nu cădem cu gândul, să
ne smerim după cuvântul Domnului: “Fiţi ca
şi copiii, căci a lor este Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 18, 3).

Ţine mintea ta în iad
şi nu deznădăjdui
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Am început să lucrez aşa cum m-a învăţat
Domnul meu şi sufletul meu a cunoscut odihna în Dumnezeu şi acum, ziua şi noaptea, cer
de la Dumnezeu smerenia lui Hristos! O cunosc, dar nu ajung s-o dobândesc. O cunosc
prin harul lui Dumnezeu dar nu o pot tâlcui
în cuvinte. O caut ca pe un mărgăritar scump
şi scânteietor. E mai plăcut sufletului şi mai
dulce decât lumea întreagă. Am cunoscut-o
din experienţă. Şi nu vă miraţi de aceasta.
Duhul Sfânt este pe pământ, locuieşte în noi
şi ne luminează. El ne dă să cunoaştem pe
Dumnezeu. El ne dă să ne gândim la Dumnezeu. El ne dă să iubim pe Domnul. El ne dă
harul cuvântului. El ne dă să preamărim pe
Domnul. El ne dă bucuria şi veselia.

DESPRE SMERENIE
Sufletul celui smerit e ca marea: dacă
arunci o piatră în mare, ea tulbură o clipă
faţa apelor, apoi se scufundă în adâncuri.
Aşa sunt înghiţite şi necazurile în inima
celui smerit căci tăria Domnului e cu el.

Dacă vrei sa ai în mod simţit harul Duhului Sfânt, atunci smereşte-te, ca şi Sfinţii
Părinţi. Ava Pimen a zis ucenicilor lui:
„Credeţi-mă copiii mei, unde e satana acolo
voi fi azvârlit şi eu”. Un curelar care trăia
la Alexandria gândea: „Toţi se vor mântui,
eu singur voi pieri” şi Domnul a descoperit
Sfântului Antonie cel Mare că n-a ajuns încă
la măsura curelarului. Părinţii au dus o luptă
încrâncenată împotriva demonilor şi s-au
obişnuit să aibă o părere smerită despre ei
înşişi şi pentru aceasta i-a iubit Domnul.
Domnul mi-a dat să înţeleg puterea acestor
cuvinte şi când ţin mintea mea în iad, sufletul
meu are pace, dar când uit aceasta, atunci vin
gânduri care nu plac lui Dumnezeu.

Unde locuieşti tu suflet smerit? Cine
locuieşte în tine? Şi cu ce te-aş putea
asemăna?
Tu străluceşti limpede ca soarele, dar
arzând nu te mistuieşti şi încălzeşti pe toţi
oamenii cu căldura ta.
Al tău este pământul celor blânzi, după
cuvântul Domnului.
Eşti asemenea unei grădini în floare în
mijlocul căreia se gaseşte o casă măreaţa în
care îi place Domnului sa locuiască.
Pe tine te iubesc Cerul şi Pamântul.
Pe tine te iubesc Sfinţii Apostoli, Proorocii, Sfinţii Ierarhi şi Fericiţii Părinţi.
Pe tine te iubesc Îngerii, Serafimii şi
Heruvimii.
Pe tine te iubeşte, în smerenia ta, Prea
Curata Maică a Domnului.
Pe tine te iubeşte şi în tine se bucură
Domnul.

TÂNGUIREA LUI ADAM
Dumnezeu este Iubire nesfârşită, Iubire
cu neputinţă de tâlcuit.
Adam mergea pe pământ plângând din
inimă din pricina relelor sale fără de număr.
Dar gândurile minţii lui erau la Dumnezeu.
Şi când trupul lui era slăbit şi la capătul
puterilor şi nu mai putea vărsa lacrimi, chiar
şi atunci mintea lui ardea de dorul după Dumnezeu, căci nu putea uita Raiul şi frumuseţea
lui; dar, mai mult decât toate, Adam era iubit
de Dumnezeu, şi această iubire îi dădea puterea de a se avânta spre El.
Din clipa în care am cunoscut pe Domnul, sufletul meu năzuieşte spre El, şi nimic
nu mă mai bucură pe pământ. Dumnezeu
este singura mea bucurie. El e fericirea mea,
tăria mea, înţelepciunea mea, bogăţia mea.

Când trăiam în lume, mă gândeam la
Tine, dar nu încontinuu. Acum duhul meu
arde până la lacrimi de dorinţa de a Te vedea,
Lumina mea. Tu m-ai povăţuit prin milostivirea ta. Te-ai ascuns de la mine ca sufletul
meu să înveţe smerenia; căci fără smerenie,
harul nu poate fi păstrat şi o grea întristare
şi descurajare cuprinde atunci sufletul. Dar
când a devenit smerit, atunci nici descurajarea, nici tristeţea nu se apropie de el, căci
Duhul lui Dumnezeu îl umple de bucurie şi
veselie.
DESPRE HAR
Era odată un suflet păcătos pe care Domnul l-a chemat la pocăinţă şi acest suflet s-a
întors spre Domnul Care l-a primit cu milostivire şi i s-a aratat lui. Domnul e atât de milostiv, smerit şi blând. Pentru nesfârşita Lui
bunătate, El nu şi-a adus aminte de păcatele
lui, şi acesta L-a iubit şi se avânta spre El
cum zboară pasărea din colivia ei strâmtă
spre tufişurile înverzite.
Sufletul acestui om a cunoscut pe Dumnezeu - Dumnezeu milostiv, iubitor şi blând
- şi L-a iubit până la sfârşit. Iubirea lui
arzătoare îl atrage fără saţiu spre El, căci
harul Domnului e nesfârşit de dulce şi el
încălzeşte mintea, inima şi întreg trupul lui
istovit.
De ce te tângui, suflete al meu, şi verşi
lacrimi?
Ai uitat ce a facut Domnul pentru tine,
cel vrednic de toată osânda?
Nu, n-am uitat ce nesfarşită iubire a
revărsat asupra mea Domnul şi-mi aduc
aminte de dulceaţa Duhului Sfânt.
Cunosc iubirea Domnului şi cât de dulce
este El sufletului şi trupului.

CUVIOSUL SILUAN ATHONITUL
De ce plângi, suflete al meu, dacă cunoşti
pe Domnul tău şi negrăita Lui bunătate faţă
de tine?
Ce mai vrei de la Stăpânul Care ţi-a arătat
o asemenea iubire?
Sufletul meu doreşte să nu mai piardă
nicicând harul Domnului, căci dulceaţa Lui atrage sufletul meu să iubească pe Ziditorul lui.
DESPRE LUPTA DUHOVNICEASCĂ
PENTRU CÂŞTIGAREA SMERENIEI
Multă vreme nu am fost în stare să
înţeleg ce mi se întâmplă. Îmi spuneam: nu
judec pe nimeni, nu primesc gânduri rele,
îmi fac conştiincios ascultarea, mă restrâng
la hrană, mă rog neîncetat, şi atunci de ce
şi-au luat demonii acest obicei de a veni la
mine? Văd că sunt în greşeală, dar nu-mi
pot da seama de ce. Când mă rog, ei dispar
pentru o vreme, dar apoi vin din nou. Mult
timp sufletul meu a fost în această luptă. Am
destăinuit aceasta unor Bătrâni. Ei au tăcut.
Eram tulburat şi încurcat.
Într-o noapte, şedeam în chilia mea şi
deodată s-a umplut de demoni. Am început
să mă rog fierbinte şi Domnul i-a alungat,
dar ei au venit din nou. Atunci m-am ridicat ca să fac metanii înaintea icoanelor, dar
eram înconjurat de demoni, iar unul din
ei stătea în faţa mea în aşa fel încât nu mă
puteam închina icoanelor fără să mă închin

înaintea lui. Atunci m-am aşezat din nou jos
şi am zis:
”Doamne, Tu vezi că vreau sa mă rog
Ţie cu mintea curată dar demonii nu mă lasa.
Spune-mi ce trebuie să fac ca să se depărteze
de mine”.
Şi atunci am primit în sufletul meu acest
răspuns de la Domnul: „Cei mândri pătimesc
pururea aceasta din partea demonilor”.
„Doamne – am zis atunci – Tu eşti milostiv.
Sufletul meu Te cunoaşte. Spune-mi ce trebuie
să fac ca sufletul meu să devină smerit”.
Si atunci Domnul mi-a raspuns în sufletul meu: “Ţine mintea ta în iad şi nu
deznădăjdui”.
O milostivirea lui Dumnezeu! Sunt un
ticalos înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor dar Domnul mă iubeşte, mă luminează
şi mă vindecă. El Însuşi învaţă sufletul meu
smerenia şi iubirea, răbdarea şi ascultarea, şi
revarsă toate binefacerile Lui peste mine.
De atunci ţin mintea mea în iad şi ard în
focul cel întunecos. Doresc pe Domnul şi-L
caut cu lacrimi, zicând:
„Curând voi muri şi voi merge să petrec
în întunecata temniţă a iadului. Acolo eu singur voi arde şi voi tânji dupa Domnul şi voi
plânge. Unde eşti Tu, Domnul meu, pe Care
sufletul meu Te cunoaşte?”
Şi acest gând mi-a fost de mare folos:
mintea mea s-a curăţat şi sufletul meu a
aflat odihna.

Când sufletul meu a pierdut smerenia, atunci am devenit irascibil – ştiu asta
din experienţă – dar sufletul meu şi-a adus
aminte de smerenia lui Hristos şi a însetat
dupa ea. Am început să-L rog pe Dumnezeu
să mă ierte, să cureţe mintea mea de mândrie
şi să-mi dea pacea. Iar când sufletul meu a
început sa urască păcatul, Duhul Sfânt m-a
învăţat rugăciunea neîncetată şi iubirea. În
fiecare noapte vărsam lacrimi rugându-mă
pentru poporul lui Dumnezeu, mai cu seamă
pentru cei morţi. Sunt mâhnit că oamenii se
lipsesc pe ei înşişi de un Domn atât de milostiv. Într-o zi am spus Duhovnicului meu:
„Mi-e milă de oamenii care suferă în iad:
în fiecare zi plâng pentru ei şi durerea sufletului meu e atât de mare că plâng chiar şi
pentru demoni”. Şi Duhovnicul mi-a răspuns
că această rugăciune e insuflată de harul lui
Dumnezeu.
Am vorbit despre aceasta cu un alt pustnic care avea darul lacrimilor. Îi plăcea să se
gândească la Patimile Domnului, cum Domnul,
Împăratul Slavei, a suferit atâta pentru noi, şi
în fiecare zi vărsa lacrimi din belşug. Suspina
şi zicea: „dacă ar fi cu putinţă, aş scoate pe toţi
oamenii din iad şi numai atunci sufletul meu şiar găsi pacea şi s-ar putea bucura”.
În acelaşi timp a făcut o mişcare cu
braţele ca şi cum ar aduna snopi pe câmp şi
lacrimi au început să picure din ochii lui.
Dupa aceea n-am mai părăsit rugăciunile
pentru cei morţi; lacrimile mi-au revenit şi
suspinam când mă rugam pentru ei.
Fragmente din cartea „Cuviosul Siluan
Athonitul – Între Iadul deznadejdii şi Iadul
smereniei”, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994
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Cele mai multe argumente îmArticolul de faţă pare să se
potriva celor care s-au dăruit în îndepărteze de ceea ce prezintă titlul
întregime lui Dumnezeu, lumea de său, de tema nebuniei pentru Hrisastăzi le-ar aduce împotriva nebu- tos şi a celor care şi-au asumat-o.
nilor pentru Hristos. De ce? Pentru Şi totuşi nu este aşa. Până acum am
simplul fapt că aceştia, prin viaţa vorbit, chiar dacă indirect, numai
lor, s-au transformat în critici vii despre ei. Mai precis, am încercat
faţă de toată mizeria, tot păcatul, să arăt că lumea în care trăim este
toată minciuna şi toată făţărnicia o lume care face alergie la nebunii
celor care credeau că pot sluji la pentru Hristos. În egală măsură
doi domni, şi lui Dumnezeu, şi lui în care face alergie la învăţătura
Mamona.
curată a lui Hristos. Şi în aceeaşi
Lumea de astăzi este o lume măsură în care atâţia şi atâţia eretifoarte tolerantă faţă de aproape ci idolatrizează învăţătura pe care
toate formele de manifestare a au scornit-o ei înşişi sau înaintaşii
religiozităţii. Cu o singură excepţie:
lor, deformând
ă să
c
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e
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Scripturile.
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îndrepte. Lum e a cum nu au nevoie de sfinţi. Cei care
de astăzi şi-a stabilit legile ei, legi L-au prigonit pe Hristos nu s-au
în care păcatul este considerat sfiit să îi prigonească pe robii Săi.
mărgăritar preţios. Dacă cineva Istoria Bisericii este istoria prigîncearcă să combată păcatul, îm- oanelor. Când nu au fost prigoniţi
potriva lui se ridică iubitorii de de către păgâni, sfinţii au fost
păcat. Un vechi proverb spune că prigoniţi de către cei care purtau în
nu e bine să vorbeşti despre sicriu chip nevrednic numele de
în casa mortului. Tocmai asta fac „creştini”.
nebunii pentru Hristos: vorbesc deSfântul Maxim Grecul
spre lucrurile care nu ne plac, de- este cel mai bun exemplu
spre lucrurile asupra cărora vrem să în acest sens: chemat din
păstrăm tăcerea.
Bizanţ pentru a sprijini înCe vrea lumea de astăzi de la florirea credinţei creştine
Ortodoxie? Vrea cuvinte dulcege: pe pământul Rusiei, el a
vrea predici despre iubirea aproape- fost prigonit tocmai penlui, despre iubirea de vrăjmaşi, de- tru că voia ca neorânduiaspre îngrijirea bolnavilor şi despre la să fie lepădată şi voia,
ocrotirea săracilor. Dacă Biserica de asemeni, ca rânduielile
Ortodoxă s-ar limita la un discurs ortodoxe să fie păstrate de
social, atunci s-ar bucura de o glorie către toţi oamenii. L-au
lumească strălucitoare: ortodoxia prigonit „ortodocşii” cu
ar putea fi acceptată fără rezerve de aceeaşi duşmănie cu care
către şefi de state, de către oameni l-ar fi prigonit păgânii. Cu
politici şi de afaceri, de către actori aceeaşi duşmănie cu care
de cinema şi cântăreţi de succes.
diavolii l-au prigonit pe
De ce scrierile Sfântului Siluan Sfântul Siluan. Cu aceeaşi
Athonitul sunt citite de către catoli- duşmănie cu care oameci şi de către protestanţi, sau chiar nii iubitori de sine i-au
şi de către cei de alte credinţe, în prigonit pe nebunii pentru
timp ce cărţile Cuviosului Justin
Hristos.
Popovici au admiratori aproape nuCe sunt nebunii pentru Hrismai dintre creştinii ortodocşi?
tos? Folosind o expresie populară,
De ce? Pentru că, citindu-l pe
am putea spune că nebunii pentru
Sfântul Siluan, catolicii rămân
Hristos sunt cei care „se bagă acolo
catolici şi protestanţii rămân
unde nu le fierbe oala”. Din punctul
protestanţi (chiar dacă există cade vedere al nebunilor pentru Hriszuri de convertiţi la Ortodoxie). Le
tos, însă, oala lor fierbe peste tot.
place să citească despre dragoste,
Cine are dreptate? Cei care sunt
despre mila dumnezeiască, le place
arătaţi cu degetul de către nebunii
să se folosească de învăţătura Sfântului Siluan pentru a fi catolici mai pentru Hristos, cei ale căror patimi
buni sau protestanţi mai buni. În sunt vădite de către aceştia sau nebacelaşi timp, nu le place să citească unii înşişi?
Istoria Bisericii a arătat că
învăţăturile Cuviosului sârb Jusdreptatea
a fost de partea nebunilor
tin. Pentru că li se par intolerante:
pentru
Hristos.
Au existat şi foarte
„Cum, doar Biserica Ortodoxă să
mulţi
nebuni
de-a
binelea, care s-au
fie Trupul lui Hristos? Cum, doar
dat
drept
nebuni
pentru
Hristos. Aşa
în Ortodoxie este adevărul? Cum?
cum
mulţi
oameni
pătimaşi
se dau
Cum? Cum?”. Şi întrebările lor pot
drept
oameni
curaţi
şi
aşa
precum
continua la nesfârşit. „De ce Ortodoxia nu se rezumă la învăţătura mulţi ticăloşi vor să dea impresia
pacifistă a Sfântului Siluan şi că sunt oameni de treabă. Dar aşa
păstrează şi fundamentalismul cum au existat nebuni care sub
masca slujirii lui Hristos au făcut
părintelui Justin Popovici?”
Răspunsul este simplu: mi- cele mai necugetate lucruri, tot aşa
siunea Bisericii nu este de a face au existat şi nebuni pentru Hristos
oamenii nici mai buni, nici mai care, deşi au făcut lucruri care la
cinstiţi, nici mai toleranţi. Mi- prima vedere au părut necugetate,
siunea Bisericii este de a-i creşte s-au dovedit de o mare înţelepciune
pe oameni la şcoala mântuirii. duhovnicească.
Oamenilor le place să judece
La şcoala sfinţeniei. Sfinţindu-se,
oamenii devin şi mai buni, şi mai faptele nebunilor pentru Hristos,
cinstiţi. Şi, pătrunse de sfinţenie, câtă vreme aceştia nu se prezintă
bunătatea şi cinstea lor devin pe ei înşişi drept oameni cu viaţă
trepte spre rai. Ceea ce nu sunt sfântă. De altfel, un nebun pentru
atunci când lipseşte sfinţenia.
Hristos „cu acte în regulă”, unul

care se făleşte că este aşa, ori este
nebun de-a binelea, ori este înşelat
de diavoli. Nebunii pentru Hristos
şi-au ascuns sfinţenia, alegând să
fie ocărâţi şi dispreţuiţi şi nevrând
să fie trataţi ca nişte prooroci aleşi
de Dumnezeu pentru îndreptarea
neamului omenesc.
Şi, până să înţeleagă că cei pe
care i-au prigonit sunt sfinţi, oamenii s-au veselit bârfindu-i şi judecându-i pe aceştia. Cu cât faptele
robilor lui Dumnezeu erau mai
ieşite din comun, cu atât mai mare
era probabilitatea ca lumea să nu le
înţeleagă.
Dar rostul nebunilor nu a fost
acela de a produce tulburare. Ei nu
au fost nişte doctori lipsiţi de inimă
care, văzând bolnavul, se grăbesc
să îi pună un diagnostic cât mai precis, pentru a se făli cu cunoştinţele
lor, dar îl lasă să zacă fără a-l îngriji
câtuşi de puţin.
Nebunii pentru Hristos au fost
doctorii care au pus diagnosticul
pentru a grăbi vindecarea; în acelaşi

când păcatul este ridicat la rang de
mare cinste.
Nebunii pentru Hristos s-au
ridicat împotriva fărădelegilor
stăpânitorilor acestei lumi. Ne
place să citim despre eroismul lor.
S-au ridicat împotriva nevredniciei
anumitor slujitori ai altarului. Ne
place să citim şi despre aceasta,
cu atât mai mult cu cât, văzând
păcatele altora, trecem cu vederea
propriile noastre păcate. Ne place
să citim şi cum au mustrat mulţimi
de oameni care au făcut păcate de
care noi suntem străini.
Dar nu ne place să citim despre
faptul că ei au mustrat oameni care
trăiesc în aceleaşi păcate cu noi.
Nu ne place să ne simţim mustraţi
de cuvintele lor, nu ne place să
recunoaştem că, oricât de superiori
ne-am simţi faţă de alţii, în inimile noastre este viu păcatul: ori al
lăcomiei, ori al beţiei, ori al lenei,
ori al desfrâului, ori al făţărniciei,
ori al mândriei şi al iubirii de sine.
Citind despre „vitejiile” nebunilor
pentru Hristos, ne-am
putea da seama de faptul
că, dacă ne-am întâlni cu
ei, ar avea ce să ne spună
şi nouă, nu numai celor
de lângă noi.
Dar cine ar avea curajul să se întâlnească faţă
în faţă cu un nebun pentru Hristos? Numai cel
care duce lupta cea bună
pe care o cere Evanghelia. Numai cel care nu se
minte pe sine însuşi, ci
se nevoieşte pe calea cea
îngustă pentru a dobândi
Împărăţia. Unii oameni
şi-ar dori să Îl vadă pe
Hristos încă din această
viaţă, gândindu-se că
ar avea o mare bucurie
la întâlnirea cu Fiul lui
timp în care au observat boala, s-au Dumnezeu. Dar oare ei s-ar bucura
grăbit să îi găsească şi leacul. Chiar dacă s-ar întâlni cu un nebun pentru
dacă leacurile lor au părut de multe Hristos? Poate că nu. Unii oameni
ori ineficiente sau chiar dăunătoare, şi-L imaginează pe Hristos doar
această apreciere s-a datorat ochi- în ipostaza de mângâietor al celor
lor murdari ai „criticilor”; nebunii căzuţi, nu şi în ipostaza de Drept
pentru Hristos au folosit de fiecare Judecător.
Ei nu îşi pot da seama că întâldată leacul cel mai potrivit. Dacă
nirea cu un nebun pentru Hristos nu
bolnavii au refuzat, în nenumărate
este altceva decât întâlnirea cu un
rânduri, leacurile lor, aceasta s-a
sfânt. Şi, mai mult încă, întâlnirea
datorat faptului că oamenii nu ştiu
cu un sfânt este întâlnirea cu Cel
ce le este cu adevărat bine. Se poate
pe care sfântul Îl poartă în inimă,
spune că nu este aproape nici o
adică
Însuşi
u- cu
diferenţă între cei care stau departe
eşte înt
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multe cărţi despre nebunii pentru
care le-a rânduit-o
Dumnezeu, Hristos. Lucrul acesta spune multe:
şi cei care au refuzat mâna întinsă este vorba de felul în care mesajul
de către nebunii pentru Hristos lor se răspândeşte în întreaga lume.
atunci când le-au arătat căderea în Un credincios spunea că românii nu
care se află.
trebuie să citească astfel de cărţi,
Se pare că secolul al XXI-lea pentru că în viaţa Bisericii noastre
este veacul care are cea mai mare o astfel de nevoinţă a fost aproape
nevoie de nebuni pentru Hristos. inexistentă. Că aceşti sfinţi sunt ai
Este o vreme în care apostazia şi ruşilor şi ai grecilor.
păcatul fac din ce în ce mai multe
Dar sfinţii sunt ai întregii Bivictime printre creştinii care s-au serici, fie că sunt stâlpnici, fie că
îndepărtat de vieţuirea în Hristos. sunt martiri, fie că sunt pustnici
Dacă şi acum câteva secole era sau nebuni pentru Hristos. Dacă
nevoie de sfinţi care, asemenea Dumnezeu a rânduit ca vieţile şi
marilor prooroci, învăţau poporul minunile nebunilor pentru Hriscă păcatul aduce pieirea lumii, cu tos să fie citite şi de către româatât mai mult este nevoie astăzi, ni, înseamnă că şi românii aveau

Rostul
nebunilor
pentru
Hristos

nevoie de mesajul lor. Prin cărţi,
credincioşii din ţara noastră îi cunosc pe nebunii pentru Hristos şi
se folosesc de mărturia lor.
E mai uşor să citeşti despre minunile unui nebun pentru Hristos
decât să te întâlneşti cu el. Pentru
că, văzând cum prin el a lucrat şi
a vorbit Dumnezeu, reţinerile se
îndepărtează. Inima este cucerită
încet, dar sigur.
Prin fiecare nebun pentru Hristos, Biserica a strălucit mai tare.
Oamenii au putinţa de a primi sau
de a respinge mesajul fiecăruia
dintre aceşti nebuni. Dar, dacă lar respinge, L-ar respinge (poate)
chiar pe Dumnezeu. Pentru că ei nu
au făcut altceva decât să arate oamenilor cum să părăsească păcatul
pentru a dobândi mântuirea.
Aceşti oameni, care au părut
că nu ţin cont de rânduieli, au fost
adevăraţi păstrători ai predaniilor Părinţilor. Unii oamenii s-au
smintit, considerând că aceştia
îşi pierd viaţa fără a avea nici un
fel de pravilă; nu şi-au dat seama
că pravila lor era viaţa de zi cu zi.
Că, aşa cum nopţile le petreceau
în rugăciune, zilele le petreceau
purtând crucea răbdării.
„Cum, nebunii pentru Hristos,
care umblau goi sau făceau tot felul
de ciudăţenii, pot fi numiţi păstrători
ai predaniilor?”, s-ar putea întreba
cineva. Mesajul acestor „nebuni”
pare a fi sintetizat foarte bine prin
cuvintele din testamentul pustnicului Gherasim de la Neamţ, un nebun pentru Hristos care a îmbogăţit
Patericul românesc şi Sinaxarul
ceresc: „Luaţi aminte că, de nu veţi
păzi Pravila pusă de Sfinţii Părinţi,
nu vă veţi mântui”. Citind despre
vieţile nebunilor pentru Hristos,
unii oameni s-ar putea gândi să
le urmeze lor. Numai că această
nevoinţă nu se face din iniţiativă
omenească. Nebunii pentru Hristos au primit de la Dumnezeu chemarea pentru această viaţă ieşită
din comun, pentru a-i îndrepta pe
cei căzuţi şi pentru a-i ajuta să
deosebească binele de rău.
Astăzi, când lumea întreagă
iubeşte păcatul, când apostazia
atinge apogeul, cea mai mare
nebunie pentru Hristos este viaţa
cuviincioasă, viaţa creştină, viaţa
de sfinţenie. Într-o lume în care valorile sunt răsturnate, este un mare
eroism să fii normal. De aceea, cei
care citesc vieţile sfinţilor nebuni
pentru Hristos ar trebui să înseteze
nu după fapte excentrice, ci după
sfinţenie.
Într-o lume care iubeşte
păcatul, cei care iubesc virtutea vor
fi consideraţi nebuni. Într-o lume
care iubeşte întunericul, cei care
iubesc lumina vor fi consideraţi
nebuni. Să ia putere aceştia din
cuvintele marelui sfânt Ioan Gură
de Aur care le spune: „Nu-mi pasă
dacă trec drept nebun pentru Hristos. Chiar mă simt încântat când
sunt făcut aşa, ca şi cum aş fi primit
o cunună de lauri; pentru că, atunci
când sunt făcut aşa, mă simt întocmai cu Pavel care spune: «Noi suntem nebuni pentru Hristos» (I Cor.
4, 10). Această nebunie este mai
înaltă decât orice înţelepciune”.
Danion VASILE
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Cuv. Paisie Aghioritul:

PRIN RĂBDARE
SE MENŢINE

FA M I L I A

– Ce face sora ta? Cum o duce Vă daţi seama? Nu a citit nici Patericul, nici Vieţile Sfinţilor, dar cu
cu soţul ei?
– Părinte, am auzit că are toate acestea face răbdare. Odată
greutăţi, dar face răbdare şi merge i-am spus: „Bine, dar copiii tăi nu
intervin?”. „Încă sunt mici, mi-a
înainte.
– Aşa este. Atunci când doi răspuns ea, au numai şaisprezecesunt înjugaţi şi unul este puţin şaptesprezece ani. Lasă să meargă
mai slab sau mai leneş, atunci în armată şi după aceea îl vor lua în
celălalt depune mai multă putere primire”. Adică, va mai mânca încă
şi trage, târându-l oarecum şi pe bătaie până ce vor merge copiii ei
acela. Ai văzut? Oameni din lume în armată.
şi fac lucrare duhovnicească. Iar
voi aici sunteţi ca nişte prinţese.
Răbdarea îl umple pe om
Ia gândeşte-te la o mamă care are
de har
patru copii, unul întârziat mintal,
– Părinte, cum poţi face faţă
altul bolnav psihic, altul anemic, unuia care este nervos?
iar al patrulea care umblă nopţile
– Prin răbdare.
pe drumuri. Iar cu soţul ei – cine
– Şi dacă nu ai?
ştie ce fel de om o mai fi şi acela
– Mergi şi cumpără! Se vinde
– să aibă, sărmana, alte necazuri. la super-market... Ascultaţi, atunci
Şi să suporte atâtea şi atâtea fără când celălalt este mânios, orice i-ai
să cârtească sau să răbufnească şi spune nu poţi face nimic. Este mai
fără să aibă cui să-şi spună durerea bine ca în clipa aceea să taci şi să
sa, căci unele lucruri din familie nu te rogi. Prin rugăciune acela se va
se pot spune oriunde. Se poate, de calma, se va linişti şi după aceea
pildă, ca bărbatul să plece de acasă te vei putea înţelege cu el. Uită-te
şi să nu-i lase nici mâncare. Să nu şi la pescari! Ei nu merg la pescuit
aibă, sărmana, nici bani să plătească dacă marea nu este liniştită, ci fac
chiria şi să vrea să o scoată din casă. răbdare până se va îndrepta vreSă fie nevoită să lucreze oriunde, să mea.
– Părinte, cui se datorează
întâmpine primejdii, apoi să vină
să-ţi spună: „Fă rugăciune să mă nerăbdarea oamenilor?
– Multei lor păci lăuntrice...
păzească Dumnezeu cel puţin de
Dumnezeu a legat
aceste primejdii!”.
oameSau, bărbatul ei să Răbdarea porneşte mântuirea
de la dragoste. Ca nilor de răbdare. „Cel
fie beţiv, să nu lucreze, ci să meargă să-l rabzi pe celălalt, care va răbda până
numai la cafenea şi trebuie să te doară în sfârşit acela se va
mântui”, spune Evangea să fie nevoită să
pentru el.
helia. De aceea Dumspele scările blocurilor. Iar acela să vină beat la nezeu îngăduie greutăţi şi diferite
miezul nopţii, să o bată şi să-i ceară încercări pentru ca oamenii să se
banii pe care i-a câştigat ea, sau să exerseze în răbdare.
meargă el însuşi să-i ia de la cei la
Răbdarea porneşte de la dracare a lucrat femeia lui. Aceasta goste. Ca să-l rabzi pe celălalt,
este adevărată mucenicie.
trebuie să te doară pentru el. Şi
Desigur, unele femei au păcate văd că numai prin răbdare se
şi le plătesc în felul acesta, dar sunt menţine familia. Am văzut fiare
altele care nu au. Acestea vor primi care au devenit mieluşei. Prin înrăsplata întreagă pentru necazurile credere în Dumnezeu lucrurile
pe care le suferă. Cunosc o mamă, evoluează duhovniceşte cu multă
care era ca un îngeraş, un suflet uşurinţă. Odată, atunci când eram
foarte bun, copilul cel mai bun şi la mănăstirea Stomiu, am văzut
mai liniştit al familiei, dar care a în Koniţa o femeie a cărei faţă
nimerit un om sucit. Cum de s-au strălucea. Era mamă a cinci copii.
înşelat părinţii ei?! S-a căsătorit După aceea mi-am adus aminte
cu un beţiv, care de mic a fost un cine era. Bărbatul ei era tâmplar şi
vagabond. Tatăl lui se îmbăta şi de multe ori lua lucrări împreună
a luat şi el obiceiul aceluia. Ea, cu meşterul meu. Numai un cuvânt
sărmana, să lucreze pe la străini, dacă îi spuneau sătenii la care lusă se omoare cu treburile casei, cra, ca de pildă, „Meştere, oare n-ar
iar acela să o bată şi s-o ameninţe fi bine să facem lucrul acesta aşa?”,
cu cuţitul. De câte ori nu i-a spus: el se înfuria. „Cu mine o faci pe
„O să te omor!”, şi ea să tremure dascălul?”, le spunea. Rupea sculede frică să nu o omoare. Mucenicie le, le arunca şi pleca. Dacă la case
suferă. Mai are încă şi patru copii. străine lăsa treaba neterminată şi
Părinţii ei au ajuns până acolo încât pe toate le spărgea, închipuieşte-ţi
i-au propus să divorţeze, dar ea le-a ce făcea acasă. Un astfel de bărbat
spus: „Îmi spune cugetul să mai fac avea acea femeie. Cu acest om
puţină răbdare”. Şi face răbdare. nu puteai sta nici măcar o singură

zi, iar ea trăia cu el de ani de zile.
Fiecare zi era pentru sărmana femeie mucenicie, însă ea pe toate
le suporta cu multă bunătate şi
făcea răbdare. Şi fiindcă ştiam
situaţia din casa lor, atunci când
o întâlneam, o întrebam: „Ce face
meşterul? Lucrează? ”. „Ei, când
mai lucrează, când mai stă puţintel”.
„Cum o duceţi?”. “Foarte bine.
Părinte!”, îmi răspundea aceea. Şi
aceasta o spunea din toată inima ei.
Nu punea la socoteală nici faptul că
bărbatul ei strica sculele – şi scule
de valoare – nici că era nevoită,
sărmana, să lucreze pe la străini, ca
să se poată descurca. Vedeţi cu câtă
răbdare, cu câtă bunătate şi cu câtă
nobleţe sufletească le înfrunta pe
toate?! Şi nici măcar nu clevetise
vreodată. De aceea Dumnezeu îi
dăruia mereu harul Său, încât faţa
îi strălucea. A reuşit să-şi crească şi
pe cei cinci copii ai ei, care apoi au
devenit nişte oameni foarte buni.
– Părinte, cum de a reuşit
acea femeie să nu-şi osândească
bărbatul?
– Printr-un gând bun: „Este
bărbatul meu. O fi spus şi el vreun
cuvânt. Eu dacă aş fi fost în locul
lui, poate aş fi făcut la fel”. Punea
în lucrare Evanghelia şi de aceea
Dumnezeu îi trimitea harul Său. Şi
dacă oamenii din lume fac răbdare
şi se umplu de har, cu cât mai mult
trebuie să facem răbdare noi monahii, care avem toate condiţiile şi
toate posibilităţile pentru o viată
duhovnicească.
După cum am înţeles, cele
mai mari scandaluri, nu numai în
familii, ci şi în state, se fac de la
lucruri de nimic. În familie unul
trebuie să se smerească înaintea celuilalt, să-i imite virtuţile, dar să-i
suporte şi capriciile. Pentru o astfel de înfruntare a lucrurilor, foarte
mult îl ajută pe cineva atunci când
se gândeşte că Hristos S-a jertfit
pentru păcatele noastre şi ne rabdă
pe toţi, miliarde de oameni, deşi
este fără de păcat, în timp ce noi,
atunci când suntem chinuiţi de capriciile altora, ne plătim păcatele.
Bunul Dumnezeu le rânduieşte astfel încât unul, cu harisma cu care
este înzestrat, să-l ajute pe celălalt
şi, prin cusurul pe care îl are, să se
smerească înaintea aceluia. Pentru
că fiecare om are harismele sale,
dar are şi câteva cusururi pe care
trebuie să se nevoiască să le taie.
I-am tras o scuturătură bună
cuiva. Şi să vedeţi câtă răbdare face
femeia lui cu el, deşi este foarte
destoinică. Înaintea ei, el este ca
un copil mic. Ea, prin răbdarea pe
care o face, primeşte şi agoniseşte
mereu har dumnezeiesc, în timp ce

tru a nu intra la gânduri copiii ei.
Dădea impresia că aceea este o
prietenă a ei şi că tatăl copiilor a
trecut pe la ea pe acasă şi a adus-o
la ei cu maşina. Îi trimitea pe copii
în camerele lor să înveţe, pentru
că se temea ca nu cumva să vadă
vreo scenă ruşinoasă, deoarece,
din păcate, bărbatul ei nu se ferea,
şi făcea lucruri necuviincioase şi
în casă. Iar aceasta se întâmpla în
Soţia credincioasă
– Părinte, o femeie a fost fiecare zi la amiază. Şi acesta atât
părăsită de bărbatul ei, care, după de des îşi schimba prietenele, încât
ce i-a luat şi copilul, trăieşte acum copiii au ajuns s-o întrebe pe mama
cu altele două. A venit aici şi m-a lor: “Mamă, dar câte prietene ai?”.
“Ne cunoaştem de mai demult”, le
întrebat ce să facă.
– Să-i spui să facă pe cât poate, spunea aceea. Pe lângă toate acerăbdare, rugăciune şi să se poarte cu stea, acela o trata pe sărmana femeie mai rău decât pe
bunătate. Să aştepte
În familie unul
o servitoare, deoarece
şi să nu strice ea
trebuie
să
se
se purta cu ea cu multă
căsătoria. Unul îşi
barbarie.
Gândiţismerească
înaintea
dispreţuia femeia,
vă, această mamă să
celuilalt,
să-i
imite
o maltrata, iar ea
slujească în fiecare zi la
virtuţile, dar să-i
le-a suferit pe toate
două dobitoace, care îi
cu răbdare până ce suporte şi capriciile.
necinsteau casa, iar ea
a murit destul de
să pună mereu gânduri
tânără. Atunci când au dezgropatbune în mintea copiilor ei. Şi nu
o, a ieşit din mormânt o bună
ştia dacă povestea aceasta se va termireasmă. Toţi care se aflau acolo mina vreodată, ca să poată spune:
s-au mirat de aceasta. Vedeţi, aceea “Voi face răbdare”, şi astfel să aibă
le-a suferit pe toate cu răbdare puţină mângâiere. Iar povestea
în această viaţă, de aceea a fost aceasta a durat mulţi ani. Şi fiindcă
răsplătită în cealaltă viaţă.
dăduse ticălosul, multe drepturi
Vreau să vă povestesc şi un alt diavolului, era firesc să primească
caz. Un tânăr oarecare a simpatizat înfricoşătoare înrâuriri diavoleşti.
o tânără, care trăia duhovniceşte. Era ca un nebun, nu se putea conŞi pentru ca să-l simpatizeze trola, nimic nu-i convenea, într-o zi,
şi ea, încerca şi el să trăiască alergând ca un nebun cu maşina şi
duhovniceşte, să meargă la biserică, fiind ameţit de beţia poftei trupeşti,
etc. În cele din urmă s-au căsătorit. a deviat de pe drum şi a căzut întrÎnsă, după câţiva ani, bărbatul o prăpastie. Maşina s-a zdrobit cu
acesta şi-a început din nou viaţa sa totul, iar el s-a rănit grav. L-au dus
lumească de mai înainte. Deşi avea la spital, iar după o perioadă de
copii mari – un băiat la facultate şi internare, a fost adus acasă schidouă fete, una la liceu şi cealaltă la lodit. Dar nici o prietenă de a lui
gimnaziu – el continua să trăiască o nu a venit la el, pentru că acum nu
viaţă destrăbălată. Avea o întreprin- mai avea bani mulţi, iar faţa lui era
dere mare şi câştiga mulţi bani, dar mutilată. Atunci devotata lui soţie
cei mai mulţi îi cheltuia cu viaţa sa şi mama cea bună îl îngrijea cu
desfrânată. Sărmana lui soţie ţinea multă bunătate, fără să-i amintească
casa prin economiile ce le făcea şi nimic din viaţa lui cea desfrânată.
Fapta aceasta a ei l-a mişcat mult
copiii cu sfaturile ei. Nu-l clevetea
şi l-a schimbat duhovniceşte. S-a
pe tatăl copiilor, pentru ca ei să nu
căit cu sinceritate şi s-a spovedit.
se îngreţoşeze de el şi astfel să se
A trăit creştineşte câţiva ani, în
rănească sufleteşte, dar şi pentru a pace sufletească, apoi s-a odihnit
nu fi atraşi şi ei de o astfel de viaţă, în Domnul. După moartea tatălui,
noaptea târziu, atunci când acesta fiul său a preluat munca aceluia, şi
se întorcea acasă, soţia lui uşor întreţinea familia. Şi împreună cu
îl putea justifica în faţa copiilor, surorile lui au trăit în dragoste, penspunându-le că are treburi, dar la tru că primise învăţături bune de
amiază când mergea acasă cu câte o la buna lor mamă. Această mamă
prietenă, ce putea să le mai spună? a fost o eroină. A băut ea toate
Dar ce făcea acest om fără frică de otrăvurile, numai ca să nu i se desDumnezeu? Cu toate că nu merită trame familia şi să nu i se amărască
să fie numit om, pentru că nu avea copiii, a ştiut să ţină corect cârma
deloc omenie. Îi telefona femeii familiei, l-a mântuit şi pe bărbatul
sale să-i pregătească mâncarea ce o ei, agonisindu-şi pentru toate aceprefera şi venea la amiază, la masă stea multă răsplată în ceruri. Dumcu una din prietenele lui. Sărmana nezeu o va aşeza pe această femeie
mamă, îi primea cu bunătate, pen- în locul cel mai bun din rai.

acela, prin egoismul său, îl alungă
mereu şi astfel se goleşte. Şi în cele
din urmă cine este cel câştigat? Vezi
că tot secretul este smerenia? Ea
este temelia. Şi smerenia vine prin
ascultare. Dacă bărbatul aceleia şiar fi recunoscut neputinţa sa şi ar fi
cerut ajutor de la Dumnezeu, ar fi
venit şi la el harul dumnezeiesc.
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Întru apărarea pruncului nenăscut

Cu binecuvântarea PS Petru, episcop de Hâncu pe 7 octombrie
2007, la Mănăstirea Hâncu şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa
Teologică „Avortul necunoscut”. Înalte feţe bisericeşti, medici, psihologi din România, Rusia, Marea Britanie, Ucraina şi Moldova
au rostit discursuri întru apărarea celei mai mici fiinţe omeneşti
– pruncul nenăscut – pronunţându-se fără nici un echivoc împotriva tuturor metodelor de pruncucidere.
Anual în Moldova se omoară prin avort 22 000 de prunci, nemaivorbind de sutele de mii de prunci ucişi prin metode anticoncepţionale, sterilet (spirală) ş.a. În continuare vă
prezentăm un fragment din raportul PS Petru, Episcop de Hâncu
“Experienţa duhovnicului de mănăstire şi atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de păcatul avortului”.

De-a lungul secolelor nimeni, în
afara Bisericii nu şi-a ridicat glasul
întru apărarea pruncului nenăscut. De
ce? Fiindcă crima avortului este chiar mai gravă decât uciderea unui om
matur: odată cu distrugerea sadică a
copilului nenăscut, pătimeşte şi sufletul lui nemuritor. Sufletul celui
nenăscut trece în veşnicie fără a fi
luminat de Sfântul Botez, cu toată
povara păcatului strămoşesc, fără
şansa de a vedea faţa lui Dumnezeu şi fericirea raiului. De
aceea, toţi cei care ridică mâna asupra vieţii, darului sfânt al
lui Dumnezeu, sunt ucigaşi şi de trup şi de suflet: mama şi tatăl
copilului avortat, medicul şi asistenta lui, toţi producătorii şi
vânzătorii contraceptivelor, şi, nu în ultimul rând, întreaga societate. Societatea care nu se pronunţa împotriva avortului, care
trece sub tăcere uciderea zilnică a mii şi mii de prunci, se face
complice a acestei crime. Această societate vrând să-şi zidească
viaţa prosperă pe sângele propriilor copiii, se întoarce de fapt
în întunericul barbariei şi păgânsimului. Cum altfel poate
fi calificată societatea care adoptă legi împotriva vieţii, care
educă femei iresponsabile şi inconştiente de gravitatea acestui păcat de moarte. Legile trebuie să ocrotească viaţa omului
şi să apere victima crimei – copilul, iar nu pe mama ucigaşă.

Legiferarea avorturilor, care pentru prima dată s-a introdus în
Rusia ateistă, declanşează desfrânarea morală. Se spune sus şi
tare că femeile care avortează în condiţiile de spital de regulă,
supravieţuiesc. Însă cine supravieţuieşte? O bucată de carne
care şi-a vândut diavolului împreună cu copilul şi sufletul său?
Pentru ce supravieţuieşte? Pentru desfrâu, pentru a concepe alţi
copii şi iarăşi a-i ucide? Când prin legi se legalizează avortul,
atunci, întreaga societate este ucigaşă, atunci noi toţi suntem
părtaşi direcţi sau indirecţi la fiecare moarte de copil.
Filosoful creştin al secolului al II-lea, Climent al Alexandriei, scria: „Femeia care aruncă din sine fătul, odată cu el
aruncă tot ce are omenesc”.
Odată cu legalizarea
avorturilor, cu introducerea în şcoli a educaţiei
sexuale, a
obiectului
„Deprinderi de viaţă”,
desfăşurarea
diverselor
acţiuni „culturale” şi de
„binefacere” cu împărţirea
gratuită a prezervativelor,
a contraceptivelor, de fapt
se realizează proectele de
desfrânare, de adâncire a depravării morale şi fizice a tineretului. Se nimicesc ultimele bariere morale, se pregăteşte
alunecarea în prăpastia fără fund a păcatului. Râurile de sânge
a copiilor avortaţi, distruşi prin avort, contraceptive şi alte
metode sunt şi o urmare a atacului necontenit exercitat de
slugile întunericului, care invadează ţara noastră şi tot spaţiul
ortodox, nimicindu-i poporul şi credinţa. În zadar se vorbeşte
despre patriotism, despre dragostea de Patrie! Patria nu-i
abstractă, Patria sunt oamenii ei! Patria nu este numai trecutul, ci prezentul şi viitorul. Părinţii care-şi ucid pruncii, ucid
viitorul Patriei. Ei participă la genocidul împotriva propriului
popor. Cine se va ruga lui Dumnezeu pentru aceşti părinţicălăi, cine va apăra credinţa strămoşească, dacă vieţile pruncilor sunt nimicite în germene?

Băieţelul orb din naştere a văzut
după taina Sfântului Botez

Pentru prima dată Vanea Kutaşevski, un
băieţel din Krasnoiarsk a început să vadă la vârsta de şase ani – după ce a fost botezat în Biserica Ortodoxă, relatează Interfax.
Copilului i s-a pus la naştere diagnosticul
„atrofia nervului vizual”, ceea ce înseamnă orbire pe viaţă. Toate procedurile medicale s-au
dovedit a fi inutile şi nu i-au redat câtuşi de
puţin vederea. În sfârşit mama hotărî să boteze
copilul, totodată botezându-se şi ea.
„Nici n-am avut bani să plătesc pentru botez,
toţi banii pe care îi primeam pentru invaliditatea
fiului, îi cheltuiam pentru tratamente”, povesteşte
Natalia, mama copilului. Părintele a săvârşit
Taina Botezului fără nici o plată. „De atunci

noi sistematic ne
duceam la biserică.
Eu Îi ceream lui
Dumnezeu doar un
singur lucru: că-i
dăruiască feciorului văzul. Dacă
trebuie, să ia văzul
meu şi să i-l dea
lui”,
povesteşte
Natalia.
După
botez,
Vanea începu câte
puţin să deosebească obiectele înconjurătoare.
„Eu pregăteam prânzul la bucătărie, iar Vanea se

Biserica e
construită!
Vă rugăm să
contribuiţi
la transportarea
şi asamblarea ei

Felicitare

Sfinţia Voastră,
părinte Victor!

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

al Bis

Publicaţie fondată şi editată
de Asociaţia Creştinilor Ortodocşi
“Fericita Maică Matrona”
Înregistrată pe 7 februarie 2007 cu nr. 209.
Apare lunar

Director: Larisa BURCĂ

Cu respect şi plecăciune,
enoriaşii satului Copanca,
raionul Căuşeni

Semnele apocaliptice

Vânturi rele, pierzătoare,
Ameninţă azi mereu
Pe popoarele smerite
Care cred in Dumnezeu.
Bate “Crivăţul” năprasnic,
De la Nordul Comunist,
Răspândind în toată lumea
“Dogmele” lui Anticrist.
Din Apus “Austrul” suflă,
Aducând cu el “Progres”,
Care naşte necredinţă
Şi împrăştie eres.
De la Miazăzi mai tare,
“Băltăretul” s-a pornit
Şi, lovindu-se de “Crivăţ”,
Pe cei negri i-a-nroşit.
Iar la Răsărit de soare
juca cu sora în cameră, povesteşte ea. Deodată
“Calul galben al lui Gog”,
am auzit cum Vanea începu să râdă. Am intrat în Spumegă şi se frământă
cameră şi l-am văzut stând în „dâra de lumină a Cu “vlăstarii lui Magog”.
razelor solare” şi bătând din palme. M-am uitat Toţi vrăşmaşii cei de moarte
mai atent la el: prindea în palme firicelele lumi- Se ridică mânioşi,
noase!” .
Vrând să piardă Sfânta Lege
Peste câteva luni medicii-oculişti au fost Şi pe binecredincioşi!
nevoiţi să recunoască că s-a întâmplat un mira- Ucenicii stricăciunii
col, şi că la copilul orb din naştere i s-a restabilit Forfotesc îngrozitor
Căutând să otrăvească
vederea de 100%.
Iată ce spune părintele Victor Tepliţki, din Pe sărmanul muritor.
Krasnoiarsk: „Se întâmplă aşa cazuri. Am bote- Grabnic uneltesc pierzarea
Cei cu duhul “răzvrătit”,
zat odată în spital un pacient, medicii spuneau
– Şi precum se vede, lumea
că nu va merge niciodată. Însă peste un timp el Nu-i departe de sfârşit. –
a venit la biserica spitalului pe propriile picioUrâciunea pustiirii
are! Există un aşa „schimb energetic” între Şi-a găsit invăţăcei,
om şi Dumnezeu. De la om se cere dorinţă şi Care dăscălesc pe oameni
credinţă şi Dumnezeu trimite vindecare pe acest Ca să meargă după ei.
„pământ” plin de har.
Cuv. Ioan HOZEVITUL

R
O
T
I
T
C
F I I ericii-Memorial!

E pe cale de a se realiza unul dintre scopurile membrilor Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi
din Moldova “Fericita Maică Matrona” înălţarea lăcaşului sfânt cu hramul Maicii
Domnului “Împărăteasa tuturor” (“Pantanassa”) întru pomenirea înaintaşilor noştri, care au
pătimit pentru mărturisirea credinţei ortodoxe.
Desigur, o lucrare de o asemenea anvergură
are nevoie de mijloace serioase. De aceea s-au
pregătit 10 000 (zece mii) de certificate de ctitor numerotate în valoare de 100 (una sută)
lei fiecare.

Dumnezeu s-a milostivit de
satul nostru şi în anul 1997, prin
binecuvântarea înalt Preasfinţitului
Vladimir, aţi fost trimis paroh. Nu
V-a speriat munca, aţi luptat cu diferite greutăţi pe tot parcursul acestor zece ani, îmbinând încolţirea
credinţei în sufletele creştinilor
şi construcţia, inclusiv pictarea
bisericii. Aţi ştiut să ne uniţi de
fiecare dată la sfânta biserică, iar,
unde este unire, acolo este spor şi
ajutor de la Dumnezeu.
Pentru această activitate,
dar şi cu ocazia împlinirii a 19
ani de preoţie, şi a frumoasei
vârste de 40 de ani, Vă aducem
sincere felicitări din partea tuturor enoriaşilor şi Vă dorim
sănătate, răbdare, să mergeţi în
pas cu tinereţea, să vă ocolească
bătrâneţea, să vă păzească Domnul de trădare şi de ispite deşarte.
Mulţi ani fericiţi cu aur
împletiţi!

Apel către agenţii economici

Ne adresăm agenţilor economici cu
rugămintea de a contribui financiar la
transportarea din Belarus şi la asamblarea
sfântului locaş.
Mijloacele băneşti pot fi transmise
în numerar sau prin virament pe contul 222472203126 Asociaţiei Creştinilor
Ortodocşi “Fericita Maică Matrona” la
BC „Banca Socială” S.A. fil. Interraională
Chişinău; codul băncii: BSOCMD2X722,
codul fiscal: 40445016.
Cu noi este Dumnezeu! Doamne ajută!

Chişinău, str. Columna nr. 76,
tel.: 22 24 93, tel./fax: 22 44 51,
e-mail: ziarultoaca@mail.ru
fericitamatrona@mail.ru
www. blaj-matrona.orthodoxy.ru
Tipărit la Tipografia “Prag-3”,
tel. 23 79 56.
Comanda nr. 1896. Tiraj: 3 000 ex.
Preţul: 3 lei

Iubiţi fraţi şi surori!

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.

