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Despre duhul
indiferenţei
faţă de adevăr
Iereu Andrei GORBUNOV:
Oriunde, chiar şi la mulţi creştini, se
observă indiferenţa faţă de adevăr, absenţa
seriozităţii, profunzimii. Se poate spune că lumea modernă se îneacă în tonul său glumeţ.
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Valeriu Gafencu:

VIAŢA NU ARE NICI UN SENS FĂRĂ HRISTOS!

Nu
există
fericire
adevărată decât în Iisus
Hristos. Pe aceea căutaţi de
o realizaţi. Nu vă uitaţi la
felul cum înţelege şi trăieşte
lumea viaţa. Voi aveţi un
îndreptar de viaţă – calea
creştină – şi după acest îndreptar călăuziţi-vă paşii.
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Arhimandritul Justin Pârvu:

Este vremea
muceniciei!
Să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei,
ca străbunii noştri cei viteji, să te duci ca o torpilă japoneză,
să mori în braţe cu vrăjmaşul! Acum suntem exact ca în arena
romană cu fiare sălbatice - stai aici în mijlocul arenei şi aştepţi,
ca şi creştinii de odinioară, să dea drumul la lei. Aşteptaţi să
fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai e! Lupta este deschisă.
Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!

Îndemnurile Maicii Pelagheia din Reazan
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Psalmul 26 este cel mai puternic din
toată Psaltirea. Cine-l va citi măcar de trei
ori pe zi pe acela Domnul (când va binevoi
El, iar nu noi, păcătoşii) „îl va trece pe apă
ca pe uscat”.
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Deja
al patrulea an consecutiv oraşul Chişinău a fost colindat
de o ceată mare de creştini care a vestit
Naşterea Mântuitorului lumii, Domnului nostru Iisus Hristos. Colindătorii
şi-au urmat calea dintr-un capăt al
oraşului în celălalt, călăuziţi de steaua
Bethleemului şi icoana sărbătorii. Colindul străbun răsună necontenit trei
ore în şir. Cu voci voioase şi pline de bucurie colindătorii au dus vestea despre
marele eveniment săvârşit în această zi
luminoasă – Naşterea Mântuitorului
lumii. Frumoasele colinde, cântate de
poporul nostru de-a lungul veacurilor –
„O, ce veste minunată”, „Trei păstori”,

„Steaua sus
răsare” ş.a. – au răsunat
triumfal pe arterele principale ale
capitalei Moldovei. Cu toate că era o
zi geroasă de ianuarie, cele peste trei
ore de colind neîntrerupt, au încălzit
sufletele colindătorilor şi au bucurat
orăşenii care au avut frumoasa ocazie
să fie colindaţi de această procesiune
sărbătorească. În această minunată zi
sufletele primenite de post şi rugăciune,
Îl primesc cu dragoste pe Pruncul
Dumnezeeiesc, dorind să-I slujească şi
să-L urmeze.
Colindul de Crăciun prin Chişinău
este o latură a Sfintei Cruci, care se
întregeşte de Învierea Domnului prin
procesiunea
închinată
Sărbătorii
Sărbătorilor.
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Nu lagărului electronic!

Liberi
ori slobozi?
Vrem să fim liberi şi nu slobozi,
adică prinşi cu frânghii diabolice de
ţăruşul lui antihrist. Acum, culmea!,
sistemul de identificare (numerotare)
a cetăţenilor se extinde şi asupra animalelor. E salutar că nedumerirea şi
indignarea creştinilor e susţinută de
ÎPS Vladimir care a sesizat, în acest
sens, Ministerul Agriculturii.
Publicăm răspunsul dlui Ruslan
Ciobanu, director al Întreprinderii de
Stat “Registrul Animalelor” (nr. 249
din 22.12.08), aflate în subordinea
acestui minister, din care se desprinde
posibilitatea evitării codificării animalelor:
“Prin prezenta, ÎS “registrul Animalelor”, ca răspuns la scrisoarea nr 0102/209 din 03.11.2008, Vă comunică
că, pentru a crea o metodă alternativă
de evidenţă a animalelor fără atribuirea acestora unui cod de identificare şi
fără includerea datelor acestora în baza
de date a sistemului informaţional, întru respectarea prevederilor Hotărârii
de Guvern nr. 21 din 16.01.2003 “Cu

privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip
vechi”, a HG nr. 45 19.01. 2005 cu privire la modificarea ultimei, cât şi HG
nr. 1139 din 18.10.2007 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în HG nr. 42 din 17.01.1995
“Cu privire la introducerea în Republica
Moldova a actelor de identitate provizorii” este necesar de introdus unele
modificări în Legea nr. 231-XVI din
20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, cât şi în Regulamentul privind procedurile şi documentele aferente Sistemului de Identificare
şi Trasabilitate a Animalelor aprobat
prin Hotărârea de Guvern nr. 1093 din
08.10.2007.
Deoarece este o procedură nouă,
pentru elaborarea unui astfel de sistem
sunt necesare anumite mijloace financiare. Până în anul 2010 se preconizează
modificări în documentele ce ţin de
reglementări tehnice ale sistemului.
Referitor la neexecutarea Legii
nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind
identificarea şi înregistrarea animalelor,
menţionăm că a fost elaborat un proiect
de Lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile
administrative cu introducerea unui articol nou privind aplicarea sancţiunilor
persoanelor ce încalcă regulile de identificare şi înregistrare a animalelor care

la moment se află în examinare în Parlamentul Republicii Moldova.
Totodată, până la introducerea
modificărilor menţionate mai sus, în
colaborare cu Mitropolia Moldovei,
este necesar de a stabili clar criteriile de
identificare a acestor animale cu posibilitatea de a diferenţia animalele înregistrate conform unui astfel de sistem, ca
în caz de suspiciune a unei boli contagioase de întreprins toate măsurile de
izolare a animalului conform legislaţiei
în vigoare.
În acest context, Vă informăm că
solicitarea D-voastră privind înregistrarea animalelor deţinătorilor care, din
considerente religioase, nu deţin buletin de identitate cu număr de identificare de stat a persoanei fizice (IDNP)
într-un registru manual, este luată în
consideraţie şi la modificarea legislaţiei
în vigoare, cu coordonarea Mitropoliei
Moldovei, va fi introdusă”.
Iubiţi fraţi şi surori! Nu vă lăsaţi
intimidaţi de insistenţele funcţionarilor
locali cu exces de zel, fiindcă, din
scrisoarea de faţă reiese că această
problemă e pe cale să fie rezolvată în
favoarea creştinilor.
În cazul apariţiei unor întrebări,
adresaţi-vă la tel.: 222493 în fiecare
miercuri de la 10.00 până la 14.00.
Departamentul juridic al
ACOM “Fericita Maică Matrona”

România,
ţară ortodoxă,
face PRIMA
pasul apostatic
către paşapoartele
biometrice

vor fi locuitorii judeţului Ilfov, urmând ca până în 30
iunie sistemul să fie funcţional în toată ţara.
Elementul de noutate al paşaportului biometric este
introducerea unui cip care include datele personale ale
deţinătorului.
Noile documente conţin 50 de elemente de siguranţă,
faţă de 32 existente pe actualele paşapoarte.
“Noile paşapoarte sunt
dovadă a faptului că
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s-au conformat supuşi, România fiind sinsiguranţă şi, bineînţeles, controlul strict la
gura ţară din lume care a implementat direct
graniţe
au
rolul
de a împiedica exportul şi importul de
ambele sisteme de identificare (facială şi am- prente
digitale). Primii care vor primi acest tip de paşaport infracţionalitate”, consideră ministrul Administraţiei
mdn.md
şi Internelor.

Vino şi vezi adevărul!

Ne povestea avva Gheorghe, preotul chinoviei Sholarilor, că în Manadia trăia
un bătrân tare sârguitor; era
însă simplu la credinţă şi se
împărtăşea oriunde se găsea
fără nici o deosebire. Într-o zi
s-a arătat un înger al lui Dumnezeu spunându-i:
– Spune-mi mie, bătrânule,
dacă vei muri, cum voieşti să
te îngroape pe tine, oare ca
egiptenii, sau ca armenii, sau
ca ereticii, ori ca ierusalimlenii? (adică ortodocşii – n.n.).
– Nu ştiu, i-a răspuns
bătrânul.
– Gândeşte-te, i-a spus
atunci îngerul, şi am să vin
peste trei săptămâni să-mi
spui.
Bătrânul s-a dus la un altul
şi i-a spus ceea ce a auzit de la
înger. Când a auzit acest bătrân
s-a minunat de spusele lui. S-a
uitat mult la el şi, mişcat de
Dumnezeu, i-a spus:

– Unde te împărtăşeşti cu
Sfintele Taine?
El i-a răspuns şi i-a zis:
– Unde mă găsesc, acolo
mă împărtăşesc, ori la armeni,
ori la egipteni, ori la eretici.
Atunci bătrânul i-a spus:
– Să nu crezi că poţi să te
împărtăşeşti în afară de sfânta
soborniceasă şi apostolească
Biserică, care ţine patru sfinte
sinoade ecumenice; cel din
Niceea, al celor trei sute optsprezece părinţi, cel din Constantinopol, al celor o sută cincizeci de părinţi, primul din Efes,
al celor două sute de părinţi
şi cel din Calcedon, al celor
şase sute treizeci de părinţi.
Când va veni îngerul spune-i:
“Vreau să fiu înmormântat
cum se îngroapă monahii ierusalimleni”.
După trei săptămâni a venit
îngerul şi a spus bătrânului:
– Ce mai este bătrâne? Teai gândit?
– Vreau să fiu înmormântat

cum îngroapă monahii ierusalimleni i-a răspuns bătrânul.
– Bine, bine, a zis îngerul.
Şi îndată şi-a dat duhul
bătrânul.
Aceasta s-a întâmplat ca să
nu piardă bătrânul ostenelile
lui şi să fie osândit la un loc cu
ereticii.
+++
Un bătrân cu numele Chiriac trăia în lavra Calamon din
apropierea sfântului râu Iordan.
Şi era bătrânul îmbunătăţit în
fapte dumnezeieşti. La el a
venit un frate străin din ţinutul
Dara, cu numele Teofan. Şi a
aflat bătrânul că acest Teofan era rătăcit şi nu ştia care
credinţă este cea adevărată.
Atunci,
lăsându-l
pe
fratele în peşteră s-a dus la
ţărmul Mării Moarte şi s-a rugat pentru el. Şi iată cum pe
la ceasul trei după amiază în
ziua următoare, vede fratele pe
cineva înfricoşător la vedere,
stând în faţa lui şi-i spune:
– Vino şi vezi adevărul!
Şi luându-l, l-a dus într-un

loc întunecos, cu miros urât
şi cu foc şi-i arătă în mijlocul
focului pe Nestorie şi Teodor,
pe Eutihie şi Apolinarie, pe
Evagrie şi pe Didim, pe Dioscor şi pe Sever, pe Arie şi pe
Origen şi pe alţi câţiva.
– Iată, îi spune acela ce i s-a
arătat, acesta-i locul pregătit
ereticilor şi celor de urmează
învăţăturile lor. Dacă-ţi place
locul, rămâi în credinţa ta! Dar
dacă nu vrei să încerci chinul
acesta vino la Biserica cea
sfântă şi sobornicească, aşa
cum ţi-a spus bătrânul. Căci îţi
spun: chiar dacă ai săvârşit
toate virtuţile, ajungi în locul
acesta dacă n-ai dreapta
credinţă.
La cuvântul acesta fratele
şi-a venit în sine. Când a venit
bătrânul i-a povestit toate cele
întâmplate aşa cum le-a văzut şi
a trecut la sfânta sobornicească
şi apostolească Biserică. Şi a
rămas împreună cu bătrânul în
Calamon. După ce a stat mulţi
ani cu el, a adormit în pace.
“Limonariu”

Planurile sioniştilor:
Criza economică generală
“Creştinii aproape că au pierdut obişnuinţa de
a gândi fără ajutorul sfaturilor noastre ştiinţifice.
Iată de ce ei nu văd trebuinţa grabnică de a face
ceea ce vom face noi atunci când ne va fi sosit
domnia şi anume de a propovădui în şcolile primare singura ştiinţă adevărată, care e cea dintâi
dintre toate ştiinţele ordinii sociale, ale vieţii
omeneşti şi ale existentei sociale, ştiinţa care
arată diviziunea muncii şi împărţirea oamenilor
în clase şi condiţii deosebite.
Trebuie ca fiecare să ştie că niciodată nu
poate exista egalitate în urma deosebitelor feluri
de munca la care sunt supuşi oamenii, că nu pot
fi toţi deopotrivă răspunzători înaintea legii; că,
de pildă, răspunderea nu e aceeaşi pentru acela
care nu aduce atingere decât cinstei lui proprii.
Adevărata ştiinţă a ordinii sociale, în taina căreia
noi nu lăsam să pătrundă creştinii, ar arăta tuturor că locul şi munca fiecăruia trebuie să fie
diferită, pentru a nu fi un izvor de încurcături în
urma lipsei de potrivire dintre educaţie şi muncă.
Învăţând această ştiinţă (şi încă din şcolile primare) popoarele se vor supune de bună voie puterilor şi ordinii sociale stabilite de către ei în Stat.
Dimpotrivă însă, în starea de azi a ştiinţei, aşa cum
am făurit-o noi, poporul încrezându-se orbeşte în
cuvântul tipărit nutreşte, în urma neadevărurilor
pe care le crede şi cu care îi întreţinem prostia, o
ură împotriva tuturor poziţiilor pe care le crede a
fi deasupra lui, deoarece el nu înţelege importanţa
fiecărei poziţii sociale.
Această duşmănie va creşte încă în urma
crizei economice, care se va sfârşi prin încetarea
operaţiunilor de bursă şi a mersului industriei.
Când vom da naştere (cu ajutorul tuturor mijloacelor ascunse de care dispunem, prin aurul
care se află în întregime în mâinile noastre) unei
crize economice generale, atunci vom arunca în
strada mulţimi întregi de muncitori în aceeaşi zi,
în toate ţările Europei.
Aceste mulţimi nemulţumite vor vărsa cu sete
sângele acelora pe care, în simplitatea neştiinţei
lor, îi pizmuiesc încă din copilărie şi ale căror
bunuri le vor putea atunci jefui.
Ele însa nu se vor atinge de ai noştri, deoarece momentul atacului ne va fi cunoscut dinainte şi vom lua toate măsurile pentru a ne pune
la adăpost.
Am spus ca progresul îi va supune pe toţi
creştinii domniei raţiunii. Astfel va fi manifestat despotismul nostru; el va şti să liniştească
toate frământările prin măsuri straşnice şi exemplare; el va şti să gonească liberalismul din toate
instituţiile.
Când poporul vede ca i s-au făcut, în numele
libertăţii, atâtea concesiuni şi avantaje, îşi închipuie prosteşte că el este stăpânul şi se aruncă
avid asupra puterii dar, bineînţeles, se izbeşte de
o mulţime de piedici. Atunci el nu se gândeşte
să se întoarcă de unde a plecat, ci începe să-şi
caute un nou conducător şi, astfel, fără să-şi dea
seama, el îşi depune toate puterile la picioarele
noastre. Amintiţi-vă de Revoluţia Franceza,
căreia noi i-am dat numele de “Mare”; tainele
pregătirii ei ne sunt bine cunoscute deoarece ea
a fost în întregime opera noastră.
De atunci noi ducem poporul de la o
dezamăgire la alta, cu scopul ca să se lipsească
chiar şi de ceea ce este bun, în folosul viitorului
Rege-despot, pe care în viitor îl pregătim lumii.”
Extras din al III-lea protocol
secret francmasonic

În ultimele sale scrieri Cuviosul Nil Izvorâtorul de Mir
spune că înainte de sfârşitul
lumii „oamenii vor deveni mai
vicleni decât dracii”. Dacă
vorbirea omului e vicleană,
comportamentul – nefiresc,
atunci el este gol duhovniceşte,
într-un astfel de om personalitatea (chipul lui Dumnezeu)

de la Răsăritul Soarelui şi avea
pecetea Dumnezeului celui viu.
Îngerul a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora
li s-a dat să vatăme pământul
şi marea, zicând: Nu vătămaţi
pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui,
pe frunţile lor, pe robii Dumnezeului nostru” (Apoc. 7, 2-3;
vezi şi Apoc. 9, 4)
Proorocul Iezechiel, zice
episcopul Alexandru (Mileant), descrie această pecetluire
a cetăţenilor drepţi ai vechiului
Ierusalim înainte de a fi el cotropit de hoardele haldeilor. Atunci
ca şi acum pecetea tainică (semnul) se punea cu scopul de a-i
ocroti pe cei drepţi de soarta
nelegiuiţilor (Iez. 9, 4). ImporPecetea Dumnezeului
tant este că la Iezechiel semnul
celui viu
„Măsurarea templului lui tainic se pune „pe frunţile oaDumnezeu în capitolul 11, menilor care gem şi care plâng
consideră episcopul Alex- din cauza multor ticăloşii care
andru (Meleant), are aceeaşi se săvârşesc în mijlocul” Ierusalimului.
Astfel, şi în perioada aceasta
de dinainte de sfârşit „pecetea
lui Dumnezeu celui viu” se pune
pe frunţile acelor creştini care
suferă pentru lume, se mâhnesc
de evenimentele apostatice şi nu
se ating de „urâciunile” acestor
vremuri, între care şi mârşavul
nume numeric al fiarei (codul
cifric, care se atribuie în locul
numelui creştinesc, având drept
scop batjocorirea chipului lui
Dumnezeu din om şi dirijarea
păgubitoare cât mai „eficientă”
a „turmei omeneşti”). Anume
aceşti creştini, conform Apocalipsei, vor fi păziţi de Domnul
în „ceasul greu al ispitei” de nenorocirile trupeşti şi sufleteşti.
(Apoc. 3, 10).
„Pecetea Dumnezeului Celui
Viu nu este un oarecare simbol
exterior, ci harul Sfântului Duh,
care-l sfinţeşte pe om în Taina
Botezului” (din Adresarea Sfântului Sinod al Bisericii ortodoxe
goliciunii tale, şi alifie de ochi, semnificaţie ca şi pecetluirea Elene din anul 1997). Aceasta se
ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu fiilor lui Israil: ocrotirea fiilor vede şi din cuvintele apostolului
pe câţi îi iubesc îi mustru şi îi Bisericii de rău… „Israil” – aici Pavel: „Să nu întristaţi Duhul
pedepsesc. Sârguieşte dar şi te semnifică BisericaTestamentului cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru
Nou. Pecetluirea simbolizează Care aţi fost pecetluiţi pentru
pocăieşte” (Apoc. 3, 15-19).
Acuzaţia, desigur, nu în- pe cei aleşi şi ocrotirea lor harică. ziua răscumpărării” (Efes. 4,
tâmplător începe cu cuvin- Această viziune aminteşte 30). Şi în alt loc acelaşi apostol
„Cel ce ne întăreşte
tele: „Acestea zice Cel ce este de Taina Mirungerii, când pe z i c e :
pe noi împreună
Amin, martorul cel credincios şi fruntea nou-botezatului
cu voi, în Hristos,
adevărat…”? Cuvântul „amin”, se pune
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Duhului, în inimile noascreştinilor-laodicieni
tre” (2 Cor. 1, 21-22). „Întrcare suferă de dragostea
„pecetea darului Duhu- adevăr, zice Cuviosul Simeon
pentru lume: cu toate că
Noul Teolog, luminarea de la
voi, creştinii, molipsiţi de duhul lui Sfânt”.
În capitolul 7 al Apocalipsei Duhul Sfânt e pecetea unică”.
căldicel şi indiferent pentru
Cu alte cuvinte „pecetea
adevăr (duhul „laodiceian”), se vorbeşte despre pecetea pe
trăiţi şi gândiţi de parcă adevărul care o dă Domnul robilor Săi Dumnezeului Celui Viu” este
n-ar exista, de parcă adevărul adevăraţi. Până la începerea ur- luminarea Dumnezeiască, care
este ceea ce vi se pare vouă con- giilor apocaliptice, cu care va se dă adevăraţilor robi ai lui
fortabil şi profitabil, dar cu toate fi pedepsită omenirea, Îngerul Dumnezeu ce tind spre comuacestea el, adevărul, totuşi este, pune „pecetea Dumnezeului Ce- nicarea vie cu Dumnezeul Viu.
există şi Eu (zice Domnul) Însu- lui Viu” pe fruntea fiilor Noului Această pecete o are creştinul
mi „sunt Adevărul” (Ioan 4, 6) şi Israil (vezi Apoc. 7, 1-8). „Şi am care îl cunoaşte pe Dumn„mărturia mea este adevărată”, văzut, zice văzătorul tainelor ezeul cel viu, care are comunice mărturiseşte de adevărul Ioan, un alt înger care se ridica care personală cu Dumnezeu.
rece – am să te vărs din gura
Mea. Fiindcă tu zici: Sunt bogat
şi m-am îmbogăţit şi de nimic
nu am nevoie! Şi nu ştii că eşti
cel ticălos şi vrednic de plâns, şi
sărac şi orb şi gol! Te sfătuiesc să
cumperi de la Mine aur lămurit
în foc, ca să te îmbogăţeşti, şi
veşminte albe ca să te îmbraci
şi să nu se dea pe faţă ruşinea

Despre duhul
indiferenţei
faţă de adevăr
este alungată de masca vicleniei. Atitudinea uşuratică şi
superficială faţă de viaţă – este
boala veacului nostru. Cuvintele au degenerat, au degenerat
şi s-au înviclenit oamenii. Oriunde, chiar şi la mulţi creştini,
se observă indiferenţa faţă de
adevăr, absenţa seriozităţii, profunzimii. Se poate spune că lumea modernă se îneacă în tonul
său glumeţ.
„Vai vouă celor ce astăzi
râdeţi, că veţi plânge şi vă veţi
tângui”, ne preîntâmpină Domnul (Luca 6, 25). Omul molipsit
de duhul ironiei şi al indiferenţei
faţă de adevăr nu poate să se roage „în duh şi adevăr” (Ioan 4,
23-24), fiindcă nu se poate ruga
„cu toată seriozitatea”, adică
din toată inima, cu rugăciunea
atentă, personală, în care ar participa întreaga lui persoană; pentru că „Tatăl astfel de închinători
Îşi doreşte” (Ioan 4, 23).
„Dacă te rogi, dacă iubeşti,
dacă suferi atunci eşti om”,
deseori repeta marele filozof
rus A. F. Losev (1893-1988).
Duhul modern superficial nu-i
permite omului să se roage, îl
dezvaţă să iubească (cu dragoste
duhovnicească) şi îl îndeamnă
să refuze definitiv suportarea
oricăror suferinţe, adică purtarea crucii sale (Mat. 10, 38;
Luca 14, 17), propunându-i să
trăiască spre propria plăcere,
să caute în toate doar profit şi
desfătare pentru „sine-iubitul”.
Pe creştinii căldicei de
azi („laodicieni”) infestaţi de
duhul ce stăpâneşte „această
lume” – duhul neseriozităţii şi
relativismului (indiferenţa faţă
de adevăr), Domnul îi acuză
cu asprime în Apocalipsă cu
următoarele cuvinte: „Acestea
zice Cel ce este Amin, martorul
cel credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:
Ştiu faptele tale; că nu eşti nici
rece, nici fierbinte. O, de ai fi
rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă
eşti căldicel – nici fierbinte, nici

Cuget=ri

cel de sus – unirii (dragostei)
celor Trei Feţe (Ipostasuri)
Dumnezeieşti – a Tatălui şi a
Fiului şi a Sfântului Duh (Ioan
8, 14 şi 45).
Şi, deoarece orice adevăr
particular este într-o măsură
sau alta oglindirea, chipul
adevărului suprem, a chipului
suprem al unirii personale, orice
slujire a minciunii, orice trădare
a adevărului particular, este, de
fapt, respingerea adevărului suprem despre dragostea Sfintei
Treimi, este respingerea acestui ideal, ceea ce înseamnă –
lepădarea de dragoste în general
şi de Dumnezeu, Care „este dragoste” (1 Ioan 4, 8 şi 16).
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„Pecetea Dumnezeului celui
viu” pusă pe frunţile robilor lui
Dumnezeu – este pecetea duhului, pecetea sfinţitei asemănări
dumnezeieşti. Episcopul Andrei
al Cezariei, explicând cuvintele
Apocalipsei privitor la pecetluirea robilor lui Dumnezeu cu
„pecetea Dumnezeului viu”,
scrie: „Cei virtuoşi au nevoie de
ajutor îngeresc în faţa nenorocirilor ce vin, după puterea peceţii
duhului sfânt dată nouă, care,
însă, îşi arată puterea sa atât cât
noi înşine suntem trăitori.”
Iată de ce maica stareţă schimonahia Nila sfătuia creştinii
să se roage aşa: “Doamne,
dăruieşte-mi pecetea darului
Duhului Sfânt în toate căile şi
cărările vieţii mele. Amin.”
După Apocalipsă
doar
creştinii „ale căror nume sunt
scrise în cartea vieţii Mielului (Hristos), Celui înjunghiat
de la întemeierea lumii” nu se
vor închina fiarei apocaliptice,
ceilalţi însă, „toţi cei ce locuiesc pe pământ” „se vor închina ei” (Apoc. 13, 8). Despre
creştinii, ale căror nume sunt
scrise în Cartea Vieţii se mai
vorbeşte şi în capitolul al 15-lea
al Apocalipsei: „Şi am văzut ca
o mare de cristal; zice văzătorul
tainelor, amestecată cu foc, şi pe
biruitorii fiarei şi ai chipului ei şi
ai numărului numelui ei, stând
în picioare pe marea de cristal
şi având alăutele lui Dumnezeu.
Şi ei cântau cântarea lui Moise,
robul lui Dumnezeu şi cântarea
Mielului” (Apoc. 15, 2-3). „Iar
cine n-a fost aflat scris în cartea
vieţii, a fost aruncat în iezerul
de foc” (Apoc. 20, 15).
Iereu Andrei GORBUNOV

Rugăciune
împotriva lui
antihrist
Izbăveşte-mă, Doamne,
de ademenirea mârşavului
şi vicleanului antihrist,
timpul căruia se apropie,
şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a
mântuirii Tale. Dă-mi tărie
şi bărbăţie neclintită să
mărturisesc numele Tău cel
Sfânt, să nu dau îndărăt de
frica diavolească, să nu mă
lepăd de Tine, Mântuitorul
şi Răscumpărătorul meu,
de Sfânta Ta Biserică!
Doamne, dă-mi, Te rog,
ziua şi noaptea, plângere
şi lacrimi pentru păcatele
mele şi fii milostiv în ceasul
Straşnicei Tale Judecăţi!
Amin.
Alcătuită de
Cuv. Anatolie de la Optina
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Noi m=rturisitori
Valeriu Gafencu (24.12.1921 – 18.02.
1952), numit de N. Steinhardt “sfântul închisorilor” s-a născut în comuna
Sîngerei, judeţul Bălţi. Student în anul
II al Facultăţii de Drept din Iaşi, în 1941,
a fost arestat pentru apartenenţa sa la
Frăţiile de Cruce şi condamnat la 25 de
ani de muncă silnică.
În închisoare Valeriu Gafencu începe
a se concentra foarte puternic, cu toată
fiinţa, asupra vieţii spirituale, trăieşte în
rugăciune, practică rugăciunea inimii
şi îi îndeamnă şi pe alţii să o facă. Avea
multă dragoste, se dăruia lui Hristos şi
celor din jur.

Avea o bucurie şi o fineţe sufletească
pe care doar la copiii fără prihană o mai
găsim. Se înveselea de o floare cât de mică,
dăruia buchete de flori colegilor din închisoare, scria şi compunea cântece cu
caracter duhovnicesc care, în zilele noastre, se cântă prin mănăstiri.
A murit la 18 februarie 1952 în sanatoriul-închisoare de la Târgu Ocna, unde
fusese adus în stare fizică foarte gravă din
anul 1949. Cu două săptămâni înainte, a
ştiut data exactă a morţii sale.
Publicăm câteva cugetări şi îndrumări
duhovniceşti din scrisorile adresate surorilor sale Valeria, Eleonora şi Elisabeta.

Valeriu Gafencu:

VIAŢA NU ARE NICI UN SENS FĂRĂ HRISTOS!
Singur Dumnezeu mă
înţelege pe deplin şi pe El,
spre marea mea mulţumire
sufletească, îl simt veşnic lângă
mine, ocrotindu-mă şi luminându-mi Calea. Cât sunt de fericit când simt vibrând spiritul
creştin! În viaţa aceasta credinţa
e totul. Omul fără credinţă e
mort.
Trăiesc fericirea de a fi
înţeles sensul înalt al Vieţii
– cărarea luminoasă ce urcă
spre Cer. Fără Hristos, Dumnezeul nostru, viaţa ar fi o totală
zădărnicie, cu un singur scop:
de a suferi fără nici o nădejde.
Aici, pot vedea clar orizonturile vieţii, şi trăiesc o continuă
purificare de suflet, cu un scop
precis – mântuirea – calea ce
duce spre Înviere.
Viaţa e un dar de la Dumnezeu, şi noi trebuie să ştim a
o trăi în chipul cel mai vrednic.
Să ne curăţim de păcate, care
ne urmăresc la tot pasul, să fim
cu iubire faţă de semenii noştri,
să ajutăm, să răspundem la rău
prin bine şi la ură prin dragoste,
să ne mărturisim păcatele şi să
luăm temeinic hotărârea de a nu
le mai săvârşi.
Vă mărturisesc azi, după
ani de suferinţă, meditaţie şi
frământări, cu viaţă aspră, că
Viaţa nu are nici un sens fără
Hristos! Că toate alergările noastre, fără Iisus sunt deşertăciune
şi goană după vânt! De aceea,
să căutăm ca prin modul nostru
de trăire să-l câştigăm pe Mântuitorul în inimile noastre.
Câte inimi îndreptate către
tine, Doamne, dornice de o
viaţă nouă în care să plutească
pacea, armonia şi dragostea
creştină. Rog pe Bunul Dumnezeu să-mi dea putinţa în viaţă
de a face binele pe care sufletul
meu doreşte să-l facă în lume. E
cea mai mare hotărâre şi dorinţă
a vieţii mele. Cred că acesta e şi
sensul trăirii omului: să iubeşti
toată creatura lui Dumnezeu şi
să faci bine. Socot că e un mare
dar de la Dumnezeu acela de a
face bine în viaţă.
Atâta timp cât Dumnezeu
veghează asupra lumii, nici un

rău nu va putea zdruncina fondul moral şi adânc creştin al
sufletelor curate şi însufleţite
de dragoste nemărginită pentru
adevăr şi aproapele. Suferinţa
oricât de grea ne-ar fi ea, nuşi are alt sens decât purificarea
interioară a sufletului dornic de
mântuire şi pregătirea aceluia
ce, cu toată inima, doreşte să
realizeze fericirea. Dincolo de
această viaţă trecătoare există
o altă Viaţă veşnică, fericită, o

de fericirea veşnică. Toate durerile pe care le încercăm au ca
unic sens curăţirea sufletului,
recunoaşterea neputinţei noastre
în faţa lui Dumnezeu, smerenia
prin care ne putem regăsi, reînnoi în duhul Iubirii. Căci toţi suntem fii ai aceluiaşi Părinte, care
ne iubeşte, dorindu-ne binele cel
mai mare, fericirea veşnică. Şi
câtă supărare din partea noastră.
Privim nepăsători, ne mărginim
la o viaţă de griji ale acestei

“Sfântul închisorilor” încă nu este canonizat,
creştinii însă i-au imprimat deja chipul pe icoane

patrie cerească fără hotar şi care
merită orice jertfă, fie ea oricât
de mare! Acolo ne vom întâlni
toţi şi nimeni nu ne va mai putea
despărţi vreodată!
Ce suntem noi decât simpli
trecători către o Patrie Cerească,
veşnică. Trecem prin viaţă pentru a ne purifica interiorul, a
ne reînnoi în Duhul Domnului
nostru Iisus Hristos – prin Iubire – pentru a ne învrednici

vieţi trupeşti, căutăm comoditatea şi liniştea în această lume
şi uităm cu totul de suflet. Când
se întâmplă de ne trimite Dumnezeu şi câte un necaz greu, ne
răzvrătim şi ne îndepărtăm de
Dăruitor. Dar Domnul e bun.
Cum ne întoarcem către Sine,
ne primeşte cu braţele deschise,
cu dragoste nemărginită.
Simplificaţi-vă viaţa cât mai
mult. Întotdeauna învaţă-te să te

mulţumeşti cu puţin, învaţă-te
a te jertfi pe tine însuţi pentru
binele aproapelui… Rugăciunea
este expresia cea mai curată
a iubirii de Dumnezeu şi de
aproapele. Când vei ajunge să
te rogi cu adevărat, ai realizat
pacea, fericirea… Am ajuns să
văd la fiecare pas făcându-se o
minune… Am avut momente
în viaţa mea de închisoare când
am plâns cu lacrimi nestăvilite,
dându-mi seama de nimicnicia
firii mele omeneşti, de slava lui
Dumnezeu, de iubire. În aceste
lacrimi am găsit cea mai mare
fericire trăită de mine vreodată.
În faţa fiecăruia stă
mormântul. Trecem prin Viaţă
ca nişte simpli călători, către
Patria Cerească. După felul
cum vom trăi aici, pe pământ,
aşa ne va fi dincolo: suferinţă
sau fericire eternă! Nu căutaţi
să vă îmbâcsiţi mintea cu felurite cunoştinţe inutile din această
lume, căci asta nu zideşte sufletul cu nimic. “Şi ce-ţi va folosi ţie să cunoşti toate lucrurile
lumii acesteia, când însăşi lumea aceasta este trecătoare?”,
spune, atât de frumos, Toma de
Kempis, în Urmarea lui Hristos. Nu cunoştinţe multe ni
se cer nouă, ci virtuţi şi fapte
bune. Vă vorbesc în modul
cel mai serios: faceţi-vă un
examen de conştiinţă cât mai
amănunţit. Cercetaţi-vă bine
viaţa. Adânciţi-vă în interiorul
fiinţei voastre şi cunoaşteţi-vă
pe voi înşivă, cu toate păcatele
şi greşelile săvârşite în viaţă.
Scrieţi-le şi duceţi-vă în faţa
preotului (duhovnicului) şi
le mărturisiţi. Niciodată nu e
prea târziu. Dar nu amânaţi
nici măcar cu o singură zi. Vă
vorbesc ca fiu şi ca frate al vostru, cu toată iubirea şi încrederea pe care o împărtăşesc pentru
voi. Vorbesc cu toata convingerea sufletului, nu din cărţi, ci
din propria-mi trăire, din aceşti
ultimi ani, cei mai serioşi şi mai
însemnaţi din viaţa mea, care
pentru mine înseamnă totul…
dar absolut totul. Mulţumesc
din toată inima Bunului Dumnezeu pentru suferinţa ce mi-a

Troiţa de la Târgu Ocna

trimis-o. Căci prin suferinţă miam purtat lumina sufletului şi
am găsit calea Vieţii.
Rugăciunea este expresia
cea mai curată a iubirii de
Dumnezeu şi de aproapele.
Când vei ajunge să te poţi ruga
cu adevărat, cu adevărat ai realizat pacea, fericirea. Eu încerc
mereu şi Bunul Dumnezeu mă
ocroteşte şi-mi dăruieşte atâta
de mult, încât am ajuns să văd
la fiecare pas făcându-se câte o
minune. Numai cine a gustat din
bucuriile adânci ale sufletului,
acela numai le poate înţelege.
Am avut momente de închinare
în viaţa mea, când am plâns cu
lacrimi nestăvilite, dându-mi
seama de zădărnicia şi nimicnicia fiinţei mele omeneşti, de
slava lui Dumnezeu, de Iubire.
Ei, bine, în aceste lacrimi, izvorâte din adâncul fiinţei mele
îndurerate, am găsit cea mai
înaltă şi mai curată fericire
trăită de mine vreodată! Cât aş
fi de fericit s-ajung a realiza o
stare continuă de rugăciune!
Viaţa aceasta este cu totul trecătoare. Şi tot ceea ce e
legat de ea este trecător. Să ne
zidim sufletele, să le întărim cu
virtuţile creştineşti, nu pentru
viaţa aceasta, ci pentru cea viitoare. Patria noastră cea sfântă şi
veşnică, unde ne vom regăsi cu
toţii după moarte, este Cerul. Să
stăruim ca în viaţa aceasta să ne
învrednicim prin faptele, vorbele, atitudinea şi gândurile noastre, de Cer. Nu există fericire
adevărată decât în Iisus Hristos.
Pe aceea căutaţi de o realizaţi.
Nu vă uitaţi la felul cum înţelege
şi trăieşte lumea viaţa. Voi aveţi
un îndreptar de viaţă – calea
creştină – şi după acest îndreptar
călăuziţi-vă paşii.
Toţi suntem făpturi ale
Creatorului nostru, Dumnezeu.
Să ne iubim unii pe alţii, să ne
ajutăm cât mai mult şi să trăim
cu gândul la Dumnezeu. Tot
ceea ce facem, s-o facem nu
ca pentru oameni, ci ca pentru
Hristos.

Cu noi este Dumnezeu!
Arhimandritul Justin Pârvu

Este vremea
muceniciei!

Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!
Iubiţi fii ortodocşi
ai acestui neam!
Cu multă durere şi îngrijorare
vin să vă adresez aceste cuvinte,
pentru care mă simt dator în faţa
lui Dumnezeu şi conştiinţa şi inima nu mă lasă să trec nepăsător
pe lângă acest val primejdios care
s-a ridicat să înghită toată suflarea
omenească, chiar şi pe cei aleşi,
de este cu putinţă. Nu în calitatea
mea de biet monah, ascuns într-un
vârf de munte, era să vă aduc la
cunoştinţă aceste pericole ce se
ivesc asupra Bisericii lui Hristos,
în primul rând, ci a arhipăstorilor,
mai marii acestei Biserici. Dar
dacă ei trec aceste lucruri sub
tăcere, având preocupări mai de
seamă decât are acest popor, eu nu
pot să trec cu vederea glasul vostru,
al celor care aţi rămas credincioşi
cuvântului Evangheliei lui Hristos, aţi aşteptat şi mi-aţi cerut cuvântul în privinţa acestor realităţi
dureroase în care ne aflăm.
De aceea, fiii mei, vin şi
vă spun că a sosit ceasul să-L
preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu,
Iisus Hristos, singurul Dumnezeu
adevărat. Nu credeam că voi trăi
să văd şi eu începutul acestor
vremuri de durere, apocaliptice
- dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra
noastră, pentru toate păcatele şi
fărădelegile pe care le-am săvârşit.
Şi văd cum bieţii oameni nu sunt
pregătiţi să facă faţă acestor capcane ale vrăjmaşului,a cărui nouă
lucrare acum este să pecetluiască
sufletele voastre cu semnul Fiarei
- 666. Toţi am citit Apocalipsa şi
înfricoşătoarea profeţie - scrisă cu
2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara)
îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe
cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei
săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei
robi, ca să-şi pună semn pe mâna
lor cea dreaptă sau pe frunte.
Încât nimeni să nu poată cumpăra
sau vinde decât numai cel ce are
semnul, adică numele fiarei, sau
numărul numelui fiarei” (Apoc.
13:16-17)
Vremea în care ne aflăm
acum este premergătoare acestei
profeţii. Prin lege, prin ordonanţă
de guvern, românii sunt obligaţi
să se încadreze într-un plan de
urmărire şi supraveghere la nivel
naţional şi mondial, proiect care
le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi
pună pe paşapoartele, permisele
auto şi orice alt act personal cipul
biometric ce conţine amprenta
digitală, imaginea facială, şi toate
datele personale. Poate pentru
mulţi dintre dumneavoastră acest
cip pare un lucru nesemnificativ,
dar în spatele acestui sistem de

însemnare a oamenilor, de codare
şi stocare a datelor de identificare
se ascunde o întreagă dictatură,
un întreg plan demonic, prin care
de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor,
ca pe vite, este primul pas al unor
alte măsuri luate pentru controlul
absolut al fiinţei umane. Dragii
mei, după cum proorocesc Sfinţii
Părinţi, primirea acestui semn
este lepădarea noastră de credinţă.
Să nu credeţi că putem sluji şi
lui Dumnezeu şi lui mamona.
Nu, dragii mei, nu primiţi acest
însemn diavolesc care vă răpeşte
ceea ce vă aparţine prin moştenire
de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane!
Trebuie să vă apăraţi acest drept
de la Dumnezeu, chiar de ar fi să
plătiţi cu preţul vieţii voastre. În
zadar câştigaţi cele ale lumii, dacă
vă pierdeţi sufletele voastre şi ale
copiilor voştri, pentru că Sfinţii
Apostoli ne spun clar „se cuvine
să ascultăm de Dumnezeu mai
mult decât de oameni”
De aceea vă spun: este vremea
muceniciei! După părerea mea ne
aflăm în vremurile în care singura
cale de mântuire este mucenicia.
De-abia acuma este momentul
să mărturisim cu propria noastră
viaţă, până acum ar fi fost o risipă
de energie. Din păcate noi nu
avem un tineret ortodox la fel de
riguros ca cel al grecilor, al nostru
este mai evlavios, ce-i drept, dar şi
mai lipsit de vlagă şi de reacţie. Se
ştie foarte bine cât de curajos au
reacţionat grecii dar şi sârbii, când

au protestat împotriva acestor
cipuri şi a sistemului însemnării
şi controlului total al identităţii.
Tinerii lor au fost formaţi de mici
în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor - ei au
noţiuni de Vechiul Testament, de
Noul Testament; din tată-n fiu s-a
predat această tradiţie patristică.
De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem
constanţi slugi altora, uitând de
curajul şi demnitatea românilor de
altădată. Toate popoarele vecine
au încercat să scape de comunism,
să-şi impună cumva neatârnarea şi au reuşit într-o măsură oarecare.
Dar România, care a fost cel mai
crunt lovită de fiara comunistă,
al cărei popor a îndurat cele mai
cumplite crime şi decimări în
lagăre şi deportări, a ajuns astăzi
putregai. La noi în biserică situaţia
este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul
de informaţi cu privire la aceste
provocări ale lumii de azi. La noi,
bietul român, dacă îl măguleşti
un pic, nu mai ţine cont de nici
o normă evanghelică. El este
vinovat numai prin neştiinţă deoarece dacă el n-are câtuşi de puţ
ine cunoştinţe de la biserică, de la
şcoală, din familie, din societate
- ignoranţa e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui:
„supuneţi-vă mai marilor voştri”;
la el trebuie să meargă textul. Păi,
pe noi nu ne acuzau în puşcărie,
folosindu-se cu viclenie de textul
scripturistic, aşa cum fac şi sectarii?- „Voi aţi fost încăpăţânaţi măi,
voi aţi fost răzvrătiţi, n-aţi ascul-

tat de cuvântul Evangheliei - păi,
ce creştini mai sunteţi voi? Voi vă
pierdeţi viaţa zadarnic”. Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii
de atunci, si tot astfel fac acum cu
poporul nostru comuniştii de azi
îmbrăcaţi cu haine albe.
Se vrea şi se încearcă o
desfiinţare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale,
a adevărului de credinţă prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea
şi uniformizarea pe model ateist a
copiilor noştri. Dacă îi spui acum
unui cetăţean care are cinci copii
în casă - „Măi, nu mai lua buletinul sau paşaportul” - păi el nu
înţelege. „Păi, părinte, eu ce le mai
dau de mâncare”? Şi-l pui în faţa
acestei situaţii grele. Suntem noi
dispuşi ca Brâncoveanu de altădată
să facem sfinţi din copiii noştri?
Nu suntem pregătiţi. Şi atunci
cine poartă toată această vină? Nu
noi, biserica? Nu noi, mănăstirile,
care suntem în faţa altarului avem
datoria să spunem oamenilor
adevărul şi să-i prevenim la ceea
ce-i aşteaptă pe mâine? Dar în
protopopiate nici vorbă să se pună
o astfel de problemă, eşti respins,
eşti catalogat naiv şi depăşit - ba
chiar mai face şi glume pe seama ta. Deci dacă preotul nu are
habar de lucrurile acestea, atunci
ce să mai spui de bietul credincios care săracu’ de-abia deschide
Biblia de două trei ori pe an, sau
doar o dată-n viaţă? Vina este de
partea tuturor celor ce răspund de
educaţia şi formarea acestui popor
- de la învăţători, profesori până la
preoţi şi miniştri.
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Vă cer, aşadar, în numele Mîntuitorului Hristos, Care a spus
„Oricine va mărturisi pentru Mine
înaintea oamenilor, mărturisi-voi
şi Eu pentru el înaintea Tatălui
Meu, Care este în ceruri. Iar de cel
ce se va lepăda de Mine înaintea
oamenilor şi Eu Mă voi lepăda
de el înaintea Tatălui Meu, Care
este în ceruri.” (Matei 11: 32-33),
să cereţi autorităţilor române să
abroge legile care permit îndosarierea şi urmărirea electronică a
creştinilor, renunţarea la libertatea
cu care ne-am născut.
Dar o să primim plata păcatelor
noastre, moartea, osânda noastră,
care să nu fie, ferească Dumnezeu,
de răscumpărat. Pentru că Hristos
Şi-a vărsat sângele o dată pentru
tine. Ei bine, poporul acesta, prin
fruntaşii săi, s-a ticăloşit până la
culme, prin trădarea tradiţiilor şi
credinţei strămoşeşti. Iar noi am
refuzat această răscumpărare prin
neprezentarea acestor adevăruri
scripturistice; am fost deseori
absenţi din fruntea micii oştiri a
Adevărului.
Să rezidim neamul acesta!
Dar nu vom putea izbândi lucrul
acesta dacă nu ne vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să
ne pocăim şi să ne punem cenuşă
în cap, ca să ne dea Domnul harul
şi puterea de a primi mucenicia.
Va trebui să creăm mici fortăreţe,
mici cetăţui de supravieţuire, la
sate, acolo unde mai sunt încă
oameni care pricep şi îşi amintesc Rânduiala, unde să avem
pământul nostru, şcoala noastră
- în care să ne creştem copiii în
duhul aceasta ortodox, să avem
spitalele şi moaşele noastre. Copiii
încă de la naştere trebuie protejaţi
- pentru că, după cum vedeţi, vor
să implanteze acest cip pruncului
la naştere.
Fiecare este dator să-şi
mântuiască sufletul. Fiecare să se
intereseze şi să vadă că ne aflăm
în faţa unui moment de cumpănă
în care ai de ales: să-ţi pierzi sufletul sau să-ţi salvezi sufletul. Cel
care nu s-a interesat până acum,
nu e târziu încă să afle şi să se
dumirească.
Acum e timpul jertfei, prin
vorbărie şi prin conferinţe nu mai
facem nimic.
Să te duci, române drag, fără
frică, direct spre vârful sabiei,
ca străbunii noştri cei viteji, să
te duci ca o torpilă japoneză,
să mori în braţe cu vrăjmaşul!
Acum suntem exact ca în arena
romană cu fiare sălbatice - stai
aici în mijlocul arenei şi aştepţi,
ca şi creştinii de odinioară, să
dea drumul la lei. Aşteptaţi să fiţi
sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu mai
e! Lupta este deschisă. Luptaţi
până la capăt! Nu vă temeţi! Aşa
cum a început creştinismul, aşa va
şi sfârşi - în dureri şi în suferinţă.
Pecetluiţi creştinismul cu mucenicia voastră!
Iubiţi fraţi întru cinul îngeresc
şi întru slujirea preoţiei, fac un
apel către frăţiile voastre să întăriţi
acest text cu semnătura proprie, în
numele mănăstirii şi parohiei pe
care o păstoriţi.
Mănăstirea Petru Vodă

14 Ianuarie 2009
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Îndemnurile Maicii Pelagheia din Reazan
Maica Pelagheia spunea despre importanţa deosebită a Sfintei Împărtăşanii din Joia Mare
că, de s-ar întâmpla prigoană, cu
harul acestei Sfinte Împărtăşanii
poţi rezista trei ani.
Pentru agonisirea tăriei şi a
neclintirii în credinţă să ne rugăm
în faţa icoanelor „Vladimirskaia”,
„Grebnevskaia”,
proorocului
Amos, poorocului Daniel (el
dăruieşte rugăciunea buzelor),
Cuv. Simeon Stâlpnicul, Sf. Apostol Pavel şi Fericitului Augustin
(ambii încă dăruiesc cunoştinţe,
minte deosebită şi ajută copiilor la
învăţătură).
Maica Domnului prin chipul
Său „Izvorul de viaţă dătător”
dăruieşte har pentru cunoaşterea
adevărului.
De orice lucru straşnic – Sf.
Mc. Bonifatie.
Pentru iertarea păcatelor grozave – Mântuitorului, înaintea
icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduţi”, Sf. Arh. Mihail,
Drept. Iosif Logodnicul, Drept.
Simeon de Dumnezeu Primitorul,
Sf. Ap. Petru şi Pavel, Sf. Părinte
Ierarh Nicolaie, M. Făcător de
Minuni, tuturor sfinţilor.
Pentru izbăvirea de necazuri,
scârbe şi pieire – înaintea sfintei
icoane „Izbăvitoarea”.
De toate bolile – la icoana
„Tămăduitoarea”, Sf. Arhanghel
Rafail, Drept. Simeon de Dumnezeu Primitorul, Sf. Sfinţitul Mc.
Pancratie, Cuv. Serafim de la Sarov şi de citit cât mai des psalmul
26 (de 40 de ori nu mai puţin de
trei nopţi la rând).
De dureri de cap – Sf. Prooroc
Înaintemergător şi Botezător al
Domnului Ioan.
De bolile ochilor – rugăciuni
la icoana Maicii Domnului „Kazanskaia”.
De bolile pieptului şi a pântecelui – Sf. Ap. Ioan Teologul.
De bolile plămânilor, boli
femeieşti şi pentru ajutor la
naştere – înaintea icoanei „Feodorovskaia” (la bolile de plămâni
de citit cât mai des „Împărate
Ceresc...”, de 40 de ori, noaptea).
De bolile mâinilor – la icoana
Maicii Domnului „Trichirusa”
(„Троеручица”).
De bolile picioarelor – Cuv.
Simeon Stâlpnicul, Sf. Mc.Trifon,
Cuv. Serafim de la Sarov.
De boli canceroase – la icoana
Maicii Domnului „Împărăteasa
Tuturor” („Pantanasa”), Cuv. Macrina, Drept. Nicodim.
De boala sângelui – Sf. Mc.
Smaragd.
Pentru ca să fii iubit, ca oamenii să aibă faţă de tine o atitudine binevoitoare – Sf. Împărat şi
Prooroc David.
Pentru ca copiii să aibă dragoste faţă de părinţi– Sf. M. Mc. şi
Tămăduitor de boale Pantelimon.
Pentru a trăi în îndestulare
– înaintea icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”
(„Спорительница хлебов”), Sf.
Proor. Ilie, Sf Ap. şi Evang.Ioan

Teologul, Sf. Nicolae, Făcătorul
de Minuni, Sf. Spiridon al Trimitundiei, Sf. Sfinţit. Mc. Haralampie.
Pentru a primi serviciu, loc de
muncă – Sf. Mc. Boris şi Gleb.
Pentru a avea casă – la icoana
Maicii Domnului „Zid Nesurpat”
(„Нерушимая Стена”), Sf. Părinte
Ierarh Nicolae, Mare Făcător de
Minuni, Sf. Împărat şi Prooroc
David, Cuv. Serafim, celor 12 fraţizidari ai bisericii din Kiev.

SĂ NE ÎNSEMNĂM cu Sfânta Cruce cu multă luare aminte şi
cu evlavie: pe frunte, pe pântece,
pe umărul drept şi stâng (nu deasupra umărului, ci din faţă). Atunci
când adunăm corect degetele mâinii drepte, noi chemăm ajutorul
Preasfintei Treimi, cine-I va putea
sta împotrivă?
Metaniile să le batem corect:
după însemnarea cu Sf. Cruce,
privind cu evlavie la Sf. icoană
sau la Sf. Cruce facem metanie
şi îndată ne îndreptăm. Este de
nepermis ca, stând în genunchi, să
culcăm fruntea pe podele sau pe
mâini şi să „înmărmurim” pe mai
mult timp în această poziţie (cu dosul în sus). E un păcat foarte grav.
Aşa procedează dracii şi vrăjitorii
în zilele marilor sărbători ale Sfintei Treimi, ale Pogorârii Duhului
Sfânt. Harul îi ţintuieşte la pământ
şi ei îşi ascund capetele (dracii îşi
bagă râtul în mocirla mlaştinii),
însă, în semn de nesupunere lui
Dumnezeu, îşi expun dosurile
goale spre cer. O vrăjitoare din
Reazan a fost surprinsă, chiar la
ea acasă, de ziua Sfintei Treimi în
această poziţie ruşinoasă.
ÎN COLŢUL CAMEREI
unde se află sfintele icoane ţineţi
deschisă Psaltirea (de exemplu,
la psalmul 26), chiar dacă încă nu
citiţi psalmii, dracii deja şi de la
aceasta se scutură.

Pelagheia din Reazan, fecioară
văzătoare cu duhul, spunea că
rugăciunea de noapte (metania) este înaintea lui Dumnezeu
preţuită de 40 de ori mai mult
decât tot aceeaşi rugăciune care se
citeşte ziua. Deoarece în numele
Domnului nostru Iisus Hristos,
întru slava lui Dumnezeu, omul
se scoală la rugăciune în timpul
cel mai potrivit pentru somn. De
rugăciunea în toiul nopţii, însă, te
poţi apropia numai având deprind-

erea întărită a rugăciunii de zi. La
început să te rogi noaptea foarte
puţin, apoi, să adaogi cu încetul
câte o „fărâmitură”, desigur, numaidecât aflându-te în smerenie.
MAICA PELAGHEIA explica
importanţa şi folosul practic al
citirii unor psalmi şi rugăciuni,
deosebit de necesare în vremurile
noastre, vremuri de pe urmă.
Foarte
puternică
este
rugăciunea alcătuită numai din
cinci cuvinte: „Căci cu noi este
Dumnezeu!”. În ea este tăria
credinţei, toată nădejdea noastră
către Dumnezeu şi bucuria
duhovnicească a credincioşilor
conştienţi că înlăuntrul lor este
Dumnezeu- Emanuel.
Şi dacă Dumnezeu este cu noi,
cine poate fi împotriva noastră?
Iată de ce de această mică
rugăciune atât de mult se teme
vrăjmaşul nostru cel văzut şi
nevăzut (oamenii răi, vrăjitorii,
dracii). O roabă a lui Dumnezeu a
reuşit să rostească de trei ori mecanic, în grabă, rugăciunea: „Căci cu
noi este Dumnezeu!”, înainte de
a-i deschide uşa „lăcătuşului” care
a zis: „Mi-ai luat-o pe dinainte,
acum nu mai am ce face la tine”,
şi, înspăimântat, s-a retras.
Psalmul 26 este cel mai puternic din toată Psaltirea. Cine-l va
citi măcar de 3 ori pe zi pe acela
Domnul (când va binevoi El, iar

nu noi, păcătoşii) „îl va trece pe
apă ca pe uscat”.
Dracii nu rezistă să se afle
lângă omul care citeşte deseori
acest psalm. Este posibil ca prin
citirea psalmului 26 (cu binecuvântarea unui preot duhovnic
care te cunoaşte mai demult (şi
numai în cazuri extraordinare) să
te izbăveşti de stăpânirea celui rău
(de îndrăcire). Chiar şi unei foste
vrăjitoare, care a cerut rugăciuni
pentru sine, i s-a spus că Sfânta
Biserică interzice rugăciunea
pentru vrăjitori, dar dacă cu toată
sinceritatea doreşti să te izbăveşti
de tirania dracilor, atunci singură
trebuie să citeşti noaptea psalmul
26 de 40 de ori. Şi dacă nu te vei
înspăimânta de frica diavolească,
Domnul te va slobozi de puterea
lor. Însă de la început citirea acestui psalm trebuie s-o faci ziua,
citindu-l de 3 ori. Obişnuinţa de a
te ruga noaptea poţi s-o agoniseşti
cu alte rugăciuni şi nicidecum cu
psalmul 26.
Cine va citi cât mai des
psalmul 26, alegoric vorbind,
va merge printre vrăjitori ca
în maşina blindată. Unei schimonahii prin descoperire i s-a
dat această povăţuire: „După o
discuţie cu oamenii care îţi sunt
străini duhovniceşte, restabileşteţi forţele cu citirea psalmului 26”.
Psalmii 26, 45, 69 şi 90 se
citesc
împotriva
năvălirilor
vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi şi
pentru a rămâne neclintit (mai
trebuie citit şi condacul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
– „Apărătoarei Doamne pentru
biruinţă mulţumiri...”).
Psalmul 33 – la foame şi la sete.
Psalmul 63 – împotriva peceţii
lui antihrist, (încă de citit acatistul
„Celor şapte tineri din Efes”, şi
rugăciunea de la sfârşitul primei
catisme, ea este nucleul întregii
Psaltiri, „Psaltirea comprimată”).
Psalmul 21 – împotriva
păcatelor ultimilor vămi (de la
desfrâu până la împietrirea sufletului) şi împotriva spurcării silnice
cu păcatul curviei şi sodomiei. (De
mai rugat la Sf. Mc. Agnia şi la Sf.
M. Mc. Anastasia, Izbăvitoarea
din Lanţuri – ele ne vor îngrădi de
întemniţarea de către slugile lui
antihrist şi de silnicie (violare).
Psalmul 5 – pentru dobândirea
rugăciunii.
Psalmul 43 – pentru ca în
casă să stăpânească harul, ca în
ea să strălucească totul de har
precum străluceşte de aur palatul împărătesc (duminicile şi
la sărbătorile Domneşti de citit „Slavă Doamne Sfintei Învierii
Tale!”).
Psalmul 83 – pentru ca să
moştenim Împărăţia Cerurilor.
Psalmul 49 – (nouă, tuturor păcătoşilor, dar mai ales
preoţilor) – împotriva mândriei
şi a întunecării minţii, pentru
înţelepţirea cum trebuie să-I slujim lui Dumnezeu ca să nu ne
lepădăm de El.

Domnul este luminarea
mea şi Mântuitorul meu:
de cine mă voi teme;
Domnul este scutitorul
vieţii mele: de cine mă voi
înfricoşa;
Când se vor apropia asupra mea cei ce-mi fac rău,
ca să mănânce cărnurile
mele, cei ce mă necăjesc
şi vrăjmaşii mei, aceia au
slăbit şi au căzut.
De s-ar rândui asupra mea tabără, nu se va
înfricoşa inima mea.

Psalmul 26
De s-ar scula asupra
mea război, întru Acesta eu
nădăjduiesc.
Una am cerut de la Domnul, aceasta voi căuta: ca să
locuiesc în casa Domnului
în toate zilele vieţii mele.
Ca să văd frumseţea
Domnului, şi să cercetez
Biserica cea sfântă a Lui.
Că m-au ascuns în cortul Său în ziua răutăţilor
mele: acoperitu-m-au întru
ascunsul cortului Său.
Pre piatră m-au înălţat:
şi acum iată au înălţat capul
meu preste vrăjmaşii mei.
Înconjuratu-m-au şi am
jertfit în cortul Lui jertfă de
laudă şi de strigare: glăsuivoi şi voi cânta Domnului;
Auzi, Doamne, glasul
meu, cu carele am strigat:
miluieşte-mă şi mă ascultă.
Ţie a zis inima mea: pre
Domnul voi căuta; căutat-a
pre Tine faţa mea, faţa Ta,
Doamne, voi căuta.
Să nu-Ţi întorci faţa
Ta de către mine şi să nu
te abaţi întru mânie de la
robul Tău.
Ajutorul meu fii, să nu
mă lepezi pre mine şi să nu
mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.
Că tatăl meu şi maică
mea m-au părăsit pre mine,
iară Domnul m-au luat.
Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă
îndreptează în cărare dreaptă, pentru vrăjmaşii mei.
Nu mă da pre mine în sufletele celor ce mă necăjesc,
că s-au sculat asupra mea
mărturii nedrepte şi au
minţit strâmbătate eişi.
Cred că voi vedea
bunătăţile Domnului în
pământul celor vii.
Aşteaptă pre Domnul, îmbărbătează-te şi să
se întărească inima ta şi
aşteaptă pre Domnul.

Obiec t e – m ul t e ,
bucur i e – puţ i nă
Cuvintele genialului scriitor rus scrise mai mult
de un secol în urmă, sunt actuale astăzi ca niciodată,
astăzi când scopul vieţii a devenit o necontenită goană
după vânt. Un tsunami al consumismului care şterge
tot ce-i iese în cale: orice idee de omenie, de bun simţ,
de suflet şi credinţă, a pus stăpânire pe întreaga omenire. Panourile cu fete dezbrăcate, televizorul cu dictatura lui vicleană, abisul internetului au devenit instrumente de tortură a celor ce vor să urmeze calea
pocăinţei, calea ce duce spre mântuire. În această
luptă inegală să nu obosim a-L chema pe Domnul în
ajutor, căci numai cu puterea Lui vom putea scutura
de pe noi lanţurile ce trag omenirea spre iad.

„În ultima vreme,
îndeosebi, omenirea a
proclamat libertatea şi
ce vedem în această libertate a lor: doar robie şi
sinucidere! Fiindcă lumea zice: „Ai necesităţi,
trebuie să ţi le satisfaci;
pentru că ai aceleaşi drepturi ca şi cei mai de seamă
şi mai bogaţi oameni.
Nu te teme să-ţi satisfaci necesităţile, ba chiar
înmulţeşte-le”, – iată actuala învăţătură a lumii. Şi
în asta (oamenii) văd libertatea. Şi ce reiese până
la urmă din acest drept de
înmulţire a necesităţilor?
La cei bogaţi vedem
izolare şi sinucidere
duhovnicească, iar la cei
săraci – invidie şi ucidere,
deoarece drepturi li s-au
dat, iar mijloace pentru
a-şi satisface necesităţile
nu li s-au indicat. Suntem asiguraţi că omenirea
devine tot mai unificată,
adunându-se într-o comuniune frăţească, datorită
faptului că distanţele se
micşorează,
gândurile
se transmit prin aer. Vai,
nu credeţi unei astfel de
comuniuni
omeneşti.
Înţelegând libertatea ca
o înmulţire şi o grabnică
satisfacere a necesităţilor,
oamenii îşi schimonosesc
propria fire, pentru că
izvodesc în sine multe
dorinţe prosteşti şi lipsite
de sens, multe obişnuinţe
şi născociri neghioabe.
Trăiesc doar pentru invid-

ia unul faţă de altul, satisfacerea poftelor trupeşti
şi îngâmfare.
A face ospeţe, a ieşi
în lume, a avea trăsuri,
ranguri şi robi-slugi este o
necesitate, pentru a cărei
satisfaceri unii îşi jertfesc
chiar şi viaţa, cinstea şi
dragostea de oameni, şi
chiar se sinucid, când n-o
pot satisface. Chiar şi cei
care nu-s bogaţi urmăresc
acest lucru, iar cei săraci
îşi înăbuşă în beţie
insatisfacţia necesităţilor,
invidia. Dar nu peste
puţin timp în loc de vin
se vor îmbăta cu sânge.
Nu este de mirarea că în
locul libertăţii au căzut în
robie, iar în locul slujirii
dragostei frăţeşti şi unirii omeneşti au căzut în
dezbinare şi însingurare,
cum mi-a spus în tinereţe
misteriosul meu musafir
şi învăţător. De aceea în
lume din ce în ce mai mult
se stinge ideea de slujire
omenirii, de fraternitate
şi unitate a oamenilor şi
această idee este tratată
cu ironie şi batjocură,
fiindcă cum să-şi lepede
deprinderile, încotro să
se ducă acest rob care
este atât de obişnuit săşi satisfacă nenumăratele
sale necesităţi, inventate
chiar de el? El trăieşte în
izolare şi ce treabă are cu
întregul. Şi s-au ales cu
obiecte multe, dar cu bucurie puţină”.
F. M. Dostoevski

Sănătate

Deslu[iri
Pe la începutul anilor 70, în
vremea oficierii Dumnezeieştii
Liturghii, am avut parte de prima
viziune. Şi iată cum a fost. În vremea aceea, a început atracţia pe un
cap a oamenilor pentru Occident,
şi, respectiv, dispăreau trăsăturile
proprii slavilor: simplitatea, ospitalitatea, lipsa lăcomiei de bani.
Lăcomia banilor, de altfel, este pusă
în capul unghiului noii concepţii despre lume, banii şi lucrurile sunt mai
presus decât moralitatea, spiritualitatea. Cel mai groaznic s-a întâmplat
să fie că modul de viaţă al oamenilor

ar pe deasupra ei, s-ar putea spune.
Câte cineva nu se prăbuşeşte, dar se
lasă în prăpastie – bărbaţi luminoşi îi
ajută să iasă, îi susţin. Se prăbuşesc
nu numai bogătaşii, dar şi oameni
care, în mod evident, nu dispun de
cine ştie ce mari bogăţii. Dar toţi au
un singur idol – pofta lumească.
Era îngrozitor. Din prăpastie se
auzeau nu că gemete, ci urletul celor nimeriţi acolo şi duhoare. Nu era
pur şi simplu un miros, nu. Aşa cum
buna mireasmă nu poate fi descrisă,
nu mireasma florilor sau a ierbii, ci
mireasma harului, cea dăruită de
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ori, sunt dintre acelea pe care şi
să le înţelegi e greu. Câţi oameni
vin la mine, mi se pare că pe toţi îi
interesează una şi aceeaşi întrebare:
cum să se mântuiască, cum să procedeze într-o situaţie sau alta? Dar
poţi oare să-ţi iei binecuvântare pentru orice faptă, pe care o faci nu numai în decursul unei zile, ci măcar
a unei luni?! Înseamnă că trebuie să
ne închipuim căile ispitei, orientările
sale de bază. Dar ele sunt neschimbate de la facerea lumii, pentru că
diavolul nu este creator. Alta e că, pe
parcursul a mii de ani, el a acumulat

V IZ IU N E A STA REŢULUI ANTONIE
ce-şi zic ortodocşi, adesea, dintre cei
care urmăresc cu râvnă rânduielile
bisericeşti, devine ca şi a păgânilor
din jurul lor! Aceeaşi lipsă de modestie în viaţa de zi cu zi, aceleaşi
tendinţe de a face carieră., de a ocupa
o poziţie înaltă în societate.
Pentru copiii din familiile de
credincioşi nu mai e chinuitoare
intrarea în rândurile pionierilor, ale
komsomolului, ale partidului. Iar
justificarea le e la îndemână: „Dar
cum se poate fără aceasta, doar nu
trăim în pustiu, ci între oameni. Şiapoi, când vine vorba de păcat, şi
încerci să înţelegi – totul este păcat,
vom merge şi ne vom pocăi”. Atare
atitudine uşuratică a provocat mare
îngrijorare pentru însăşi posibilitatea
mântuirii. Eu reciteam Evanghelia,
îndeosebi pasajele despre vremea
de la urmă, Apocalipsa; nu mă lăsa
în pace întrebarea despre pustiul în
care oamenii trebuie să fugă.
Şi iată că văd o mare mulţime de
oameni ce călătoresc. Unii se pare
că nici nu merg, unii chefuiesc, alţii
– desfrânează, alţii le fac rău oamenilor, dar, în egală măsură, îi atrage
înainte, ca un râu, această mişcare.
Toţi sunt foarte diferiţi, fie mireni,
fie clerici, militari, politicieni, toţi,
toţi. Cea mai mare parte dintre oameni pur şi simplu se rupe înainte
şi numai unii merg liniştiţi. În calea
lor e o prăpastie straşnică, prăpastia
ce duce în iad. S-ar părea că toţi ar
trebui să se prăbuşească în ea, dar nu.
O mare parte de oameni, e adevărat,
se prăbuşeşte în jos, văd cum îi
trage încolo, pe unii automobilele,
pe unii chefurile, pe unii banii, pe
unii hainele scumpe. Unii însă trec
liniştiţi peste această prăpastie, chi-

ani ghimberul a fost
administrat, în special, bolnavilor cu
artrită reumatoidă.
Fitoterapeuţii au
constatat că ghimberul scuteşte bolnavii de efectele
secundare ale medicamentelor folosite pe termen lung - mai
ales la tratarea ulcerului gastric. Ceaiul
din rădăcină de ghimber s-a dovedit eficient şi în tratamentul bolnavilor de cancer, după terapia chimică.
Ghimberul este:
1. un bun remediu în răceli, având
un efect calmant asupra inflamaţiilor
gâtului, sinusitelor, răguşelii, febrei,

Ghimberul

Recunoscut de asiatici încă din secolul
I ca o plantă medicinală cu efecte rapide
asupra bolilor reumatice şi digestive,
ghimberul (rădăcină de piper alb; plantă
erbacee din regiunile subtropicale al cărei
rizom are aroma piperului) este studiat şi
acum de medici. Când a fost descoperită,
rădăcina de ghimber era folosită ca agent
antiinflamator şi împotriva senzaţiei de
vomă. Specialiştii precizează că mii de
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Dumnezeu, pe care o răspândesc
moaştele, icoanele făcătoare de minuni. Putoarea iadului nu e pur şi
simplu un miros urât, cum ar fi mirosul de pucioasă, ci senzaţia groazei
şi a neputinţei întoarcerii, într-un cuvânt – iadul.

Şi iată un pustiu. Acolo, pe pustnici îi ispitea ucigaşul, încercând să
le trezească patima agonisirii, poftei
trupeşti, mâhnirii. Mulţi cădeau,
mulţi. În acelaşi timp, câţi domni
şi câţi puternici ai acestei lumi s-au
mântuit şi nu doar s-au mântuit, ci
au şi fost proslăviţi de Biserică, cu
sfinţii – ei aveau totul, însă inima
lor nu aparţinea putreziciunii lumii
acesteia, ci – celor cereşti.
Timpul nostru prin aceasta e
straşnic, ispitele îl pândesc pe om
la orice pas, şi, de cele mai multe

eliminării de mucozităţi şi congestiilor
respiratorii;
2. binevenit după o masă copioasă;
3. indicat în cazul durerilor de cap
de natură nevralgică, a bronşitei şi astmului bronşic;
4. sudorific, inducând o senzaţie
puternică de încălzire a corpului;
5. un foarte bun stimulent al digestiei, dă poftă de mâncare, neutralizează
toxinele, calmează durerile abdominale;
6. revigorant, vasodilatator, calmant, stimulent al memoriei;
7. deosebit de benefic în cazul
simptomelor de vomă.
Ghimberul poate fi procurat în farmacii sub forma de tincturi, uleiuri. La fel
se poate folosi şi la prepararea ceaiurilor,

experienţă, iar acum propunerile lui
pentru omenire de a se coborî la el
în iad au devenit mult mai viclene;
în esenţă, lumea actuală e toată o
propunere a lui. Propunere, pentru
că el nu te poate impune, nu-i stă
în puteri, dar să învelească păcatul
într-un ambalaj atrăgător pentru om,
aceasta da, poftiţi, slugile întunericului vă stau mereu la dispoziţie: „Ce
poftiţi?”
O altă deosebire a zilelor de azi
e apropierea grabnică a antihristului.
Mulţi oameni duhovniceşti spun că
el deja s-a născut. Despre aceasta
e greu de judecat, vrăjmaşul e viclean, e viclean chiar şi cu cei care
îl slujesc. Dintre ei, mulţi s-au considerat antihrişti, erau aşa în esenţa
concepţiilor lor despre lume, a faptelor lor, dar nu erau cel despre care
a vorbit Biserica. Poate că s-a şi
născut, poate că nu, nu aceasta e întrebarea. Când Sfântul Ignatie (Breanceaninov) a fost întrebat despre
venirea antihristului, el a răspuns că
nu există o dată fixă, venirea antihristului o determină oamenii cu răutatea
lor. Iată că acum este timpul ultimelor pregătiri pentru venirea lui. E de
faţă şi concentrarea puterii mondiale, el doar va fi nu conducătorul
unei singure ţări, ci a întregii lumi,
şi este necesară „îndobitocirea”
omenirii. Dar până şi aceasta e cam
puţin pentru a pune toată omenirea
în genunchi, trebuie creat un astfel
de sistem de viaţă, al cărui oricât de
mică încălcare ar conduce la urmări
catastrofale pentru omenire – foame,
frig, distrugere. Şi sistemul acesta se
creează acum. Cum se va întâmpla
aceasta am văzut mai târziu, după
câţiva ani.

folosind rădăcină uscată măcinată aceasta se vinde în secţia condimente a
alimentarelor.
În alimentaţie, ghimberul este folosit
drept condiment picant pentru aromatizarea mâncărurilor şi băuturilor. Dă o
aromă plăcută ceaiului, fructelor, conopidei, guliilor, boaboaselor.
Cum preparăm ceaiul?
Pentru prepararea ceaiului de ghimber se pun la fiert 200-250 ml de apă.
După ce dă în clocot, se adaugă o jumătate
de linguriţă de ceai de rădăcină uscată
măcinată de ghimber şi se continuă fierberea la foc mic timp de cinci minute. Se lasă
să se răcorească la temperatura camerei,
după care se beau câte una-două ceşti pe
zi. Se poate îndulci cu miere.

A. Bâtcă
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Botezul Domnului
la Dobrogea

Un Prunc Sfânt

Steaua
sus
răsare

Un Prunc Sfânt Se naşte
În noaptea-nstelată
Din Sfânta Fecioară şi
Duhul cel Sfânt;
Al Tatălui drept Cuvânt
Coboară azi pe pământ
Făclie pe veci luminată.

Procesiunea se îndreaptă spre lacul din preajma bisericii Pantanasa.

În noaptea Crăciunului
alb şi senin
O Mamă cu Pruncul la sân,
Curată-n iubire,
Porneşte-n uimire,
Plinindu-se Buna-Vestire,
Pe căi troienite de viscol şi vânt.
Cu sufletul plin de avânt
Veniţi de departe
Cu inimi plecate
Se-nchină Împăratului Sfânt.
O stea călătoare de la răsărit
Cu iepele albe, de-argint,
Alunecă lin
Pe-albastrul senin
Al cerului viu înflorit.

Obiectivul aparatului de fotografiat a fixat ceea ce nu s-a văzut
cu ochiul liber – soarele în după-amiaza zilei de Crăciun a luat
chipul unei stele cu opt colţuri. Anume după o stea de acest fel
mergeau în acea zi creştinii de la bisericile din capitala ţării, colindînd oraşul şi orăşenii. „Steaua sus răsare / Ca o taină mare”
– cîntarea se revărsa pe arterele principale ale Chişinăului, se
înălţa spre vîrfurile blocurilor moderne, se împrăştia în liniştea
spaţioasă dintre casele vechi.

Colind de Crăciun
La fereastra robilor
Cântă îngerii în cor.
De cu seară până-n zori,
Au venit colindători,
Îngerii nemuritori,
Încărcati cu dalbe flori.

Citatul ediţiei

Lăsati copii să vină –
Să-mi aducă din grădină,
Dalbe flori de sărbători,
Dalbe, dalbe flori.

Sfinţirea Aghesmei Mari.

Să avem grijă ca tinerii să fie cuminţi pentru că de la neascultare pornesc toate relele. Cu trecerea timpului un obicei rău
devine atât de dăunator, încât nici un sfat, oricât de bun, nu-i
mai poate ajuta pe cei ce s-au dedat unui viciu. Aceştia se lasă
conduşi de diavol, ca nişte prizonieri, oriunde le dictează. El e cel
ce dictează şi le dă tinerilor poruncile pierzatoare, pe care ei le
execută cu plăcere, bucurându-se numai de plăcerea prezentă,
fără a se gândi nici un moment că e urmată de durere. De aceea
vă rog să-i ajutăm pe copiii noştri, ca să nu apese asupra noastră
răspunderea pentru faptele lor rele.
Sf . Ioan Gură de Aur

Cântă robii omului
Înjugaţi cu jugul Lui
Pe malul Trotuşului.
Dar cântarea lor e mută,
Că-i cu suferinţă smulsă
Şi cu rugăciuni crescută.
Stă un copilaş în zare
Şi priveste cu mirare,
O fereastră de-nchisoare.
Lângă micul copilaş,
S-a oprit un îngeraş
Ce-i şopteşte drăgălaş.

Revenirea la tradiţia scufundării în spărtura din gheaţa lacului.

Abonează-te la ziarul “Toaca”!
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.

Azi Crăciunul s-a mutat
Din palat la închisoare,
Unde-i Domnu-ntemniţat.
Şi copilul cel din zare
A venit la închisoare
Să trăiască praznic mare.

Indice: PM21915. Preţ lunar pentru anul 2009 - 5 lei.
Te poţi abona începând cu orice lună.

Valeriu GAFENCU

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

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.
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.
Cu noi este Dumnezeu!

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

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

Atenţie!
Puteţi
citi
ziarul
TOACA şi în
variantă
electronică:
toaca.md

Tipărit la Tipografia “Prag-3”,
tel. 23 79 56.
Comanda nr. 57. Tiraj: 1 900 ex.
Preţul: 5 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.

