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Semnele vremurilor

Brâul Maicii Domnului
de la Muntele Athos –
pentru prima dată în Rusia

Pe 20 octombrie, la aeroportul
Pulkovo din Sankt-Petersburg,
sfinţenia a fost întâmpinată
de
preşedintele
Guvernului
Federaţiei Ruse V.V Putin. De la
aeroport sfinţenia a fost adusă la
mănăstirea de maici Novodievici
din Sankt-Petersburg, fiind expusă
spre închinare în biserica Învierii
Domnului.
În faţa chivotului cu Cinstitul
Brâu al Maicii Domnului
mitropolitul Vladimir de SanktPetersburg şi Ladoga a fost săvârşit
un Te-Deum.
“Fie ca prezenţa Brîului Maicii
Domnului în Rusia să le ajute
multora să simtă puterea harului

Maicii Domnului - a Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu să le
ajute multora să simtă puterea
harului Dumnezeiesc şi prezenţa
lumii cereşti» , a spus întâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul
Kiril.
Brâul Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu a fost dus spre închinare
la Sankt-Petersburg, Ekaterinburg,
Norilisk,Vladivostok,Krasnoiarsk,
în Nijnii Novgorod, Diveevo,
Saransk, Samara, Rostov-pe-Don,
Kaliningrad şi s-a aflat la Moscova
până pe 27 noiembrie.
Cifrele sunt uluitoare. În
Sankt Petersburg, se estimează că
un milion de oameni au venit să

Colţii de lup ai Protecţiei Copilului

Olandezii sunt de neclintit.
Două mame şi-au pierdut
copiii nou-născuţi
În timp ce doua mame din România plâng
disperate că olandezii le-au confiscat micuţii,
răspunsul dat de cei care au făcut asta este şocant:
“Statul îşi protejează cetăţenii încă de la naştere”.
Potrivit legilor din Olanda, asistenţii sociali
pot hotărî conform unor criterii vagi dacă un
prunc are conditii bune în casa părinţilor săi.
Daca consideră ca nu, pruncul este dus într-o
altă familie până când mama şi tatăl adevăraţi
vor demonstra că pot să-l îngrijească. Aceste
proceduri dureaza însă, foarte mult.
“Aveam copilul în brate, mi-au smuls băiatul
din braţe şi au plecat”, a povestit Florica Silea,
una dintre mamel aflate în această situaţie.
“Vă spun că nu mai pot să trăiesc fără el, e
greu să fii mamă şi, nu din vina ta, să îţi fie luat
de la piept”, a spus şi cealaltă mama, Carmen
Popescu.
Aceste doua romance, care au născut pruncii
în Olanda, trec acum prin drama vieţii. Copilaşii

lor au fost luaţi de Protecţia Copilului din Olanda, iar oficialii acestui stat explică sec deciziile:
“Ceea ce nu poate fi în regulă ar putea fi
locuinţa în care se întoarce mama. Sau că banii nu ajung pentru întreţinerea micuţilor sau
poate un mediu violent în familie, tensiuni între
părinţi”, a explicat Richard Bakker, purtător de
cuvânt Protecţia Copiilor Olanda.
Aşa că pruncul Floricăi a ajuns, la 48 de ore
de la venirea pe lume, în braţele unor străini. Va
sta trei luni în această familie timp în care are loc
o anchetă. Olandezii vor sa afle daca au parintii
naturali o locuinta adecvata? Au bani suficienti?
Si mai ales ce inseamna bani suficienti?
“Legislaţia din Olanda este nepermis de vagă,
permite o interpretare a situatiei de fapt - locative, financiare, a relatiilor familiale, astfel incat abuzuri pot sa apara oricând, este o acţiune
abuzivă să desparţi un copil de mamă la naştere”,
a spus Renatte Weber, specialist în drept international.
Chiar daca CEDO le va da dreptate mămicilor
aflate într-o astfel de situaţie, nimeni nu mai
poate da înapoi timpul pierdut. Care în primele
zile, luni de viaţă pot însemna foarte mult pentru dezvoltarea relaţiei dintre copil şi cea care l-a
adus pe lume.

Egipt: elev-creştin omorât de colegi
pentru purtarea crucii

lui Dumnezeu. Mii de pelerini
merg la mănăstirea Vatoped din
muntele Athos numai pentru
ca să se roage înaintea acestei
sfinţenii, să sărute o parte din
veşmântul Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu. Oamenii se roagă
înaintea Brâului Maicii Domnului
pentru vindecarea bolilor. Multe
boli de nevindecat, inclusiv şi
oncologice sunt vindecate în urma
rugăciunilor fierbinţi ale oamenilor
săvârşite în faţa acestei mari
sfinţenii. În mănăstirea Vatoped
sunt fabricate nişte copii nu prea
mari ale acestui brâu, şi este
cunoscut faptul că unele femei care
suferă de infertilitate, poartă astfel
de brâuri asupra lor pentru a putea
naşte. Au fost foarte multe cazuri
înregistrate, când femei care au
purtat asupra lor o copie a brâului
Maicii Domnului, făcând pocăinţă,
făcând rugăciuni fierbinţi, având
o credinţă puternică, rugăciunile
lor au ajuns în faţa tronului
Împărătesei Cerurilor şi ele au
putut să nască copii.
Infertilitatea e o problemă
serioasă şi un subiect important
pentru ţara noastră. Şi nădăjduiesc
foarte mult că, atît bărbaţii cât şi
femeile în timpul în care această
sfinţenie se va afla în Rusia, vor
înălţa rugăciuni fierbinţi, se vor
apropia de acest odor cerând
ajutorul Împărătesei Cereşti pentru
viaţa lor, inclusiv şi pentru naşterea
de prunci. Fie ca prezenţa Brâului

venereze Brâul în trei zile şi trei
nopţi, în conformitate cu relatările
din mass-media locală. Oamenii
au stat în rând douăsprezecepaisprezece ore şi mai mult
pentru a săruta caseta de argint
care conţine bucăţi de ţesături de
lână de cămilă se crede că au fost
ţesute şi purtate de către Fecioara
Maria, şi să ia o mică ţesătură
proprie binecuvântată pe relicva.
În Ekaterinburg au fost 300.000 de
oameni, în Krasnoyarsk - 100.000,
la Moscova – peste un milion
de oameni. Rândul de oameni
doritori de a se închina Brâului
Maicii Domnului în capitala Rusei
se întindea uneori până la 4-5
kilometri.
Potrivit unei tradiţii mai vechi,
desprinse din izvoarele bizantine,
brâul şi veşmântul Maicii
Domnului cu puţin timp înainte de
Adormirea Ei, au fost încredinţate
la două văduve din Ierusalim şi
din generaţie în generaţie aceste
sfinţenii s-au păstrat în Palestina.
În timpul împăratului Arcadie
al Imperiului Roman de Răsărit
(395-408) chivotul cel preascump
cu brâul Maicii Domnului a fost
mutat la Constantinopol. Ca
urmare a acestui fapt sfinţenia a
fost împărţită, ambele părţi fiind
de numărate ori mutate în mai
multe locuri.
Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, mântuieşte-ne pre
noi.

Un creştin-copt a fost ucis
pe 16 octombrie de colegii de
clasă pentru că purta cruce,
informează «Sedmitza.ru».
Mass-media
egipteană
informează despre conflictele
dintre elevii creştini şi musulmani din oraşul Malavi, provincia Minia.
La sfârşitul lunii octombrie
părinţii elevului de 17 ani, Aiman Nabili Labiba, au confirmat
că fiul lor a fost ucis „cu sânge
rece pentru faptul că a refuzat
să-şi scoată crucea la cererea
învăţătorului-musulman”. Tatăl
băiatului a povestit într-un
interviu-video acordat Copts
United NGO, că fiul lui avea
două cruci: una tatuată, conform tradiţiei copte pe încheietura mâinii, şi una – la piept,
sub îmbrăcăminte.
Mama şi tatăl copilului au
spus că colegii lui au povestit
că, aflându-se în clasă, băiatului
i s-a ordonat să-şi acopere cu
ceva crucea de pe mână. El, însă
nu numai că a refuzat să facă
acest lucru, ci şi-a scos de sub
haine şi cea de-a doua cruce pe
care o purta la piept. „Atunci

învăţătorul-musulman l-a lovit
pe fiul meu, iar elevii-musulmani i-au urmat exemplul, continuând să-l bată”, povesteşte
mama răposatului.
Unul dintre martorii bătăii
i-au povestit tatălui că fiul a
fost bătut nu în curtea şcolii,
după cum relatează versiunea
oficială, ci chiar în clasă. „Ei
foarte crud l-au bătut pe fiul
meu în clasă, el a fugit de ei
în veceul de la etajul 1, ei, însă
l-au ajuns şi au continuat să-l
bată şi acolo. Când unul dintre
supraveghetori l-a dus pe fiul
meu în cameră, el încă respira.
Ambulanţa, care a venit peste o
oră, l-a luat de mort”, povesteşte
tatăl băiatului.
Procuratura a arestat doi
elevi, începând anchetarea cazului.
Tatăl băiatului povesteşte că
în Malavi se cunoaşte cum au
decurs într-adevăr lucrurile,
însă nimeni dintre părinţii colegilor lui Aiman nu le-a permis acestora să depună mărturii
la poliţie. „Lor le este frică
de administraţia şcolii, care
posedă multe metode de con-

Decedat după vaccinare
Recent, în noiembrie 2011, în oraşul Odesa după vaccinare a decedat un băieţel de doi
ani, Daniel. Mama şi bunica le-au povestit
jurnaliştilor că copilul a fost vaccinat vineri, iar
sâmbătă a murit. Înainte de vaccinare copilul a
fost consultat de medicul pediatru care nu a descoperit contraindicaţii pentru vaccinare.
Băieţelului i-a fost injectat vaccinul belgian
„Infanrix” împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive (AKDS). După vaccinare mama
a observat pe corpul copilului nişte pete în-

strângere a elevilor, şi desigur le
este frică de familiile ucigaşilor.
Eu insist ca învăţătorul de
limbă arabă, directorul şcolii,
supraveghetorii şi cei doi
elevi (ucigaşi) să fie acuzaţi de
omorul fiului meu. Profesorul
de arabă i-a instigat pe eleviimusulmani să-l bată pe fiul
meu, directorul şcolii nici n-a
venit să vadă ce se întâmplă în
clasă, cu toate că a auzit ce se
petrecea în clasă el continua săşi bea ceaiul, iar supraveghetorii
nu şi-au îndeplinit obligaţiile”, a
declarat tatăl celui răposat.
La momentul actual există trei
martori: doi bărbaţi care lucrau în
şcoală şi un elev, care, din frică, a
vrut să-şi retragă mărturiile depuse, însă nu i s-a permis să facă
acest lucru.
„Se încearcă muşamalizarea
şi ascunderea dovezilor ce ţin
de omor. Noi, însă vom scoate
adevărul, suntem acum în
aşteptarea expertizei medicolegale”, a spus tatăl, adăugând că
anumite forţe exercită presiuni asupra martorilor, cu scopul de a reduce versiunea oficială la o banală
contradicţie dintre elevii şcolii.

tunecate. Internat de urgenţă la spitalul de boli
infecţioase din Odesa, el nu a mai putut fi salvat. Autopsia a demonstrat: cauza morţii a fost
o formă fulgerătoare de infecţie meningococică.
Mama şi bunica în moartea lui Daniel acuză
vaccinul.
Medicii neagă acest lucru, spunând că
nu este de vină vaccinul, ci a avut loc doar
o coincidenţă. Totodată s-a creat o comisie
interdepartamentală care cercetează cazul şi
vaccinul deocamdată este interzis, iar vaccinarea în Odesa temporar este stopată.
http://ru.tsn.ua/video/
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Generaţia nepăsării

Oare creştinul de azi
şi-a uitat cu totul
chemarea sfinţeniei?
Întâlneşti deseori în viaţă oameni care purtaţi de valuri încoace şi-n colo, îngrijoraţi doar de
bucata de pâine şi de confortul
familiei îşi topesc zilele în dulceaga rutină a bucuriei de a exista.
Nu-şi ostenesc inima cu durerile
altora, nu-şi pun întrebări dezmorţitoare, nu-şi frământă sufletul cu tainice zbateri: plutesc
fără griji în amorţeala traiului
molcom şi fără probleme. Aceştia sunt creştinii zilelor noastre;
creştini de circumstanţă; oameni
care au devenit creştini prin tradiţie, iar nu prin asumarea conştientă a ostenelilor sfinţitoare în
viaţa personală şi socială, atât de
proprii adevăratului creştin.
Ne întrebăm cuprinşi de o
adâncă durere a inimii: Oare
generaţiile veacului nostru nu
mai poartă într-însele seminţele
adevărului, nu-şi mai preţuiesc
de loc zestrea chemării la viaţa
creştină, zestre scump apărată,
cu sânge pecetluită de strămoşii
noştri? S-a stins oare din firea
neamului nostru scânteia sfintelor năzuinţe, izbucnirea mucenicească împotriva fărădelegii care
ne sfărâmă puterile, cocoţată la
tribuna dreptăţii?
Oare creştinul de azi şi-a uitat cu totul chemarea sfinţeniei,
puterile neşovăitoare în lupta cu
păcatul? Oare a pierdut cu totul
dorinţa unei alte rânduieli, alta
decât cea impusă tuturor creştinilor din partea mai marilor lumii, cu sprijinul politicii vânzătorilor de neam şi ţară?
Iată întrebări care ar trebui
să zguduie tihna ruşinoasă a fiecărui om şi a fiecărui creştin,
întrebări care dacă noi nu ni le
punem, fiecare în parte: mamă,
tată, tânăr, bătrân, ţăran, muncitor, intelectual şi întreaga suflare, vom pieri ca neam şi ca
popor. Sunt întrebări cu care
ne vor judeca în faţa lui Dumnezeu, atât înaintaşii, cât şi urmaşii noştri, sunt întrebări care,
cândva, la judecata neamurilor
ne vor acuza că le-am lăsat fără
răspuns din cauza sfâşietoarei
netrebnicii şi ignoranţe care ne
macină existenţa.

Apostazia ne pândeşte
hoţeşte de peste tot
Poate unii nedumeriţi se întreabă: „De fapt, care-s primejdiile, care ne pândesc, cum ne
atacă, unde ţintesc, unde sfârşesc, etc?”
Primejdiile sunt mule şi manifestările lor sunt diferite. Unele-s dulci, altele amare. Unele
resping, altele atrag, în funcţie

de formele pe care le îmbracă şi
de dispoziţia fiecăruia în parte
de a se lăsa ademenit. Dar, totuşi,
cel mai bine le gustă cei care duc
viaţă adevărat creştinească; cei
ce „gustă” dramatic din durerile
vieţuirii creştine; cei care nu cochetează diplomatic cu poruncile
aspre ale Evangheliei, ci le împlinesc cu sfântă râvnă, şi nici nu
fac compromisuri „pietist-ecumeniste” în faţa lumii şi a năravurilor ei.
Cea mai înspăimântătoare
primejdie, atât pentru toţi creştinii, cât şi pentru fiecare în parte,
este apostazia. Astăzi există mai
mult ca oricând o mentalitate şi
o societate cu o uimitoare predispoziţie spre apostazie. Dar ce
fel de apostazie? Este ea identică cu apostazia primelor secole
creştine, aşa cum apare ea din
manualele de istorie bisericească şi din Vieţile Sfinţilor? Şi da,
şi nu. De ce? DA, pentru că te
dezbină tot de Hristos, tot de
Biserică, tot de mântuire, folosind parţial aceleaşi mijloace
ca-n vremea marilor apostaţi.
NU, pentru că apostazia vremurilor noastre, pe lângă formele
clasice, prezintă şi unele forme
noi, „simpatice”, „binevoitoare”,
„umaniste şi ocrotitoare”.
Vechea apostazie era tiranică, prigonitoare, chinuitoare, îţi
încerca împotrivirea, dârzenia,
capacitatea de rezistenţă. Acţiona într-un mod brutal şi vizibil;
dându-ţi posibilitatea de-a o cunoaşte direct şi de a i te opune.
Presiunile fiind de natură externă, chinurile urmăreau distrugerea fizică a creştinului, sufletul însă îşi păstra o anumită
independenţă şi putere de răzvrătire, ceea ce era, şi este, fundamental important pentru un
creştin în lupta cu păcatul şi cu
apostaziile vremii.
Dar astăzi ce se întâmplă?
Apostazia prezentă peste tot ne
pândeşte hoţeşte din fiecare ungher al societăţii, din fiecare loc
de muncă, din fiecare prieten şi
vecin, chiar şi prin casnicii noştri
(mamă, tată, frate, soră), pătrunde răbdătoare precum cariul în
lemn în minţile noastre, în inimile noastre, în sufletele noastre.
Trebuie să ştim însă că cei mai
feriţi de apostazie sunt creştinii
care permanent, zilnic, îşi hrănesc sufletele cu neîmpăcarea cu
apucăturile şi cu rânduielile acestei lumi, prin citirea neobosită
a Sfintei Evanghelii, a Vieţilor
Sfinţilor şi scrierilor Sfinţilor Părinţi, care dau putere şi bărbăţie
sufletului spre a se împotrivi prin
înfrânare şi nevoinţă duhului
apostaziei.

Tactica paşilor de pisică
şi iuţimii de fulger
Având în vedere că apostazia
pătrunde în inimile noastre prin
trup şi prin suflet, pe acestea se
cuvine să le păzim. Această păzire
creştinii o numesc înfrânare. Ne
înfrânăm împotriva fiecărui păcat. Ne folosim de înfrânare împotriva tuturor păcatelor cu care
ne ispiteşte societatea contemporană apostată. Războiul împotriuva creştinului vremurilor de
acum vine din toate direcţiile cu
paşi de pisică şi cu iuţime de fulger. Nu iartă pe nimeni. Nici pe
preşedinte, nici pe primar, nici
pe deputat, nici pe savant, nici pe
analfabet, absolut toţi sunt încercuiţi de păcatele lumii.
Unii poate cred că lepădarea
de Hristos e mai iertătoare cu
stăpânii Bisericii, că apostazia
aceasta generală „tremură” şi „se
dă de ceasul morţii” în faţa prelaţilor noştri arhierei şi clerici, şi
din păcate, unele „cinstite feţe” se
cred chiar aproape infailibile în
faţa rătăcirilor moderne.
Ei bine, nu-i chiar aşa. De
ce? Fiindcă astăzi, lepădarea sau
apostazia a ajuns să ia chiar şi
chipul lui Hristos, chip paşnic
şi blând, împăciuitor şi iubitor. Întâlnim acest chip atât în
conferinţe pan-ortodoxe, cât şi
în întâlniri şi alianţe „de pace”,
în fundaţii şi organizaţii cu caracter ecologist-umanist, cât şi
în întruniri, mitinguri şi dezbateri sociale, politice, umanitare şi religioase.
Oare acesta să fie într-adevăr
chipul lui Hristos? Cu siguranţă
nu. Oare pentru aceasta s-a întrupat, răstignit şi înviat Hristos?
Pentru confort, pentru „o pâine
mai albă”, pentru un serviciu mai
bun, pentru „mărirea salariilor”,
pentru „schimbarea nivelului de
trai”, pentru „o lume mai bună”
şi „pace între popoare”?
Oare Hristos s-a răstignit
pentru desăvârşirea şi prosperitatea omenească a societăţii şi a
întregii lumi?
Orice drept-credincios (ortodox) ştie că nu. Atunci, dacă mă
mântuiesc prin bunăstare de ce
să mai postesc, de ce să mă mai
înfrânez, de ce să mai mă nevoiesc? Înseamnă că nici dreapta
credinţă nu contează dacă o mai
păstrez. Dacă mă mântuiesc prin
„progres” şi „ordine socială” înseamnă că strămoşii noştri care
n-au cunoscut „progresul” nostru şi nici „ordinea noastră socială” nu s-au mântuit, şi nici nu
se vor mântui. Înseamnă că nici
noi, nu ne mântuim, şi nici cei
de după noi şi aşa mai departe,
pentru că fiecare generaţie este
depăşită în aceste „dezvoltări” de
generaţia următoare.

Bunătăţile acestui veac
bucură trupul,
dar întristează sufletul
Această „Teologie umanistă”
ne învaţă să alergăm şi să ne îmbuibăm cu bunătăţile acestui veac
care bucură trupul, dar întristează sufletul, căci răpeşte ortodoxului dorirea şi aşteptarea vieţii
veşnice. Ea a fost simţită şi aspru
criticată de toţi marii Sfinţi nevoitori ai Bisericii Ortodoxe (în
vremea noastră de Sfinţii Teofan
Zăvorâtul, Ignatie Briancianinov,
Ioan Maximovici, Serafim Rose,
Iustin Popovici, Paisie Aghioritul, Arhiepiscopul Averchie Tauchev, Ioan Iacob Hozevitul, etc)
cât şi de gânditori precum Dostoievschi etc.
Acest „umanism universal”,
la temelie catolico-protestant
(eretic), are îndepărtate ecouri în
lumea păgână, în lumea Greciei
antice (unde se spunea: „omul
este măsura tuturor lucrurilor”
(Protagoras), care-l pune pe om
deasupra tuturor lucrurilor, este
încurajat şi întreţinut inconştient
de noi toţi, iubitori ai plăcerilor şi
robi ai „ societăţii de consum”.
Ce este această „societate de
consum” pentru toţi oamenii şi
mai ales pentru noi ortodocşii secolelor XX - XXI e foarte bine să
ştim. E societatea care face totul
pentru ca omul să fie un „bun al
poporului”, iar poporul un „bun”
al elitei conducătoare. E societatea care îl jertfeşte şi îl „absoarbe”
pe om în bezna „demono-craţiei” absurde a „poftelor legiferate” (homosexualismul, desfrâul,
avortul, crima, eutanasierea etc.),
a „poftelor constituţionale” ocrotite (şi ocrotitoare) de masele populare şi conducătorii lor.
În nepăsarea faţă de
Dumnezeu stă tot dezastrul
lumii noastre

Trebuie să recunoaştem că
omul zilelor noastre, nu face deosebirea dintre social şi moral.
Dacă un om săvârşeşte o faptă
imorală, dar necondamnat constituţional şi social, el nu simte
că a păcătuit ca om creştin în faţa
lui Dumnezeu, că a călcat porunca lui Hristos, că este în lepădare
faţă de Biserică şi faţă de legile
mântuirii; el nu-şi simte apostazia (lepădare sa de Dumnezeu).
Pentru acest om, dumnezeu este
Statul, dumnezeu este Guvernul, dumnezeu este Constituţia,
dumnezeu este poporul, societatea şi legile ei, adică lumea acesta,
iar Dumnezeu nu mai este Dumnezeu. Acest soi de om săvârşeşte păcatul/crima, iar apoi îşi ia

3

liniştit dejunul, pleacă liniştit la
serviciu, se întoarce liniştit acasă,
se bucură liniştit de familie fără
mustrări lăuntrice şi fără frământări sufleteşti. E tipul omului care
săvârşind păcatul, e vesel, mulţumit, bine dispus că şi-a făcut
conştiincios „datoria”. E cel care
în faţa mustrărilor răspunde senin şi nevinovat: „am avut ordin”,
„nu mi-am făcut decât datoria”,
„sunt nevinovat, şeful răspunde”,
„eram la serviciu” etc.
Acest gen de oameni au fost
uneltele ideale ale democraţiei,
comunismului şi ale tuturor regimurilor sataniste, acest soi de
oameni mişună printre noi şi astăzi şi tot ei vor fi călăii noştri de
mâine. Vinovaţi nu-s doar ei, ci
şi noi, pentru că suntem uneori
pilde de astfel de moravuri, alteori contribuind la răspândirea
lor, cedând în faţa puterii, a serviciului, a unui profit nemeritat,
a şantajului, etc.
Toate acestea la un loc, toată
nesiguranţa, toată şovăiala, toată frica de teama şi de dragul lumii sunt fiice ale apostaziei; sunt
lepădări de adevăr, lepădări de
dreptate, lepădări de curaj, lepădări de mucenicie, lepădări de
dragoste pentru sufletul omului, lepădări de neam, lepădări
de credinţă, lepădări de Dumnezeu, lepădări de mântuire, de
rai, de veşnicie.
Un mare cuvios al vremii
noastre, părintele Paisie Aghioritul, observând toate aceste
răni ale societăţii, numea lumea
contemporană „GENERAŢIA
NEPĂSĂRIII”, adăugând că „Nepăsarea faţă de Dumnezeu aduce
nepăsarea faţă de toate celelalte.”
Da, într-adevăr, în nepăsarea
faţă de Dumnezeu stă tot dezastrul lumii noastre, toate eşecurile noastre, toată deznădejdea
noastră, toată teama de viaţă şi
de moarte. Dacă trândăvia şi
necredinţa au adus atât nor de
nepăsare şi amorţeală în sufletele noastre, oare ce va fi cu generaţiile viitoare? Nu cumva îşi
vor urî propria viaţă, oare nu îşi
vor urî strămoşii, adică pe noi şi
înaintaşii noştri, oare nu va fi o
lume drăcească pe pământ? Vai
celor de mâine, şi vai nouă celor
de azi, că suntem vrăjmaşii copiilor, copiilor noştri, suntem vrăjmaşii strămoşilor noştri, vrăjmaşii mântuirii neamului nostru,
vrăjmaşii lui Hristos cel răstignit, Care ne mustră cu cuvintele
acestea: «Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri! Şerpi, pui de
vipere, cum veţi scăpa de osânda
gheenei?» (Matei 23, 32-33)
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Nu stă în cuvânt
împărăţia lui Dumnezeu,
ci în putere
Insula Ciprului este patria
minunatului Spiridon, care,
născându-se din părinţi simpli,
era şi el smerit cu inima şi bun cu
viaţa. În copilăria sa a fost păstor
de oi şi, crescând, s-a împărtăşit
nunţii celei legiuite şi s-a făcut
tată de copii. El vieţuia cu cinste
şi cu plăcere de Dumnezeu,
urmând lui David în blîndeţe, lui
Iacob în simplitatea inimii şi lui
Avraam în iubire de străini. Dar
nu după mulţi ani, murindu-i
soţia, cu osârdie slujea lui
Dumnezeu prin fapte bune, iar
averea sa o cheltuia spre odihna
străinilor. În lume atît de mult a
plăcut lui Dumnezeu, încât s-a
învrednicit cu darul facerii de
minuni, căci vindeca tot felul
de boli şi izgonea duhurile rele
din oameni, cu cuvântul. Pentru
aceasta a fost ales episcop al
cetăţii Trimitundei, care era
o cetate vestită a Ciprului, în
împărăţia marelui Constantin şi
a lui Constanţie, fiul său, unde
făcea minuni preaslăvite.
Oarecând s-a întâmplat în
ostrovul acela secetă mare şi
uscăciune, iar uscăciunii îi urma
foametea şi foametei, moartea;
căci mulţime de popor murea
de foame. Pentru acea închidere
a cerului, trebuia un Ilie sau
un altul asemenea lui, ca să-l
deschidă cu rugăciunea. Unul ca
acela s-a arătat Sfîntul Spiridon,
care, văzînd nevoia ce venea
asupra poporului şi milostivindu-se părinteşte spre cei ce
piereau de foame, s-a rugat
cu sârguinţă către preabunul
Dumnezeu, Care îndată a umplut
cerul cu nori, adunându-i de
la marginile pământului. Apoi
a fost lucrul cel mai minunat,
ca să nu socotească cineva că
ploaia s-a făcut din stihii, în chip
firesc, căci multă vreme norii
n-au dat ploaie, pînă ce iarăşi
sfântul a mai făcut rugăciune cu
fierbinţeală şi atunci s-a vărsat
ploaie mare pe pământ şi n-a
încetat multe zile, până când
iarăşi s-a rugat sfântul şi s-a
făcut senin.
Pământul s-a adăpat cu
îndestulare şi şi-a dat roadele sale
şi a fost după foametea aceea
îndestulare multă prin rugăciunile
plăcutului lui Dumnezeu, Spiridon.
Este
binecunoscută
şi
marea lui râvnă pentru dreapta
credinţă. În anul 325, când
împărăţea marele Constantin s-a
adunat în Niceea acel preaslăvit
sobor al Sfinţilor Părinţi, ca să
condamne pe Arie, cel fără de

Dumnezeu, care cu rea-credinţă
zicea că Fiul lui Dumnezeu
este făptură, iar nu Făcător şi să
hotărască că Fiul este deofiinţă cu
Tatăl. Cei ce ajutau hula lui Arie,
erau episcopii cei mai însemnaţi:
Eusebie al Nicomidiei, Maris al
Calcedonului şi Teognie al Niceei.
Aceşti oameni înrăutăţiţi, urmând
cu totul nebuniei lui Arie, bârfeau,
zicând că Fiul lui Dumnezeu este
creat ca orice om.
Iar cei ce luptau pentru
dreapta credinţă, împodobiţi cu
viaţa şi cu învăţătura erau Marele
între sfinţi Alexandru, care era
încă preot şi în vremea aceea
ţinea locul Sfântului Mitrofan,
patriarhul Constantinopolului,
nefiind acolo acesta, fiindcă
zăcea pe patul durerii; apoi
slăvitul Atanasie, care nu era
încă împodobit cu rînduiala
preoţească şi ţinea slujba
diaconiei în biserica Alexandriei. Din această cauză nu
erau priviţi cu ochi buni de cei
zavistnici, căci nefiind cinstiţi
cu treapta episcopiei îi întreceau
pe alţii în înţelegerea credinţei.
Împreună cu ei era şi marele
Spiridon, a cărui viaţă şi darul
care sălăşluia într-însul, era
mai de folos şi mai puternic,
pentru înduplecare spre cele
de folos, decât gurile altora şi
decât cuvintele împletite cu
meşteşug ale ritorilor. La acel
sobor, cu voia împăratului, erau
şi filosofi greci, printre care şi
un înţelept care-l ajuta pe Arie şi
tăia cu cuvântul ca şi cu o sabie
ascuţită de amîndouă părţile,
mândrindu-se cu limba sa de
sofist, şi râzând de învăţătura
dreptcredincioşilor.
Cu acel filosof a cerut să
discute Sfântul Spiridon, fiind
bărbat neînvăţat, care numai
pe Hristos ştia şi pe Acesta
răstignit. Iar Sfinţii Părinţi, ştiind
învăţătura lui, căci n-a avut cât
de puţină învăţătură elinească,
îl opreau, să nu îndrăznească a
se întreba cu acel sofist, care era
meşter la cuvinte. Dar acesta,
ştiind ce poate înţelepciunea cea
de sus şi cât sunt de neputincioase
puterile înţelepciunii omeneşti,
s-a apropiat de bărbatul acela
şi i-a zis: “În numele lui Iisus
Hristos, o, fiolosofule, ia aminte
la mine şi ascultă cele ce voiesc
a-ţi spune”. Filosoful a zis:
“Vorbeşte şi te voi asculta”.
Sfîntul a început a vorbi zicînd:
“Unul este Dumnezeu Care a
făcut cerul şi pământul, pe om din
pământ l-a zidit şi toate celelalte,

cele văzute şi nevăzute le-a
aşezat cu Cuvântul şi cu Duhul
Său. Pe acel Cuvânt Îl credem şi
noi, că este Fiul lui Dumnezeu,
Care S-a milostivit de rătăcirea
noastră, S-a născut din Fecioară,
a vieţuit cu oamenii, a pătimit, a

astfel, o! filosofule? Pentru ca
să te încredinţezi de adevăr, ia
aminte la acest mic lucru, măcar
că nu se cade să asemănăm firea
cea îndumnezeită şi mai presus
de fiinţă, cu făptura zidită şi
stricăcioasă. Dar, de vreme ce
ochii sunt mai credincioşi decât
urechile şi cel care este puţin
credincios, nu crede cu înlesnire,
dacă nu va vedea ceva cu ochii
cei trupeşti, pentru aceasta
voiesc să vă încredinţez pe faţă
cu această cărămidă, care este
alcătuită din trei.
Zicând acestea sfântul, a făcut
semnul Sfintei Cruci cu dreapta,
având în stânga cărămida şi
a zis: “În numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh”. Şi

Sfântul Spiridon, Episcopul Trimitundei,
făcătorul de minuni
25 decembrie
Tropar: Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător
şi de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule
Spiridoane, părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia
cea moartă în groapă tu ai vorbit şi şarpele în aur
l-ai prefăcut. Şi când ai cântat tu sfintele rugăciuni,
îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfinţite.
Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce
lucrează prin tine tuturor tămăduiri.
murit pentru mântuirea noastră,
a înviat şi împreună cu El a
înviat neamul omenesc. Pe Acesta
Îl aşteptăm să vină, să judece pe
toţi cu dreptate şi să răsplătească
fiecăruia după vrednicie şi-L
credem că este de o fiinţă cu Tatăl,
împreună şezător şi asemenea
cinstit. Acestea astfel le mărturisim
fără ispitire şi încercare şi nici tu nu
îndrăzni a ispiti cum sunt acestea;
pentru că acestea întrec înţelegerea
ta şi sunt mult mai înalte decât
toată cunoştinţa”.
Apoi, tăcând puţin, a zis:
“Nu ţi se pare şi ţie a fi acestea

îndată strngând cărămida, o!
prea slăvită minune! focul s-a
ridicat în aer, apa s-a vărsat
pe pămînt, iar lutul a rămas în
mâinile sfîntului. Cei ce vedeau
s-au înspăimîntat şi îndeosebi
filosoful, care, înspăimântânduse cu sufletul, tăcea, ca şi cum nu
mai ştia să vorbească, neavând
gură s-o deschidă împotriva
cuvintelor sfântului, în care
lucra o putere dumnezeiască,
încât s-au împlinit cele scrise:
“Nu stă în cuvânt împărăţia lui
Dumnezeu, ci în putere”.
Apoi, filosoful a zis: “Cred

că aşa sunt cele grăite de
tine”. Atunci bătrânul a zis:
“Vino dar şi primeşte semnul
sfintei credinţe”. Iar filosoful
întorcându-se către prietenii
şi către ucenicii săi, a zis:
“Ascultaţi-mă: până când era cu
mine întrebarea din cuvinte, am
adus cuvinte împotriva cuvintelor,
iar cu iscusinţa întrebărilor, biruiam
pe cele puse înainte. Dar de când,
în locul cuvintelor, a ieşit din gura
acestui bătrân puterea şi facerea
minunii, nimic nu mai pot cuvintele
împotriva puterii, pentru că nu poate
sta omul împotriva lui Dumnezeu.
Deci, dacă şi dintre voi cineva poate
să înţeleagă ca mine, să creadă în
Hristos şi, împreună cu mine, să
urmeze acestui bătrân, prin a cărui
gură Dumnezeu a grăit”.
Astfel, filosoful acela, primind
credinţa creştinească, se bucura
că a fost biruit de sfântul bătrân
spre folosul său şi se bucurau toţi
binecredincioşii, iar răucredincioşii
s-au ruşinat.
Terminându-se acel mare
sobor al Sfinţilor Părinţi şi fiind
biruit şi lepădat Arie şi fiecare
întorcându-se într-ale sale, s-a
întors şi Sfântul Spiridon la
casa sa. În acea vreme a murit
Irina, fiica lui, care înflorise cu
tinereţile şi vremea vieţii sale
şi-a petrecut-o în feciorie curată,
încât era vrednică de cămara cea
cerească. Atunci a venit la sfântul
o femeie plângând şi spunând că
a dat fiicei lui, Irina, un odor de
aur, spre păstrare; dar de vreme
ce ea a murit, a rămas odorul
ascuns, neştiut de nimeni. Sfântul
Spiridon, căutând pretutindeni
prin casa sa odorul, cel ascuns nu
l-a aflat; apoi, văzând lacrimile
şi tânguirea femeii şi fiindu-i
milă de ea, a mers la mormântul
fiicei sale, împreună cu casnicii
săi şi a strigat către cea moartă,
precum odinioară Hristos lui
Lazăr, zicându-i: “Fiică, Irino,
unde este odorul cel de aur, care
ţi s-a încredinţat spre păstrare?”
Iar ea, ca dintr-un somn lung
deşteptându-se, a răspuns: “În
cutare loc al casei (spunând
numele locului) l-am ascuns pe
el”. Şi iarăşi a zis către dânsa
sfântul: “Dormi de acum, fiica
mea, până când te va deştepta pe
tine Domnul tuturor, la învierea
cea de obşte”. Atunci s-au cuprins
de frică toţi cei ce erau acolo,
minunându-se şi înspăimîntânduse de acea minune preaslăvită, iar
sfântul, găsind odorul în locul cel
spus, i l-a dat femeii.
Până în ziua de azi, sfintele
moaşte întregi ale Sf. Spiridon
din altarul din Corfu continuă să
lucreze cu puterea lui Dumnezeu,
Care este minunat întru sfinţii
Lui. El este cunoscut ca “sfântul
călător”, deoarece sfintele sale
moaşte deseori dispar din raclă,
venind la cei care îi cer ajutorul
cu credinţă şi cu lacrimi şi făcând
nenumărate
minuni.
Astfel,
papucii de mătase de pe tălpile
sale se uzează în fiecare an şi sunt
înlocuiţi de praznicul său.
De aceea, multe spitale poartă
numele Sfântului Spiridon şi au în
incinta lor o Biserică cu hramul în
cinstea lui. Sfântul Spiridon vine cu
sfântul său trup la cei bolnavi, care îi
cer ajutorul şi îi vindecă.

Sfinte icoane
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Cea mai îmbelşugată izvorâre
de mir din istoria icoanelor

Această
icoană a fost
zugrăvită în 1981 de către monahul-iconograf atonit Hrisostom. Ea reprezintă o copie a
vechiului odor al mănăstirii
Iviron: icoana Maicii Domnului Portaitissa, aflată în Sfântul
Munte încă din veacul al IXlea, din timpul iconoclasmului. Icoana “Monrealska” nu
este mare: are 40/50- cm.
În anul 1982, igumenul
schitului Naşterii Domnului,
a dăruit-o iconarului Jose Munoz Cortez, spaniol ortodox de
origine chiliana, cu reşedinţa
permanentă în Canada. Jose
Munoz, era iconograf pustnic şi locuia într-un cartier
sărman din Montreal (Canada). Icoana Maicii Domnului
Portaitissa (“Iviru”) a primit-o
în dar în iulie, fiind în pelerinaj la Athos, iar câteva luni
mai tarziu, la Sărbătoarea
Intrării Maicii Domnului în
Biserica, s-a produs o minune
cu această sfântă icoană. Brusc, de pe umarul drept al Maicii Domnului, din steaua care
simbolizează pe Duhul Sfânt,
a început să se prelingă ulei
foarte aromat, dar si din ambele mâini ale Fecioarei şi din
mâna dreaptă a Pruncului. Din
acea zi Icoana “Monrealska” nu
a încetat să fie izvorâtoare de
mir şi a izvorât mir zilnic vreme
de 15 ani! Istoria Bisericii Ortodoxe nu a mai cunoscut o izvorâre de mir atât de lungă şi
de îmbelşugată. Mirul izvora
mai ales din mâinile Maicii
Domnului şi ale lui Domnului
Hristos, precum şi din stelele
de pe umerii Preacuratei, în
vreme ce partea din spate a
icoanei ramânea întotdeauna
uscată. Icoana a trecut practic
prin toate parohiile Bisericii
Ruse din afara graniţelor: în
America de Sud, în Europa, în
Australia, în Noua Zeelandă.
Zeci de mii de oameni din toată
lumea s-au închinat cinstitului chip al Maicii Domnului
şi au devenit martori oculari
ai minunii. Jose Cortez transporta icoana într-o învelitoare
specială, şi nu o dată în vremea
zborului cu avionul învelitoarea se îmbiba toată cu mir. Deşi
episcopul Vitalie (mai apoi
mitropolit al Bisericii Ruse din
afara graniţelor) nu a îngăduit
savanţilor să ia probe de mir
pentru analize, socotind că
ar fi o lipsă de cinstire faţă de
Maica Domnului, permitea să
fie cercetată icoana. Experţii
s-au încredinţat că icoana a
fost zugrăvită pe o scândură
simplă şi nu cuprinde nici un
fel de cavităţi interioare sau
corpi străini. Concluzia lor:
este vorba de cea mai mare minune a secolului XX.

Andre Rostworowski, cineast din Montreal, a făcut circa
douazeci de fotografii ale acestei Icoane, din care curgea mir
din abundenţă. Pe una dintre
fotografii, la developare, s-a observat urma de ulei în forma de
mătănii, pe care Fecioara le ţine în
mâna dreaptă. Această fotografie
a fost reprodusă în sute şi mii de
exemplare, fiind cunoscută în
prezent pe întreg globul.
În cartea sa despre icoanele
în cinstea Sfintei Fecioare Maria, Nascatoarea de Dumnezeu,
părintele Igor (Egon Sendler)
scria in 1992: „În zilele noastre, o icoană a Fecioarei de
la Iviron atrage la Montreal
numeroşi creştini, ortodocsi
şi chiar catolici. Ea săvârşeşte
semne şi minuni care nu pot
fi explicate. Cantitatea de mir
revărsată variază între câţiva
centimetri cubi şi câteva
picături. Acesta a fost colectat
cu vată şi împărţit tuturor celor care au cerut. Sunt numeroase mărturiile celor care au
resimţit binefacerile atingerii
acestui mir: vindecări miraculoase, uşurări, mângâieri în
diverse necazuri ale vieţii din
timpurile actuale”.
În noaptea de 30 spre 31 octombrie 1997 (când sataniştii
sărbătoresc
«Helloween”),
custodele icoanei Jose Munoz Cortez, a fost ucis bestial în Atena. De atunci nu se
mai ştie nimic despre icoana
izvorătoare de mir.

Din amintirile celor care l-au
cunoscut pe Joze Munoz
Jose Munoz (Iosif Munios)
era un om blând şi unii oameni
considerau această calitate drept
slăbiciune de caracter. Ei socoteau că dacă este blând îl poţi
îndoi cum doreşti. Însă dacă
în problemele persoanale el
da dovadă de multă toleranţă,
în cazurile ce ţineau de icoana
Maicii Domnului era de neclintit, ca o stâncă. O singură dată
Iosif a fost supărat de-a binelea.
Iată cum s-a întâmplat.
La o plecare din Europa în
America, în aeroport el a fost
oprit de serviciul vamal. I-au
cerut să de-a la o parte învelitoarea şi să arate icoana. Când
acesta a îndeplinit cerinţa, femeia, lucrător al serviciului
vamal, i-a spus: «I-aţi idolul de
aici». Atunci Iosif i-a răspuns :
«Nu mă voi clinti din acest loc
până ce nu vor fi aduse nu numai scuzele dumneavoastră, ci
şi a conducerii întregi ». A cerut
să fie contramandat zborul, cu
toate că era aşteptat de un avion
plin cu pasageri. La insistenţa lui

Iosif a venit şeful aeroportului şi
toţi şi-au cerut public iertare de
la Maica Domnului.
Xenia Volcov

Moartea mucenicească
a lui Iosif

În vara anului 1996 Iosif a fost
la Athos să-şi ia rămas bun de la
schiegumenul Climent. Atunci
părintele Climent i-a prezis că
anul 1997 va fi unul hotărâtor

ştiu ce anume, dar simt aceasta”.
Aceleaşi cuvinte i le-a spus şi
părintelui dimineaţă, chiar în
ajunul morţii.
Plus la aceasta, cu puţin timp
înainte de moarte într-un interviu acordat revistei „Păstorul
rus” Iosif a spus: „Credincioşii
trebuie să fie gata să moară
pentru adevăr, să nu uite că
dobândind aici vrăjmaşi, dobândim Împărăţia Cerurilor…

Jose Munoz cu
icoana Maicii
Domnului “Iverska-Monrealska”

pentru păstrătorul icoanei, vor
avea loc evenimente groaznice şi
„vei fi supus unei puternice clevetiri”.
Cu un an înainte de
moarte Iosif a avut o viziune
înspăimântătoare. „Nu era vis,
era chiar în realitate”, povestea
el. S-a trezit noaptea şi a simţit
că este legat la mâini şi la picioare, gura îi era legată şi nu putea
nici vorbi, nici striga. Încerca să
se elibereze, dar nu putea şi se
ruga în gând.
În ajunul morţii muceniceşti el
împreună cu un prieten, Alexandru, a vizitat o veche mănăstire
grecească de pe insula Andros.
Monahul care le-a deschis uşile
bisericii a rămas uimit văzând
cum chipul Maicii Domnului
de pe perete începu să izvorască
lacrimi.
Iosif a fost deosebit de impresionat de acest semn al
Maicii Domnului, şi de câteva
ori i-a repetat lui Alexandru:
„Simt că în viitorul apropiat se
va întâmpla ceva groaznic. Nu

Pierzând viaţa pământească,
o aflăm pe cea cerească. Noi
nu trebuie să ne temem de
moartea pentru Hristos”.
…Pe Iosif l-au găsit în
dimineaţa zilei de 31 octombrie într-o cameră a hotelului
Grande-Hotel din Atena. Uşa
era încuiată pe dinăuntru. Camera în care s-a oprit era o cameră
de colţ, cu ieşire la balcon, unicul
balcon din hotel, de unde uşor
se poate ajunge pe acoperişul
clădirii vecine. Ucigaşii au
pătruns fără nici o piedică în
cameră şi au plecat neobservaţi
de nimeni.
Se presupune că au fost trei
ucigaşi. Unul îl ţinea, altul l-a
legat, iar cel de-al treilea îl lovea.
Omorul a fost premeditat şi
foarte bine pregătit. Medicul
care a cercetat acest caz a spus
că în crimele ordinare jertfa este
legată în grabă şi de mântuială.
Aici însă Iosif a fost legat cu
acurateţe şi în aşa fel ca să-i
producă o mai mare suferinţă.
Chinurile au continuat aprox-
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imativ jumătate de ceas, apoi
Iosif mult timp s-a chinuit,
murind în singurătate.
În ziua a treisprezecea
corpul lui a fost adus în
mănăstirea Sfintei Treimi din Djordanvil. Deşi
hotărâseră să-l îngroape în
sicriu închis, arhiepiscopul
Lavru a poruncit să fie deschis sacul de plastic în care
a fost transportat trupul
răposatului.
S-au văzut clar semnele
de moarte violentă: degetele
erau rupte, pe faţă şi pe mâini erau urmele frânghiilor
cu care l-au legat. Toţi însă
au rămas uimiţi de faptul că
nu era prezent nici un semn
de putreziciune.
Slujbele s-au săvârşit foarte
solemn şi în duhul profundei
rugăciuni. După Liturghia
pentru răposaţi săvârşită de
un sobor din 20 de preoţi şi 3
diaconi, în frunte cu arhiepiscopul Lavru s-a săvârşi prohodul. Biserica era plină de
credincioşi veniţi cu această
ocazie din Canada, Europa,
America de Sud, California.
Când duceau sicriul spre
cimitir, ieromonahul Averchie, care din cauza bolii şi a
neputinţei, nu a putut asista
la slujbă, a ieşit din chilia sa
să vadă procesiunea, în acest
moment l-a izbit un puternic
miros de mir. Aceiaşi aromă
au simţit-o şi alţi credincioşi.
Astfel Maica Domnului
l-a uns pe mucenicul Său cu
neputreziciune şi cu mireasma cerescului mir drept semn
al primirii în Împărăţia Cerurilor, în ceata mucenicilor.
În ziua a 40-a după după
plecarea lui Iosif la Domnul,
păstrătorul icoanei Izvorâtoare de Mir din Montreal,
la mormântul lui care se află
în cimitirul unde vântul
bate permanent din toate
direcţiile, rugătorii au fost
martorii încă la o minune –
nici una dintre lumânările ce
ardeau în vânt şi în zăpadă
nu s-a stins.

Un cadou frumos de
sărbătoarea
Naşterii Domnului

Scara spre cer

pentru copii

Abonaţi-vă copiii şi
nepoţii la „Scara spre
cer” pentru 2012!
„Scara spre cer” este o
ediţie creştin-ortodoxă color cu
apariţie lunară. Preţul abonamentului anual e de 60 lei.

Indice poştal PM22119.
Dăruiţi-le copiilor o

SCARĂ
SPRE
C E R!
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Avorturile – un păcat înfricoşător
- Părinte, o oarecare femeie de patruzeci de ani, care are copii mari, este însărcinată în luna a treia. Bărbatul ei o ameninţă că va divorţa dacă nu face avort.
- Dacă va face avort, vor plăti ceilalţi
copii cu boli şi accidente. Astăzi părinţii
îşi omoară copiii prin avorturi şi nu au binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai demult
dacă se năştea un copil bolnav, îl botezau,
iar dacă murea, pleca îngeraş. Dar părinţii
aceluia rămâneau cu alţi copii sănătoşi şi
astfel aveau binecuvântarea lui Dumnezeu. Astăzi, însă, părinţii îşi omoară copiii sănătoşi cu avorturile şi ţin în viaţă pe
cei bolnăvicioşi. Apoi aleargă în Anglia
şi America să-i vindece. Iar aceşti copii,
dacă vor trăi, vor face familie şi poate să
dea naştere la alţi copii bolnavi. În timp ce,
dacă ar fi făcut şi alţi copii, nu ar fi alergat
atât de mult pentru unul, pentru cel bolnav, şi nu s-ar fi mâhnit atât de mult dacă
ar fi murit, căci ar fi plecat îngeraş de aici.
Părinte, am citit undeva că în fiecare
an, în întreaga lume, se fac cinci milioane
de avorturi şi două sute de mii de femei
mor din cauza întreruperilor de sarcină pe
care le fac (S-a spus în 1980).

Ne vorbeşte
Părintele Cleopa

Diavolul care
s-a transformat
în înger de lumină
Smerenia este o faptă bună pe
care nu o poate avea dracul. Noi
postim, dar el nu mănâncă niciodată; noi ne ostenim, dar el nu
stă degeaba; noi citim prin cărti,
dar el este teolog mare, ştie toată Scriptura pe de rost. Orice am
face noi, face şi el. Una nu face
el; nu se smereste, nu poate zice
“iartă-mă”!
Am să vă spun o istorioară sfântă din cartea Everghetinos. La o
mănăstire de maici, o călugăriţă,
săraca, era paraclisieră, în viaţa
de obşte. Paraclisierul se duce la
ora 11 (23) noaptea, că Utrenia
se face la miezul noptii, şi scoală
pe stareţă. Aşa am apucat şi noi.
Când eram paraclisier, aveam un
clopoţel în mână şi un ciocan. Mă
duceam şi băteam de trei ori în
uşă şi ziceam: “Pentru rugăciunile
Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!”, iar cel
din casă zicea: “Amin”.
Sunam clopotelul şi plecam la
altul. Aşa era rânduiala şi aşa am
apucat noi. Aşa era şi această călugăriţă. Ea, ca să nu doarmă, ce
făcea? Citea la Psaltire de cu seară
şi până la Utrenie, şi când era ora
11(23) fuga la stareţă să ia blago-

– Îi omoară pe copii, pentru că, aşa cum
spun ei, dacă se va înmulţi lumea, oamenii
nu se vor putea întreţine şi nu vor avea ce
să mănânce. Există atâtea suprafeţe necultivate, atâtea păduri, care, în putină vreme,
cu mijloacele care există astăzi, ar putea să
le facă, de pildă, plantaţii de măsline, şi să
le dea celor ce nu au proprietăţi. Ei spun că
nu taie copaci, deoarece nu va mai exista
apoi oxigen, însă măslinii tot copaci sunt.
În America ard grâul, iar în Grecia aruncă
fructele, etc, în gropi de gunoi, în timp ce
în Africa oamenii mor de foame.
Atunci când în Etiopia mureau oamenii de foame pentru că era mare secetă,
i-am spus unui oarecare cunoscut, care
era proprietar al unei nave şi ajuta în astfel
de cazuri, să meargă la o astfel de groapă
de gunoi, să-i roage să-1 lase să încarce un
vapor de fructe şi să-1 ducă acolo în dar.
Însă sub nici un chip nu i-au dat voie.
Câte mii de embrioni mor în fiecare zi!
Avortul este un păcat înfricoşător. Este o
ucidere, şi încă una mare, căci copiii mor
nebotezaţi. Părinţii trebuie să înţeleagă că
viaţa începe în clipa zămislirii.
Într-o noapte, Dumnezeu a îngăduit
să văd o înfricoşătoare vedenie, care mi-a

slovenie ca să meargă să toace, să
scoale maicile la rugăciune.
Diavolul avea mare ciudă pe
ea, că-l ardea cu Psaltirea. Dar
ea ani de zile s-a ostenit aşa. Şi
ce s-a gândit diavolul să-i facă, ca
s-o ocărască stareţa şi maicile? Se
ducea dracul noaptea şi-i trăgea
clopotele. Dar nu le trăgea când
trebuie. De abia adormeau maicile şi numai ce auzeai: “Bang,
bang, bang...”. O chema stareţa:
«De-abia au adormit maicile, de
ce tragi clopotele?
Dar ea zicea: “Iartă-mă, maică
staretă, că am greşit!”
Ea nu ştia că-i dracul, credea că
altă călugăriţă vrea să-i facă ei rău.
Altă dată, de două ori le trăgea, şi
de cu seară şi după miezul nopţii,
după ce adormeau maicile. Numai
la vreme nu le trăgea, ca să tulbure
pe călugăriţa care citea la Psaltire.
Dar ea ce-a făcut? “Măi, am
să mă duc în clopotniţă! Tot nu
dorm!” Şi a luat Psaltirea, o cruce în mână şi nişte lumânări, că
nu erau pe atunci becuri, ca să citească în clopotnită, să vadă care-i
maica aceea, că de atâtea ori au
pus-o la canon şi stareţa şi duhovnicii, că sună clopotele înainte de
vreme.
Când s-a dus acolo, vine dracul. Pune un picior pe-un geam şi
un picior pe celălalt şi se agaţă cu
mâna de funie ca să tragă clopotele. Dar ea, cum era cu crucea, când
l-a văzut, a zis:
– În numele Domnului nostru
Iisus Hristos, stai! Să te lege pute-

arătat care este soarta acelor copii. Era în
noaptea spre Marţea Luminată. Aprinsesem două lumânări în două tinichele, aşa
cum obişnuiesc să fac chiar şi atunci când
dorm, pentru cei ce suferă sufleteşte şi
trupeşte, vii şi morţi. La ora douăsprezece,
în miezul nopţii, în timp ce rosteam rugăciunea lui Iisus, văd un ogor mare, înconjurat cu un gard de zid, semănat cu grâu
care abia începuse să crească. Eu stăteam
în afara ogorului şi aprindeam lumânări
pentru cei morţi, pe care le lipeam de zidul împrejmuitor. În partea stângă era un
teren viran, plin de stânci şi văgăuni, care
se mişcau mereu din pricina unui vuiet
puternic alcătuit din mii de ţipete sfâşietoare, care-ţi rupeau inima. Chiar şi cel
mai împietrit om s-ar fi umilit, dacă le-ar
fi auzit. În timp ce sufeream din pricina
acelor ţipete sfâşietoare şi mă întrebam de
unde provin şi ce înseamnă toate acestea
pe care le vedeam, am auzit o voce spunându-mi: “Ogorul cu grâu, care încă nu
a dat în spic, este cimitirul cu sufletele
morţilor care vor învia. Iar în locul care
se cutremură de ţipetele sfâşietoare, se află
sufletele copiilor care au fost omorâţi prin
avorturi”. După această vedenie mi-a fost

rea Dumnezeirii!
– Văleu, roaba lui Dumnezeu, dă-mi drumul, că nu mai
vin niciodată!
– Nu. Stai!
– Dă-mi drumul! Mă jur că nu
mai vin la mănăstirea asta!
– Nu! Stai să vină maica stareţă şi maicile din consiliu, care de
atâtea ori m-au pus la canon, că eu
trag clopotele.
– Dă-mi drumul, roaba lui
Dumnezeu!
– Nu. Să te lege puterea lui Dumnezeu şi Sfânta Cruce! Stai aşa, cu
mâna pe funie!
Şi ea săraca s-a dat jos din clopotniţă şi s-a dus la stareţă.
– Maică stareţă!
– Ce-i cu tine?
– Hai să vezi cine trage clopotele, că de atâtea ori m-ai pus la
canon!
Maica stareţă a luat câteva maici
din consiliu şi s-a dus să vadă cine
trage clopotele. Ea a crezut că este
o maică care trage clopotele, ca s-o
supere. Când a ajuns şi l-a văzut:
– Văleu! Maică, alungă-l de
aici! Vai de noi, murim de frică!
Îi urât tare!
Şi, pe fugă, când a văzut că dracu-i clopotar!
- Nu! Lăsaţi-l! Nu poate să se
ducă, că-i legat.
Dar el striga:
– Daţi-mi drumul, roabele lui
Dumnezeu, că nu mai vin la mănăstirea asta în veac!
– Nu! Stai aici să aduc tot soborul mănăstirii să-ţi ceri iertare

cu neputinţă să-mi revin multă vreme, din
pricina marei dureri ce am simţit-o pentru sufletele acelor copii. Nu am putut nici
măcar să mă odihnesc după aceea, cu toate că eram istovit de oboseală.
- Părinte, se poate face ceva pentru a se
abroga legea cu privire la avorturi?
- Se poate, dar trebuie să se mişte puţin
guvernul, Biserica etc, astfel încât lumea să
fie informată despre consecinţele ce le va
avea subnatalitatea. Preoţii să explice lumii că legea pentru avorturi este împotriva
poruncilor evanghelice. La fel şi medicii să
vorbească despre pericolele prin care trece
femeia care face avort. Vezi, europenii au
avut nobleţea şi au lăsat-o moştenire copiilor lor. Noi am avut frica de Dumnezeu,
dar am pierdut-o şi nu am lăsat-o moştenire generaţiei următoare, de aceea acum
legiferăm avorturile, căsătoria civilă, etc.
Atunci când un om încalcă o poruncă
a Evangheliei, responsabil este numai el.
Dar când un lucru care se opune poruncilor evanghelice se face din partea statului, atunci vine urgia lui Dumnezeu
peste tot neamul, ca să se îndrepte.
Cuv. Paisie Aghioritul

de la maici, că ai tulburat toate
maicile, când sunai clopotele
înainte de vreme!
– Asta n-o pot face!
Ai văzut răutatea diavolului?
“Asta n-o pot face”. Ei aşa zic în
iad: “Nu vom sluji Ţie! Nu vom
sluji Ţie!” Tot împotriva lui Dumnezeu, căci au căzut din mândrie.
Şi au tras clopotele să se adune
maicile.
– Măi, dracul în clopotnită! Îl
pune aceea să-şi ceară iertare.
Când îl vedeau, ţipau şi fugeau
care într-o parte, care în alta.
– Zi, iartă-mă! îi spuneau
maicile.
– Nu pot, că dacă zic mă fac
înger!
– Asta vrem noi! Să vedem un
drac că s-a făcut înger cum a fost
înainte.
Vezi, dacă a căzut din mândrie,
nu poate zice “iartă-mă”. Aşa şi
noi. Când vei vedea că cineva îţi
cere iertare, si tu, dacă nu zici:
“Dumnezeu să te ierte!”, eşti asemenea cu dracul care nu poate
zice “iartă-mă”. Sau dacă ai gresit
ceva, şi nu ceri iertare, te asemeni
cu el, că nu zici “iartă-mă”. “Nu
vreau să zic “iartă-mă”! Dar de ce?
El este vinovat, nu eu!”
– Nu zic “iartă-mă”!
Atunci a zis călugăriţa:
– Uite ce-i! Dacă nu zici “iartă-mă”, să ne cânti o cântare, cum
cântai tu când erai înger înainte.
- Dacă voi cânta, vă topiţi ca
ceara.
– Nu ne temem!

– Şi ce cântare să cânt?
– Cântă Sfinte Dumnezeule.
Când a început să cânte, plângea
tot soborul mănăstirii. Cânta frumos tare. Dar ştii cum cânta? Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, şi gata. Până acolo!
Miluieşte-ne, nu voia să zică.
– Zi “miluieşte-ne”!
– Nu pot, că dacă zic mă fac
înger!
– Asta vrem noi! Cântă miluieşte-ne, că nu-ţi dau drumul. Aici te
ţin legat şi mâine, să vină toate satele să te vadă aici clopotar! Puterea Dumnezeirii să nu-ţi dea drumul, până nu zici miluieşte-ne.
Cânta frumos: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte şi iar se oprea. Miluieştene nu zicea.
– Zi miluieşte-ne!
– Nu pot!
– Să te ardă puterea Sfintei Cruci!
– Văleu! Daţi-mi drumul, că nu
mai vin în veac aici! Am să spun la
tot iadul ce-am păţit aici.
– Nu! Zi: “Miluieşte-ne pe noi”!
Când a văzut că-l arde puterea
Sfintei Cruci, a cântat. Şi când a
cântat miluieşte-ne pe noi, a strălucit ca soarele şi a zburat la cer.
S-a făcut înger. Şi atunci maicile
au început a face metanii:
– Mulţumim Domnului că am
văzut un drac care s-a făcut înger
înapoi, că a zis miluieşte-ne pe noi!
De aceea, dacă cineva a greşit
ceva, să zică imediat: “Iartă-mă,
frate, că am greşit!”
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ORI CU DUMNEZEU,
ORI CU TELEVIZORUL
Televizorul este cea mai mare otravă.
Într-un viitor foarte apropiat acest
instrument se va transforma în duşmanul
oamenilor. Va veni vremea în curând
când nu doar că vă va aduce veşti în casă,
ci va comunica undeva tot ce se întâmplă
în casa dumneavoastra, inclusiv şi cele
care nu e voie să le vorbim aici. Aşa
se anunţă acum în presa mondială, că
în curând televizoarele vor fi duşmanii
oamenilor. Luaţi aminte. Deci în locul
lui puneţi o icoană mare şi aruncaţi
acest instrument care de multe ori vă
înşeală.
Neamul nostru nu a fost învăţat
cu multe informaţii. Vorbărie multă,
informaţii multe, ceartă între ziarişti şi
ziare, încât omul întotdeauna e tulburat.
Ce ziceţi de faptul că unul din doi este
tulburat sau amândoi sunt tulburaţi? Păi
cum să nu fie? Te uiţi în ziar şi stai cu o
ureche la televizor şi cu una la radio şi
pe urmă zici că eşti tulburat? Dacă ai citi
din Sfânta Scriptură un capitol sau dacă
ai citi vreo catismă din Sfânta Psaltire,
daca ai citi de la Sfinţii Părinţi un

cuvânt şi un acatist sau o altă rugăciune,
demonul nu ar intra în casă, copiii tăi ar
fi izbăviţi de demonizare, casa ta ar fi în
pace, iar copiii liniştiţi.
Toate ziarele acestea te îmbolnăvesc.
Inventarul de crime, inventarul de avioane
căzute, inventarul de bombe explodate,
inventarul de prostituate, inventarul de
politicieni. Când le cauţi mai bine, nu e
nimic, te tulbură mai mult. Nu ştiu să dea
frumuseţea neamului, dau numai urâţenia
neamului şi o mai urâţesc şi ei din condei
şi se înjură unii pe alţii prin ziare. Noi, ca
fii ai lui Dumnezeu şi copii ai Bisericii lui
Hristos şi ca fraţi în Hristos, să transmitem
partea frumoasca, bucuria din mine sa o
simta şi vecinul meu. Râvna lui pentru
Hristos să o simt şi eu.
Unii spun că ascultă Liturghia la
televizor. Măi frate, nu mai sta tolănit
pe pat cu ochii la televizor la Sfânta
Liturghie, ca îţi baţi joc de sfinţenia
slujbei. Tehnica asta modernă pe o
parte te ajută şi pe trei te strică. Du-te
la biserică, să te rogi cu îngerii şi cu
preoţii şi cu poporul acolo unde sunt

Astăzi se lucrează
la tâmpirea lumii
Răspunde Cuviosul
Paisie Aghioritul
- Părinte, astăzi există o
astfel de informare, prin
televiziune, încât în acelaşi
minut poţi vedea fapte ce
se petrec la celălalt capăt al
lumii.
- Numai pe ei înşişi
nu se văd oamenii,
văd însă toată lumea.
Astăzi lumea se
distruge din pricina
ei, nu o distruge
Dumnezeu.
- Părinte, televizorul
face un mare rău.
- Face rău, spui
tu. A venit cineva la
mine şi mi-a spus:
“Părinte, televizorul
este bun!” “Şi ouăle
sunt bune, îi spun,
dar dacă le amesteci
cu găinaţ de găină,
nu mai sunt de folos”. Aşa
se face şi cu televizorul şi cu
radioul.
Lumea s-a vătămat mult

din pricina televizorului; în
mod special se distrug copiii.
A venit la coliba mea un copil
de 7 ani cu tatăl său. Vedeam
că prin gura copilului vorbea
diavolul televizorului, aşa
cum vorbeşte diavolul prin
gura celor demonizaţi. Era
ca un copil ce se născuse cu

dinţi. Astăzi arareori vezi
copii normali; sunt monştri.
Priveşte-i că nu au dorire
spre cele de sus, ci ceea ce

sfinţii şi preotul cu Sfintele Daruri în
mana. Cand eşti pe patul spitalului
sau cine ştie unde la un loc de munca,
da, de acord. Se dau slujbele la aceste
aparate pentru cei care nu pot să meargă
la biserică, nu pentru cei ce nu vor să
meargă sau stau acasă comod.
Fiţi atenţi că acuma este o vreme
când o să iasă mulţi hristoşi mincinoşi
şi prooroci mincinoşi, adică lucruri
fictive şi ficţiuni.
E mai rău azi ca ieri, pentru că sunt
metode mai diabolice de a distruge
pe creştini. Cândva era: “N-ai voie
să mergi la biserică“. Cândva, acum
caţiva ani. Acuma nu: “du-te la
biserică. Dar în schimb seara stai treipatru ore şi vezi prostii la televizor”.
Lucruri murdare, urâte, care nu se pot
pomeni în biserică. Şi dacă nu stai tu,
stă sotia; dacă nu stau părinţii, stau
copiii. Două, patru, şase ore stau acolo.
Asta înseamnă iadul sigur al caselor
dumneavoastră.
Televizorul în sine nu este nimic,
dar se lucrează la o satanizare în masă

au auzit sau ceea ce au văzut,
aceea repetă. Aşa vor unii
ca să tâmpească lumea cu
televizorul. Adică cele ce aud
oamenii, să le creadă şi să le
facă.
- Părinte, ne întreabă mamele
cum să oprească pe copiii lor
de la televizor.
- Să facă pe copii să înţeleagă
că se tâmpesc cu televizorul; nu
pot gândi. Să lăsăm faptul că le
strică ochii. Televizorul este
opera omului, dar există şi un alt
televizor, duhovnicesc. Adică
atunci când prin omorârea
omului vechi se curăţă şi ochii
sufletului, atunci vede
omul mai departe
fără aparate. Au spus
copiilor lor despre
televizor? Să înţeleagă
că există şi un televizor
duhovnicesc, pentru
că prin aceste cutii se
prostesc. Cei dintâi
născuţi aveau harisma
străvederii. Aceasta s-a
pierdut după cădere.
Când copiii vor păstra
harul Sfântului Botez,
vor avea şi harul
străvederii, televizorul
duhovnicesc. E nevoie
de luare aminte, de
lucrare duhovnicească. Astăzi
mamele se pierd în lucruri de
nimic şi după aceea: “Ce să fac,
Părinte? Îmi pierd copilul!”
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a lumii, îndeosebi a tineretului, prin
televizor. Dacă vreţi să aveţi copii
normali, sănătoşi, să reuşească la
facultate, să le meargă bine, scăpaţi
de această pacoste. Dacă nu puteţi şi
vi se pare un drog nebiruit, mergeţi
la preoţi bătrâni să vă mai citească
la fete, la copii, nişte rugăciuni, ca
să poată birui acest demon. Daţi-le
altceva, fraţilor, sunt lucruri frumoase,
nu toate murdăriile de acolo. Nu ştiţi
dumneavoastra ca părinţi ce ştim noi ca
preoţi care-i mai spovedim, ce pozne
se întâmplă. Şi când veniţi la noi e prea
târziu. Când vin oameni la spovedit,
eu nu-i întreb de unde sunt, ci le spun:
“Fraţilor, uitaţi cum e, cei care aveţi
televizor în casă şi aveţi şi copii şi staţi
să priviţi la el nu vă primesc. Nu vă
primesc deloc la spovedit“. “Dar ce să
facem părinte?“. “Dacă nu te angajezi
că îl demontezi şi încă îl mai legi şi la
cablu acela prin care aduci toţi demonii
în casa ta, nu te spovedesc“. Care ne-a
ascultat, bine le-a mers. Care nu neau ascultat, plang acum în pumni. Ori
cu Dumnezeu, ori cu televizorul. Dacă
s-ar da lucruri frumoase la televizor şi
tot ar fi păcat. Să zicem că s-ar da numai
lucruri creştine, dar nu poţi, mamă, saţi duci viaţa numai la televizor.
Cât timp aceste turnuri satanice,
televiziunile, vor lucra pentru diavolul,
pace în ţările noastre nu va fi, linişte în
casele noastre nu va fi.
Arhim. Ioanichie Balan

Vino

şi vezi adevarul!
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, ca să-l întrebe
pe bătrân despre gândul curviei.
Bătrânul a început să-l sfătuiască
cu felurite cuvinte de înţelepciune
şi viaţă curată. Folosindu-se mult
fratele din cuvintele batranului,
i-a spus:
- Eu, avva, am părtăşanie în
ţara mea cu nestorienii (eretici).
Din această pricină nu mai pot
rămâne cu ei şi vreu să locuiesc
împreună cu tine.
Când a auzit bătrânul de numele lui Nestorie s-a întristat de
pierderea fratelui şi l-a sfătuit şi
l-a îndemnat să se despartă de
această erezie vătămătoare şi
să vină la sfânta sobornicească
şi apostolească Biserică. Şi i-a
spus:
- Nu este altă mântuire decât
numai în a cugeta drept şi a crede
că Sfânta Fecioara Maria este cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu.
- Într-adevar, avvo, a răspuns
fratele, toţi ereticii aşa spun: dacă
nu eşti cu noi, nu te mântuieşti.
Sărmanul de mine nu ştiu ce să
fac. Roagă-te deci Domnului
ca Domnul să mă încredinţeze,
prin faptă, care este credinţa cea
adevărată.

Bătrânul a primit cu bucurie
cuvântul fratelui şi i-a spus:
- Şezi în chilia mea şi am
nădejde în Dumnezeu că bunatatea Lui îţi va descoperi adevarul!
Lăsându-l pe fratele în peşteră
s-a dus la ţărmul Mării Moarte şi
s-a rugat pentru el. Şi iată cam 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 adevarul!
Şi luându-l, l-a dus într-un
loc întunecos, cu miros urât şi cu
foc şi-i arăta în mijlocul focului
pe Nestorie şi Teodor, pe Eutihie
şi Apolinarie, pe Evagrie si 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 ce urăsc pe Sfânta
Născătoare de Dumnezeu şi celor
ce urmează învăţăturile lor. Daca
îţi 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 săvârşi toate
virtuţile, ajungi în locul acesta
daca 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 vazut şi
a trecut la sfânta sobornicească şi
apostolească Biserică. Şi a rămas
împreună cu bătrânul în Calamon. Dupa ce a stat mulţi ani cu el,
a adormit în pace.
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Arată-mi postul tău prin fapte

Moscova: rândul de oameni doritori de a se închina Brâului
Maicii Domnului se întindea până la 4-5 kilometri

Să ne rugăm
înainte de drum
În ultima vreme auzim despre
grave accidente de circulaţie, în
urma cărora mor oameni sau rămân mutilaţi pe viaţă. Este stringent nevoie să ne rugăm înainte
de drum şi să-i învăţăm şi pe copiii
noştri, pe rudele noastre, învăţătorii pe elevi, să ceară ocrotire de la
Dumnezeu, de la Maica Domnului, de la Sfinţii Îngeri şi de la toţi
sfinţii. Vă rugăm să copiaţi şi să
răspândiţi cât mai larg rugăciunile
de mai jos, împlinind porunca iubirii aproapelui.

RUGĂCIUNEA ŞOFERULUI
Dumnezeule Preabunule şi
Multmilostive, Care pe toate le
ocroteşti şi le acoperi cu mila şi
cu iubirea Ta de oameni, mă rog
Ţie cu smerenie, ca prin mijlocirea Preasfintei Născătoarei de
Dumnezeu şi a tutoror sfinţilor
Tăi, să mă păzeşti de moarte năprasnică şi de toată năpasta pe
mine, păcătosul robul Tău (numele), şi pe cei încredinţaţi mie
şi să mă ajuţi să-l aduc pe fiecare
nevătămat după a lui trebuinţă.
Multmilostive Doamne, izbăveşte-mă de duhul cel rău al
iuţelii nesocotite, de puterile
întunericului, de patima beţiei cea aducătoare de necazuri
şi de moarte năprasnică fără de
pocăinţă. Apără-mă şi mă ajută,
Doamne, ca să ajung cu cuget
curat la adânci bătrâneţe, fără
vreun păcat de ucidere sau de
schilodire a cuiva din pricina
nepurtării mele de grijă, ca să se
preaslăvească Preasfînt numele
Tău acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE DE CĂLĂTORIE
Stăpâne Doamne, Dumnezeul
nostru, Calea, Adevărul şi Viaţa, care
ai slobozit cu preaslăvire pe Iosif de
prigonirea fraţilor săi, povăţuindu-1
pe el în Egipt şi cu blagoslovenia bunătăţii Tale ajutându-l, l-ai făcut să
sporească uimitor în toate.
Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi Cleopa la Emaus şi
prin frângerea pâinii preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim, călătoreşte
şi acum cu Darul şi cu Dumnezeiasca
Ta blagoslovenie cu noi, robii Tăi (prenumele), care cu umilinţă ne rugăm
Ţie. Şi precum ai trimis, lui Isaac şi lui
Tobie, înger paşnic, împreună-călător, iar călătoria şi întoarcerea acelora
cu pace şi cu bună sporire ai făcut-o,
rugându-ne Ţie, trimite-ne şi nouă,
îngeri paşnici, credincioşi, îndreptători, păzitori, ca să ne povăţuiască pe
noi după voia Ta. Izbăveşte-ne pe noi
de tâlhari şi de toată bântuiala vrăjmaşilor ucigători de oameni, păzeştene viaţa noastră nevătămată şi sufletele curate de toată întinăciunea ni le
fereşte. Mişcările noastre sporeşte-le
în bine, apucăturile îndreptează-ni-le
şi ne izbăveşte pe noi de cei ce ne vor
nouă răul, văzuţi şi nevăzuţi vrăjmaşi.
Izbăveşte-ne de dosădirea oamenilor
răi şi vicleni şi de tot viforul şi nefericirea. Dăruieşte-ne nouă pace, sănătate şi Dumnezeiescul Tău ajutor cel
atotputernic, ca sprijiniţi fiind, să nu
ne abatem din calea poruncilor Tale.
Aşa ne rugăm Ţie, împărate atotputernice, şi nepomenitorule de rău,
Doamne, auzi-ne pe noi smeriţii,
pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea greşelile noastre. îmbogăţeşte-ne
pe noi cu darul Tău şi plini de dânsul
ne arată, împodobindu-ne cu Dumnezeiasca ta blagoslovenie, cu mila
şi cu bunătăţile cereşti şi pământeşti,
ca astfel călătorind, să ne întoarcem
cu bine, lăudând şi binecuvântând
bunătatea Ta cea nemărginită. Că a
Ta este Stăpânirea, împărăţia, Puterea şi Slava a Tatălui şi a Fiului, şi a
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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Prin care, vei zice?
De vei vedea un sărac, miluieşte-l; de vei avea vrăşmaş,
împacă-te cu el ; de vei vedea pe
prietenul tău sporind, nu-l zavistui; de vei vedea femeie frumoasă, trece-o cu vederea.
Şi nu numai gura să postească, ci şi ochiul, şi auzul şi picioarele, şi mâinile şi toate mădularele trupului nostru.
Să postească mâinile curăţindu-se de răpire şi de lăcomie.
Să postească picioarele, depărtându-se din căile ce duc la
priveliştile fărădelegii.
Să postească ochii, învăţându-se să nu caute niciodată la
feţe frumoase, nici să iscodească
cele străine. Că hrană a ochilor
este privirea. Dacă privirea va fi
păcătoasă, vatămă postul şi răstoarnă toată mântuirea sufletului, iar de va fi după lege, împodobeşte postul.
Foarte necuviincios este, ca
prin post, să ne oprim de bucate şi chiar de cele îngăduite, iar
cu ochii să ne înfruptăm şi de
cele oprite.
Nu mănânci carne? Să nu
mănânci, dar nici cu ochii să nu
pofteşti.
Să postească şi auzul. Iar post
al auzului este a nu primi grăiri
de rău şi clevetiri, că zice: „Auz
deşert să nu primeşti”.
Să postească şi gura de cuvinte de ruşine şi de ocară. Că ce
folos este când ne depărtăm de
carne de pasăre şi de peşte, iar
pe fraţi îi mâncăm şi îi muşcăm.
Cel ce grăieşte de rău a mâncat carnea fratelui şi a muşcat
trupul vecinului.
Pentru aceasta şi Pavel a
îngrozit, zicând : „Iar dacă vă
muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi
între voi” (Galat 5, 15).
Nu ai înfipt dinţii în carne,
dar ai înfipt grăirea de rău în
suflet, stricând numele cel bun
al aproapelui. Nenumărate rele

ţi-ai pricinuit şi ţie şi aceluia, şi
multor altora. Că şi pe cel ce a
auzit l-ai făcut mai rău, clevetind pe aproapele. Şi de va fi
păcătos, se face mai trândav,
aflându-te tovarăş al păcatului.
Iar de va fi cu fapte bune se ridică spre mândrie şi se trufeşte,
pentru căderea altora, închpiundu-şi lucruri mari despre
sine. Şi pe lângă toate acestea a
vătămat obştea Bisericii, că cei
ce aud nu clevetesc pe cel ce a
greşit, ci ocările lor se îndreaptă
asupra tuturor creştinilor.
Nu vei auzi pe cei necredincioşi când zic : Cutare este desfrânat! Ci lăsând pe ai lor, pe toţi
creştinii îi clevetesc. Şi astfel ai
adus pricină de a se huil numele lui Dumnezeu. Că precum de
vom petrece lăudat, se slăveşte
numele lui Dumnezeu, tot aşa
de vom petrece în păcate se huleşte şi se ocărăşte numele Lui.
Apoi pe cel ce l-ai clevetit l-ai
ruşinat, şi în acest chip mai neruşinat l-ai făcut, vrăşmaş şi pizmaş făcându-ţi-l. Iar pe tine teai făcut vinovat pedepsei, căci ai
vorbit lucruri care nu te privesc.
Şi să nu-mi spună cineva că
atunci grăiesc de rău când spun
minciuni, iar nu când grăiesc
adevărul.
Chiar de vei spune adevărul prin clevetire, vei avea vină.
Că şi fariseul acela a clevetit pe
vameş spunând adevărul, dar
aceasta nu l-a îndreptat. Spunemi oare vameşul nu era vameş
şi păcătos? Arătat este tuturor
că da. Dar pentru că fariseul l-a
prihănit, a pierdut toate.
Voieşti să îndreptezi pe fratele tău? Lăcrimează, roagă-te lui
Dumnezeu pentru el, ia-l deosebit şi îndeamnă-l, sfătuieşte-l,
roagă-l.
Aşa şi Pavel făcea, căci zice:
„Mă tem ca nu cumva, venind
iarăşi, să mă smerească Dumnezeul meu la voi şi să plâng pe
mulţi care au păcătuit înainte şi

nu s-au pocăit de necurăţia şi de
desfrânarea şi de necumpătarea
pe care le-au făcut” (II Cor. 12,
21). Arată dragoste către cel ce
a greşit încredinţează-l că, aducându-i aminte de păcat, porţi
grijă de el, iar nu-l vădeşti.
Apucă-i picioarele şi sărută-i-le, nu te ruşina dacă voieşti cu adevărat să-l vindeci.
Asemenea şi doctorii fac, căci
de multe ori roagă şi sărută pe
bolnavi, ca să primească doctoria cea mântuitoare. Fă şi tu
aşa. Arată preotului rana; lucrul acesta este a celui ce poartă grijă, a celui ce are milă.
Şi nu numai pe cei ce grăiesc de rău, ci şi pe cei ce aud
pe alţii grăind de rău, îi sfătuiesc să-şi astupe urechile şi să
urmeze proorocului care zice :
„Pe cel ce clevetea în ascuns pe
vecinul său, pe acela l-am izgonit” (Ps. 100, 6).
Zi către vecinul tău : De ai pe
cineva ca să-l lauzi şi să-l vorbeşti de bine, deschid urechile ca să primesc laudele, iar de
voieşti să vorbeşti de rău, închid
intrarea cuvintelor, căci nu sufăr
să primesc gunoi şi noroi.
Ce dobândă primesc să ştiu
că cutare este rău?
Dimpotrivă, mare vătămare
este lucrul acesta şi paguba cea
mai de pe urmă.
Zi către vecinul tău: Să purtăm grijă de cele ale noastre, cum
vom da seamă de greşalele noastre, iar iscodirea aceasta s-o folosim la viaţa noastră. Ce îndreptare şi iertare vom avea, când pe
cele ale noastre niciodată nu le
luăm în minte, iar pe cele străine
aşa cum de-adinsul le iscodim?
Şi dacă ar trece cineva şi s-ar uita
în casa ta, cercetând cele dinlăuntru, face un lucru urât şi plin
de ruşine, aşa şi cercetarea celor
străine este un lucru urât şi vătămător.
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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.

