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În Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea
Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit
Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul în chip
de porumb a adeverit întărirea cuvântului.
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule,
şi lumea ai luminat, slavă Ţie!

Acesta este Fiul Meu
cel iubit întru Care
am binevoit

Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată
lumea a venit la râu ca să sfinţească apele
cu Botezul. A venit la ape ca să curăţească
firea lor; a venit să Se boteze ca să ne
pregătească baia sfântului Botez. A venit la
Ioan, pentru ca acesta să fie pentru dânsul
martor nemincinos, văzând pe Duhul Sfânt
pogorându-Se peste Cel pe Care-L boteza şi
auzind glasul Tatălui de sus.
Duhul Sfînt s-a arătat în chip de
porumbel, pentru că acea pasăre este curată,
blândă, iubitoare de oameni, fără de răutate
şi nu stă în locuri necurate. Tot asemenea şi
Duhul Sfânt este izvorul curăţiei, noianul
iubirii de oameni, învăţătorul blândeţii,
rânduitorul binelui şi fuge de la cel care se
tăvăleşte în tina cea necurată a păcatului,
fără de pocăinţă.
Pogorându-Se Duhul Sfânt ca un
porumbel spre Domnul nostru Iisus Hristos,
s-a auzit un glas din cer, zicând: Acesta este
Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit.
Aceluia deci, se cuvine mărirea şi stăpînirea,
în vecii vecilor. Amin.
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Preotul care a murit pe feribot şi-a dat viaţa
pentru semenii săi

Preotul georgian mort pe feribot s-a comportat ca un erou.
Părintele Ilia Kartozia i-a salvat pe
alţi călători, ajutând la evacuarea
feribotului, conform lui Irakli,
un supraviețuitor georgian, care
a făcut această declaraţie pentru
cotidianul italian La Repubblica.
El a spus despre Kartozia, că l-a
mângâiat și că i-a dat puterea
de a-şi salva fiul de 9 ani, soția și
socrii, ducându-i în siguranță. „El
a fost cel care m-a salvat, dândumi putere”, a declarat bărbatul,
pentru ziar. Când a început incendiul, Irakli îşi luase fiul și încercase
să fugă, dar l-a blocat spaima. „El
m-a grăbit, m-a asigurat şi mi-a
spus să am încredere şi să cred în
Dumnezeu”.
Când oamenii au ajuns la bărcile

de salvare, a venit şi rândul lui, dar
preotul a văzut o femeie cu o fetiță,
se pare de naționalitate greacă,
şi le-a rugat să meargă înaintea
lui. Apoi, când vasul s-a mişcat,

coarda de salvare a cedat. Cineva
i-a aruncat o vestă de salvare, dar
a fost incapabil să mai ajungă la el,
din cauza mării involburate, și s-a
înecat, a amintit Irakli. Preotul se
întorcea dintr-un pelerinaj la Sfântul Nicolae din Bari, şi avea cu el
un rucsac cu icoane, despre care

a spus că le va purta mereu cu el.
Erau opt georgieni pe feribot, toţi
aceştia au fost salvaţi, cu excepția
lui Kartozia.
Cel puțin zece persoane au
murit în catastrofă. Canalul TV
italian Rai 2 a raportat că, atunci
când corpul lui Kartozia a fost
găsit pe malul Lecce, a fost găsit
şi un rucsac, plin cu icoane. În
Georgia, actul de curaj al preotului a fost deja asemănat cu cel al
teologului Grigol Peradze, care a
fost arestat în timpul celui de-Al
Doilea Război Mondial, pentru
adăpostirea evreilor, mort şi el în
Auschwitz. Peradze a fost canonizat, devenind sfânt, de către Biserica Ortodoxă Georgiană, în anul
1995.
lonews.ro

Franţa - terorism de stat

Un bătrân de 85 de ani, amendat cu 5000 de euro
pentru că a îndemnat o femeie să nu avorteze

Francezul de 85 de ani Xavier Dor, militant provita, a fost amendat lunea aceasta cu 5000 EUR pentru exercitarea de „presiuni morale și psihologice” în
scopul de a convinge o femeie să nu facă avort.
În 2012, pediatrul și cercetătorul pensionar și cu
sănătatea șubredă, aproape orb, dăruise botoșei (ciupici) împletiți unei femei care era în drum spre un centru Planned Parenthood (Planificarea Familiei) din
zona centrală a Parisului.
Instanța a impus o amendă cu suspendare în sumă
de 5000 EUR, plătibilă în caz de repetare a infracțiunii,
acordând câte 750 EUR daune și interese fiecăreia din
cele 3 asociații pro-avort care au introdus cauza împotriva lui Dor.
Aceasta este hotărârea Curții de Apel, „îndulcită”
după ce prima instanță depășise cererile procurorilor,
ordonând o amendă de 10000 EUR în septembrie
anul trecut, precum și 2000 EUR daune-interese pentru tânăra întâlnită de Dor pe scările care duceau spre
centrul Planned Parenthood.
Dor este un militant pro-vita veteran și șeful
asociației SOS Tout-petits (SOS Micuții), care a condus multe proteste și demonstrații prin rugăciune în
apropierea unităților prestatoare de avorturi.
Tactica promovării de legi împotriva protestelor
pașnice pro-vita, mai ales în preajma clinicilor de
avorturi, precum și activismul judiciar civil și penal împotriva persoanelor care încearcă pașnic să
vorbească cu femeile care ar putea dori un avort, nu
este deloc nouă.
În 2012, în Canada, Linda Gibbons a fost arestată
după ce a ținut un afiș cu un bebeluș plângând, cu textul, „De ce, mamă, când am atâta dragoste de oferit?”,
în preajma unei clinici de avorturi, încercând apoi să
inițieze o discuție pașnică cu un cuplu care mergea
spre clinică, cuplul refuzând să discute. În cadrul proceselor, în aprilie 2014, procuroarea a argumentat că
afișul în sine era dezgustător, pe motiv că reprezenta
un argument emoțional, și nu rațional. De aici se vede
gradul mare de interpretabilitate a legilor respective,
orice afirmație de bine sau înduioșătoare, afișele sau
botoșeii sau orice ar putea stârni emoții materne
putând fi clasificate drept infracțiuni după inspirația
procurorilor/avocaților reclamanți și cu concursul
instanțelor.
Istoricul cazului lui Xavier Dor
Dor a pătruns de două ori în centrul Planned
Parenthood respectiv, care oferă informații despre
contracepție și avort – inclusiv consiliere pentru femeile care au depășit termenul legal pentru efectuarea
procedurii – dar care nu efectuează efectiv avorturi.
Cu prima ocazie, pe 25 iunie 2012, Dor a intrat
în centru însoțit de o a doua persoană, reușind să

vorbească cu responsabilul și să îi explice motivele
pentru care se opune avortului. A doua zi, a revenit
singur și a fost expulzat fără menajamente din incintă.
Pe scara interioară a clădirii unde își avea sediul centrul Planned Parenthood a întâlnit o femeie care urca
acolo. A oprit-o și i-a oferit un medalion cu Fecioara
Maria și botoșei, pe care ea le-a acceptat.
Femeia a povestit întâmplarea celor de la Planned
Parenthood, care, împreună cu o asociație și mai
multe sindicate profesionale ale prestatorilor de servicii de avort și contraceptive, l-au dat în judecată pe
Dor din cauza „violenței extreme” a cuvintelor sale.
Femeia a declarat că, fiind catolică și mamă a trei
copii, a fost „profund zdruncinată”.
La audieri, procurorul public a argumentat că
bătrânul: „Ar trebui să își dea seama de lezarea
morală pe care o cauzează. Este timpul să înceteze.
Ca pensionar, ar trebui să își găsească alte ocupații
și să lase femeile să își rezolve singure problemele
de conștiință dificile, cu toată suferința puternică
pe care acestea o presupun, care nu ar trebui
amplificată.”
Organizațiile pro-avort implicate au declarat că nu
au fost interesate să obțină o pedeapsă cu închisoarea,
întrucât Dor a petrecut deja mai multe luni în închisoare pentru faptul de a se fi rugat în fața clinicilor
de avorturi, detenția nedeterminându-l să își înceteze
eforturile. În schimb, acestea au căutat să îl atace pe
plan financiar – lucru de asemenea mai util, pe fondul tăierilor bugetare și afectării finanțării lor de către
stat.
Este bizar faptul că nu s-a clarificat niciodată dacă
femeia a făcut de fapt avort, atunci sau altă dată. Astfel, este neclar dacă se poate considera, din perspectiva logicii juridice, că Dor a obstrucționat un avort,
într-un caz în care nici măcar nu s-a stabilit cu certitudine că exista o sarcină.
Claude Katz, reprezentantul Planned Parenthood,
a dorit să intimideze prin următoarea declarație
stupefiantă, în care numește avortul „progres al omenirii”: “Dreptul la avort este unul cucerit printr-o luptă
crâncenă, unul dintre cele mai importante progrese
ale omenirii. Lupta voastră este o luptă pierdută de
la început. Decizia curții nu poate permite prezența
unui interes superior, deasupra legii.”
Un alt avocat al reclamanților l-a numit pe Dor un
„bătrân nemernic” al cărui unic scop este de a „răni”
și „cauza suferință”.
Dor a declarat: „Amenda nu mă va opri să apăr
viața, există mai mult de un mod de a face acest lucru
și vom continua să facem demonstrații pentru drepturile copilului nenăscut.”
Cultura Vieții

Sfânta Împărtăşanie

Chipul ei a strălucit

Era ajunul Bobotezei anului 2000, când se face Agheasma Mare.
În Piliuri, un sat din Epirul de Nord (Albania), preotul coboară din
maşina care îl transporta şi se pregăteşte să sfinţească casele. O oră
şi un sfert au mers cu maşina pentru a ajunge acolo. Acest sat este
ascuns pe nişte munţi frumoşi, însă drumul până acolo este abrupt şi
primejdios. Maşina se chinuia să iasă din noroiul făcut de ploaie. Preotul era nou venit în sat şi fusese hirotonit doar cu două luni înainte.
Venise din Grecia împreună cu trei studenţi ca să ajute la strană şi
să transporte cele necesare pentru a fi săvârşite slujbele bisericeşti în
satele dimprejur şi oriunde mai era nevoie.
Prima lor vizită a fost la biserica ce se află la intrarea în sat. Regimul
ateu o transformase în „casă a poporului”, iar mai apoi în magazie.
Era o privelişte dureroasă. Treptele erau pline de buruieni, iar uşa
zăvorâtă. Nici un semn de viaţă. Ai fi spus că fusese părăsită şi lăsată
în paragină ca să se distrugă ceea ce lăsaseră în urma lor ateii. Copiii
alergau ca să bată la uşile caselor şi să anunţe venirea noului preot.
Peste puţin s-au adunat toţi sătenii. Femeile îşi dădeau una alteia
vestea cea mare:
− Pentru prima oară după atâţia ani a venit preotul ca să ne
sfinţească!
Iar acestea le spuneau cu lacrimi în ochi. Altele puneau la intrarea casei covoare, altele tăiau cele mai frumoase flori din grădina lor
pentru a-l întâmpina pe preot. Cu toţii aşteptau în poartă. Până şi
câinii participau la bucuria sătenilor, căci lătratul lor era acum diferit, plin de bucurie.
„În Iordan botezându-Te Tu, Doamne…” răsuna în tot satul. Hainele
preotului s-au umplut de noroi. Pantofii studenţilor s-au umplut şi ei
de noroi, dar cu toate acestea cu toţii se bucurau.
Au trecut trei ore şi jumătate până ce a sfinţit toate casele. Mai
rămăsese o casă de la marginea satului care se afla mai departe. Unii
s-au oferit să meargă ca să ducă şi la acea casă agheasmă, zicând
că preotul este obosit. Însă cele două femei, o bătrână şi fiica ei, îl
aşteptau pe preot. Când acesta a ajuns, au sărutat cu dor dumnezeiesc Sfânta Cruce. L-au condus pe preot împreună cu toţi însoţitorii
săi prin toate camerele casei. Într-una din acestea, o tânără zăcea la
pat.
− Părinte, nepoata mea… Are optsprezece ani. E o copilă foarte
bună. Trece printr-o încercare, dar mare este Dumnezeu.
Mama ei se afla alături de ea şi plângea pe înfundate. Amândouă
femeile voiau să-i spună ceva preotului, dar şovăiau.
− Am dori, părinte, să vă cerem ceva. Fata pe care aţi stropit-o în
cameră este infirmă, tetraplegică. A fost botezată în urmă cu trei ani.
De atunci posteşte aspru şi nu mănâncă carne. Miercurea şi vinerea nu mănâncă nici untdelemn. Se roagă şi aşteaptă de mult timp
să vină un preot s-o împărtăşească. Ne gândeam dacă aţi putea s-o
împărtăşiţi mâine.
− Mâine este Boboteaza… este o zi mare. Va fi multă lume… Se vor
împărtăşi, iar apoi vom arunca Cinstita Cruce în mare. Înţelegeţi că
vom întârzia mult.
− Nu contează, părinte. Vom aştepta cât este nevoie. Când o să afle
fata noastră, va începe de astăzi să postească şi nici apă nu va bea.
Aceasta este dorinţa ei fierbinte. Aşadar, ce spuneţi?
A doua zi, pe la amiază, aceeaşi maşină cu aceiaşi oameni se
îndreaptă către sat. Nimeni nu vorbeşte pe drum. Au mers destul
de mult pe jos până să ajungă la acea casă. În faţă merge cineva cu
o lumânare aprinsă. Pe scara lată a casei cele două femei plângeau
de bucurie, făcând metanii până la pământ pentru a-şi exprima
recunoştinţa lor. Îşi fac amândouă în tăcere semnul Crucii şi-l conduc pe preot în camera fetei.
− Se împărtăşeşte roaba lui Dumnezeu, Elefteria, cu Trupul şi
Sângele lui…
Însă înainte de a-i da fetei Preacuratele Taine, preotul s-a oprit. Ceva
se întâmplă. Îşi închide ochii, şi-i deschide, de parcă l-ar fi deranjat
ceva. După ce a lăsat linguriţa în Sfântul Potir, şi-a frecat ochii, care în
acea clipă i se înceţoşaseră. Se întreba întru sine ce se întâmplă. Ochii
Elefteriei, care erau aţintiţi la Sfântul Potir, străluceau. Străluceau atât
de mult, încât preotul, uimit, nu mai putea distinge chipul fetei. O
lumină prea strălucitoare, care creştea mereu în intensitate, se întindea încet-încet în întreaga cameră. Simţea că acea lumină îl învăluie
şi-i simţea chiar şi căldura. S-a înfricoşat. Acea lumină nu avea culoarea flăcării, ci era albă, puternică, fină, dar nu orbitoare. Era atât
de puternică, încât preotul nu putea vedea faţa şi gura ei.
Fiind copleşit de uimire şi străduindu-se să nu-i tremure mâna, preotul i-a dat fetei Sfânta Împărtăşanie având în minte chipul ei. Şi-a
dat seama că a împărtăşit-o doar când a simţit că linguriţa a atins
dinţii ei.
− Vă mulţumesc, părinte! a auzit preotul vocea tinerei copile.
Apoi preotul a vrut să consume Sfintele din Sfântul Potir în camera
în care se afla iconostasul familiei, dar i-a fost cu neputinţă. Le-a
salutat în tăcere pe gazde, iar studenţilor care îl ajutau, le-a făcut
semn că trebuie să plece. Atunci ele l-au rugat ca să rămână acolo
peste noapte, preotul însă nu le aude. Ţine strâns în mâna sa cea
dreaptă Sfântul Potir şi se îndreaptă în grabă spre adâncul pădurii
mici ce se află în apropierea casei. Fiori au străbătut întreg trupul
său. Sta şi cugeta la cele petrecute şi consumă în grabă Sfintele Taine.
− Părinte, vă simţiţi bine? îl întreabă studenţii.
− Da. Să mergem, căci am întârziat.
marturieathonita.ro
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Sfinţii îi aud şi îi văd pe toţi cei ce îi cheamă din toată inima
Îmi spui că nu poţi pricepe cum se
întâmplă că ne ascultă sfinţii din ceruri
când ne rugăm lor. Dar cum se face că razele Soarelui se revarsă peste noi pretutindeni şi că luminează peste tot pământul?
In universul spiritual sfinţii sunt ceea
ce sunt razele soarelui în universul material. Dumnezeu este Soarele veşnic,
dătător de viaţă, sfinţii sunt razele acestui
Soare al raţiunii. După cum ochii Domnului privesc fără încetare pe pământ şi
asupra fiilor pământului, tot astfel şi ochii
sfinţilor; ei nu pot să nu se îndrepte întracolo unde se îndreaptă vederea proniatoare a Domnului făpturilor şi unde sunt

şi comorile lor (trupurile lor, faptele lor,
locurile lor sfinte şi cinstitorii lor). „Căci
unde este comoara ta, acolo va fi ai inima
ta” (Matei 6, 21).
Ştii că inima poate vedea repede, departe şi limpede (îndeosebi cele ale lumii
spirituale). Poţi observa aceasta mai cu
seamă în cele duhovniceşti, unde multe
lucruri nu pot fi percepute decât prin
credinţă (prin „văzul” inimii). Inima este
ochiul fiinţei noastre. Cu cât este mai
curată, cu atât vede mai departe, mai
repede şi mai clar. La sfinţii lui Dumnezeu ochiul duhovnicesc a atins încă din
timpul vieţii suprema treaptă de curăţie

accesibilă omului, iar după moarte, când
s-au unit cu Dumnezeu, capacitatea lor de
a vedea s-a limpezit şi mai mult, a devenit
mai cuprinzătoare, prin har dumnezeiesc. De aceea sfinţii văd foarte desluşit,
cuprinzător şi departe. Văd trebuinţele
noastre duhovniceşti. Ii văd şi îi aud pe
toţi cei ce îi cheamă, din toată inima,
adică pe cei ai căror ochi lăuntrici sunt
îndreptaţi către ei şi pe care nici îndoiala,
nici necredinţa nu-i deznădăjduieşte şi
nu-i întunecă atunci când îi cheamă pe
sfinţi, când privirile rugătorilor întâlnesc
- ca să spunem aşa - privirile celor la care
se roagă. Este o vedere mistică!

Cum folosim Agheasma Mare?

De vom asculta cu atenție rânduiala sfințirii celei mari a
apei, vom afla beneficiile împărtășirii cu ea: ne sfințește sufletele şi trupurile, casele, gospodăriile, pământurile, întreg
spațiul în care ne desfășurăm activitatea, munca, învățătura.
Prin această sfințire a naturii, a tot ce-l înconjoară pe om,
Sfânta noastră Biserică ne arată că Dumnezeu trebuie
mărturisit şi lăudat nu numai în biserică, ci și în afara ei.
De aceea, prevederile tipiconale îndeamnă preotul să

săvârșească slujba în exteriorul bisericii, lângă un râu,
fântână, izvor sau într-un loc frumos amenajat, uneori împodobit cu cruci de gheață, unde se pregătesc şi se împodobesc numeroase vase cu apă.
Bucuria sărbătorilor de iarnă continuă prin sărbătoarea
Bobotezei și a Sfântului Ioan, iarăși momente de referință
pentru obștea credincioșilor, care, odinioară, dar și astăzi,
marchează cele două zile de praznic prin tradiții deosebite,
pline de simțire și trăire creștinească.
Sfințirea cea Mare a apei, sau Agheasma Mare, este o
slujbă săvârşită numai de Bobotează. Potrivit rânduielii din
Minei, cu prilejul Arătării Domnului, slujba de sfințire a
apei se poate săvârși de trei ori: la finalul Sfintei Liturghii
din ajunul praznicului, după terminarea slujbei Utreniei
Bobotezei și, desigur, după săvârșirea dumnezeieștii
Liturghii din ziua sărbătorii Epifaniei. Dacă primele două
slujbe se oficiază cu precădere la catedralele chiriarhale și
mănăstiri, în parohii mulțimea credincioșilor participă și se
împărtășește cu Aghiasma Mare după Sfânta Liturghie din
ziua Bobotezei. Obiceiurile atât de frumoase și diverse ar
merita un studiu amplu, însă acum mă voi limita doar la
câteva lămuriri privind folosirea Aghesmei Mari în decursul celor opt zile de praznic, dar și pe parcursul întregului
an bisericesc.
După tradiție, vom gusta de opt ori din această apă
sfințită; cifra opt ne amintește de veșnicie, de viața de veci,
căci în Cartea Apocalipsei se vorbește despre ziua a opta,
ce va urma după Judecata universală. Agheasma Mare se
ia pe nemâncate timp de opt zile, pentru că ea ne cheamă
să căutăm viaţa şi bucuria veşnică în iubirea Preasfintei
Treimi. Nu mâncăm nimic înainte de împărtășirea cu
Agheasma Mare pentru a arăta că nimic din cele lumești,
trecătoare nu este mai important decât hrana cea spirituală.
După Sfânta Liturghie, întâi gustăm din Aghiasma Mare,
apoi luăm sfânta anaforă. Chiar atunci când ne împărtășim
putem gusta din ea, bineînțeles după ce am primit dumn-

ezeiasca Euharistie.
Însăși rânduiala slujbei de sfințire a apei din cadrul
praznicului Epifaniei ne lămurește de ce este necesar să
ne împărtășim din apa sfințită la Bobotează: rugăciunile şi
cântările reliefează iubirea lui Dumnezeu pentru umanitate, arătată concret prin Întruparea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos şi Botezul Său în Iordan, făcând legătura între
Crăciun și Bobotează, dar şi între Botezul Mântuitorului şi
botezul nostru.
De vom asculta cu atenție rânduiala sfințirii celei mari a
apei, vom afla beneficiile împărtășirii cu ea: ne sfințește sufletele şi trupurile, casele, gospodăriile, pământurile, întreg
spațiul în care ne desfășurăm activitatea, munca, învățătura.
Prin această sfințire a naturii, a tot ce-l înconjoară pe om,
Sfânta noastră Biserică ne arată că Dumnezeu trebuie
mărturisit şi lăudat nu numai în biserică, ci şi în afara ei.
De aceea, prevederile tipiconale îndeamnă preotul să
săvârșească slujba în exteriorul bisericii, lângă un râu,
fântână, izvor sau într-un loc frumos amenajat, uneori
împodobit cu cruci de gheață, unde se pregătesc şi se împodobesc numeroase vase cu apă. Nu de foarte mult timp,
în satele din Moldova îndeosebi, credincioșii sculptează
din apele înghețate ale lacurilor cruci și mese de gheață,
așezându-le în locurile unde se va sfinți Agheasma Mare.
Tradiția nu pare prea veche, fiind legată de pelerinajul obștii
credincioșilor către o apă unde se oficia slujba de sfinţire.
Astăzi, în puține locuri se mai fac asemenea pelerinaje, dar,
dacă creștinii nu au mai mers la râu ori la lac să sfințească
apa, au adus râurile sau lacurile, prin aceste cruci cioplite în
gheață, pentru a fi binecuvântate.
Revenind la modul de folosire a Aghesmei Mari de la
Bobotează, din rugăciunile rostite de preot aflăm că ne
aduce vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti. Trăim vremuri
în care omul înfruntă felurite boli ale trupului ori sufletului,
adeseori cele fizice fiind generate de suferințele sufletești,
de păcate și patimi. Să nutrim convingerea că apa sfințită
ne vindecă, întrucât ne sporește credința, dragostea faţă de
Dumnezeu şi faţă de semeni. Tot din cuprinsul rugăciunilor
din rânduiala sfințirii Aghesmei Mari aflăm că ea se arată
izbăvitoare de patimi și izgonitoare a duhurilor celor rele.
Avem nevoie de ea, căci adesea diavolul caută cu orice
chip să ne piardă, îndemnându-ne la păcat; apa sfințită la
Bobotează ne dă putere să biruim ispitele, să ne apropiem
tot mai mult de Dumnezeu, izvorul sfințeniei și al iubirii.
Se cade, aşadar, ca fiecare creștin să aibă în casă un vas cu
Aghiasmă Mare, să-l țină la loc curat, după cum ne învăță
bătrânii noștri, să guste cu evlavie din ea în zilele de post, în
vreme de necazuri, ispite, nevoi sau grele suferințe, dar numai după ce primește dezlegare de la duhovnic. Unii preoți
rânduiesc celor pe care-i spovedesc Agheasmă Mare înainte
de a primi Sfânta Împărtășanie. Sunt credincioși, care în
Postul Mare, se nevoiesc postind aspru sau negru , primind
dezlegare de la povățuitorul lor spiritual să guste spre seară
câteva guri de Agheasmă Mare. Cei pe care duhovnicul îi
oprește de la dumnezeiasca Euharistie din pricina unor
păcate grave, pot lua Agheasmă Mare, cu încuviințarea
duhovnicului ca mângâiere şi nădejde a mântuirii lor, ca
leac spre tămăduire și îndreptare în vederea apropierii de
potir.
Arhim. Mihail DANILIUC

Cine a dobândit o asemenea experienţă
mă poate înţelege. Aşa se explică de ce
comunicarea cu sfinţii se face atât de lesne. Trebuie numai să cureţi ochiul inimii, să-l întorci neclintit spre sfântul pe
care îl cunoşti, să ceri ceea ce vrei să-i
ceri şi ţi se va da. Ce este însă Domnul
în raport cu vederea? Totul în El este
vedere, sfinţenie, cunoştinţă. De El este
plin cerul şi pământul, tot locul, El vede
tot şi pretutindeni. „Ochii Domnului
sunt pretutindeni, veghind asupra celor
buni şi a celor răi” (Pildele lui Solomon
15, 3).
Sfântul Ioan de Kronştadt

Minunile credinţei

Epitrahilul
neatins de foc
Sf. Egumen Eftimie şi cei 12 monahi

Conform tradiţiei atonite ortodoxe, odată,
un „preot” latin (romano-catolic) – dintre
cei care au scăldat în sânge Sfântul Munte, a
intrat într-o polemică cu un ieromonah din
Mănăstirea Vatopedi, făcând referire la dogmele eretice ale catolicilor. Argumentele pe
care le aducea ieromonahul atonit erau incontestabile, dovedind continua şi nefalsificata păstrare a învăţăturii Bisericii din epoca
apostolică până atunci. Preotul catolic s-a enervat şi a spus:
– Ca să demonstrăm cine are dreptate, să
aprindem un foc şi să intrăm în el, să vedem
cine va arde.
Răspunsul direct al ieromonahului vatopedin a fost:
– „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul
tău”, dar, devreme ce o cauţi, nu-ţi vom strica
hatârul.
S-a aprins un foc, dar papistaşul s-a
înfricoşat, pentru că se pare că spusese asta cu
scopul de a-l speria pe preotul ortodox. Dar
mai degrabă, el s-a speriat de acel mare foc, s-a
dat înapoi şi a preferat să plece ruşinat.
– Mai stai un minut! – i-a spus ieromonahul.
Priveşte şi ia aminte!
– Hristoase al meu – s-a rugat – arată-i
adevărul!
Nu a intrat el însuşi în foc, dar şi-a scos epitrahilul şi l-a aruncat în foc!
Focul a ars ore în şir, dar epitrahilul a rămas
neatins! Din nefericire, atunci au urmat cunoscutele mucenicii în Sfânta Mănăstire
Vatopedi, unde monahii catolici, după ce l-au
chinuit pe sfântul egumen Eftimie şi pe încă
12 monahi, în cele din urmă i-au aruncat în
fântâna mănăstirii.
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Sf. Paisie Aghioritul

O nouă podoabă a soborului sfinţilor athoniţi
Patriarhia Ecumenică a
anunţat că, în şedinţa Sfântului
Sinod de pe 13 ianuarie, a
fost hotărâtă canonizarea
Cuviosului Paisie Aghioritul.
Acest lucru s-a produs sub
conducerea Prea Fericirii Sale
în cadrul reuniunii ordinare
a Sfântului Sinod, în urma
unei cercetări amănunţite a
aspectelor legate de această
temă.
Prin urmare, Sfantul Sinod a
decis în unanimitate înscrierea
în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe
Grecesti a călugărului Paisie
Aghioritul.
Este tare anevoios şi mai ales
primejdios să scrii despre un
sfânt. Anevoios pentru că sunt
multe fapte ale sale greu de
aflat celui ce nu l-a cunoscut
nemijlocit. Primejdios pentru
că, până la urmă, viaţa sa este
„ascunsă cu Hristos întru
Dumnezeu“ Coloseni 3:3 în
tainiţa inimii sale, şi există riscul
înmicşorării, din neştiinţă sau
din neîntelegere, a lucrării sale
duhovniceşti. Dar Biserica,
în înţelepciunea sa, ştiind că
lumina nu se îine sub obroc, ci se
pune în sfeşnic, ca să lumineze
tuturor (Matei 5, 15), a poruncit
ca vieţile sfinţilor lui Dumnezeu
să fie aduse pildă de dreaptă
credinţă şi dreaptă făptuire,
spre a lumina lumii calea către
Hristos.
Cuviosul Paisie Aghioritul este
un nume din mulţimea nevoitorilor athoniţi bine-cunoscut
ortodocşilor din întreaga lume.
Cuvintele sale, adunate în mai
multe cărţi de ucenicele lui de
la Mănăstirea Suroti, au hrănit
şi zidit duhovniceşte pe multi,
din Grecia, România, Rusia
(Republica Moldova, nota red.)
până în America şi îndepărtata
Australie.
Vom îndrăzni aşadar, în
cele ce urmează, o mică schiţă
aghiografică a acestui dascăl al
buneicinstiri care „a dat sânge
şi a luat Duh”, căci, aşa cum
zicea Cuviosul însuşi, „când
scriem despre sfinţii noştri tot
noi ne folosim, deoarece în felul
acesta ne aducem aminte de ei şi
încercăm să-i imităm, iar sfinţii
atunci se înduioşează şi ne ajută
mai mult, ca să ajungem şi noi
alături de ei”.
„Oare eu să nu doresc
să dau numele meu
unui viitor călugăr?”
Era 1924, sfârşitul „Marelui
Razboi”, unul dintre acei ani
zbuciumaţi pentru soarta grecilor din Asia Mica – care, după
peste două mii de ani de vieţuire
în acele pământuri, s-au văzut
siliţi să-şi părăsească casele
pentru a se strămuta în Grecia
continentala. Acest ţinut cu o
străveche tradiţie dreptslăvitoare,

care a dat Bisericii mulţime
de sfinţi, începând cu vestiţii
cappadocieni din veacul al
4-lea, s-a văzut atunci pustiit de
toată podoaba vieţuirii sale şi a
lăsat urme de neşters în inimile
iubitoare ale celor ce-l părăseau.
În familia primarului din Farasa, un sătuc cappadocian, s-a
nascut la 25 iulie în acel an cel
de-al optulea prunc al familiei,
viitorul Stareţ. Preotul satului,
Sfântul Arsenie Cappadocianul
(rudă cu mama), văzând cu
duhul menirea pruncului, i-a
dat numele său la botez, spunând: „Dacă voi doriţi să lăsaţi
unui urmaş numele bunicului
său, oare eu să nu doresc să
dau numele meu unui viitor
călugăr?”.
Această închinare Domnului
încă din pântecele maicii sale
s-a arătat apoi în înclinaţia
adâncă a copilului către nevoinţă
şi rugăciune, trăind înca din
fragedă tinereţe ca un monah
în lume, după cum îşi amintea
mai apoi Cuviosul Paisie:
“Plecam dimineaţa de acasă cu
puţină apă şi mă căţăram pe
câte o stâncă, şi mă rugam ca
stâlpnicii. La biserică mergeam
dimineaţa devreme, înainte
de a suna clopotul, şi de multe
ori aşteptam să vină preotul să
deschidă biserica”.
Când a învăţat să citească,
a găsit o Biblie şi a început
să citească în fiecare zi din
Evanghelii, în loc să se joace
precum ceilalţi copii, îşi adunase
o cutie cu vieţile sfinţilor şi se
îndulcea şi cu cititul lor. La
marile praznice priveghea în
camera sa – aprindea candela şi
se ruga toată noaptea în picioare.
A absolvit şcoala primară cu
medie mare, dar a ales să nu-şi
continue studiile, deoarece ar
fi trebuit să-şi părăsească satul,
Koniţa, care nu avea gimnaziu,
şi s-a apucat de tâmplărie –
„meşteşugul Domnului nostru”,
cum o numea. Îşi deschisese un
atelier, iar sătenii îi ziceau „mână
de aur” pentru felul cum lucra şi
îl iubeau pentru firea sa dreaptă,
sinceră şi mărinimoasă.
“Cel ce crede în Mine,
şi de va muri, viu va fi”
La cincisprezece ani, are loc o
întâmplare care îi întăreşte inima
pe vecie de adevărul credinţei
creştine. Unul dintre prietenii
fratelui său mai mare, ca să-l facă
să lepede toate „ciudăţeniile”
sale, s-a apucat să-i spună teoria
lui Darwin şi că Hristos nu este
Dumnezeu. În sufletul tânărului
s-a strecurat atunci îndoiala
şi, în nevinovăţia sa, şi-a zis:
„Voi merge să mă rog şi, dacă
Hristos este Dumnezeu, mi Se
va arăta, ca să cred”. Însă, după
câteva ceasuri de rugăciune
încordată, nimic nu s-a arătat
– nici o umbră, nici un glas.

Atunci tânărul şi-a zis, punând
gţnd bun şi cu mărime de suflet:
„Şi simplu om să fi fost Hristos,
cum mi-a spus Kostas, merită
să-L iubesc, să-L ascult şi să mă
jertfesc pentru El. Nu doresc
nici Rai, nici altceva. Sfinţenia
şi bunătatea Lui merită orice
jertfă!”.
„Atunci mi S-a arătat Însuşi

de front şi n-a fost nevoit să
omoare pe nimeni.
„Când era vreo misiune primejdioasă, căutam cu orice preţ
să merg eu. Căci de aş fi rămas
indiferent şi ar fi mers altcineva
în locul meu şi ar fi fost ucis,
o viaţă întreagă m-ar fi ucis
conştiinţa mea, nu o singură
data, ca pe câmpul de luptă”, îşi

Sfinte Paisie Aghioritul,
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Hristos într-o Lumină negrăită.
M-a privit cu multă dragoste şi
mi-a spus: «Eu sunt Învierea şi
Viaţa. Cel ce crede în Mine, şi de
va muri, viu va fi»”, mărturisea
Cuviosul – iar toate gândurile
de indoiala i s-au risipit, şi
inima i s-a întărit în cunoştinţa
că Hristos este cu adevărat
Dumnezeu-Omul, Mântuitorul
lumii.
Aşa şi-a petrecut anii tinereţii,
în nevoinţe şi lepădând toată
grija cea lumească, până în
“zilele rele” ce au venit din 1940
peste Grecia – razboiul grecoitalian, ocupaţia germană şi
apoi războiul civil dintre armata
greacă şi răzvrătiţii comunişti.
În 1945, împlinind vârsta
legală, a fost chemat în armată,
vreme de patru ani, fiind
repartizat ca telegrafist. Mai
târziu Cuviosul Paisie zicea:
„Monahii, deşi stau în pustie,
sunt
telegrafiştii
Bisericii.
Atunci când ei iau legătura cu
Dumnezeu prin rugăciune, El
vine degrabă şi ajută”. Din pronia
lui Dumnezeu, a scăpat de linia
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amintea Cuviosul. Bărbăţia,
marea lui dragoste şi caracterul
său hotărât, deşi la început au
stârnit ironia celorlalţi, l-au
făcut la sfârşitul războiului
să fie socotit comoara şi
binecuvântarea unităţii.
„Într-o zi, ne înconjuraseră
duşmanii şi nu aveam nici o
cale de scăpare. Arsenie era
în picioare. Gloanţele zburau
şuierând. Înspăimântat, l-am
prins de haină şi l-am tras în
jos, dar el nimic. Privea în
sus şi stătea cu mâinile aşa,
incrucisate. Se vede că S-a
milostivit de noi Atotputernicul,
căci la un moment dat au venit
avioanele şi ne-au deschis
drum. Atunci i-am spus: «De ce
nu te-ai aruncat jos?». «Pentru
că mă rugam», mi-a raspuns el.
Câtă putere trebuie să fi avut
rugaciunea lui şi cât de mare
era credinţa lui! Cred ca Îl ruga
pe Dumnezeu să fie ucis el şi să
scape ceilalţi. Iar Dumnezeul cel
drept, văzând jertfa lui de sine,
l-a izbăvit şi pe el impreuna
cu ceilalţi”, îşi aminteşte un
camarad de-al lui.

“Pentru dragostea lui Hristos
pe toate vreau să le jertfesc”
În 1950, odată cu terminarea
războiului civil, este lăsat la
vatră. După un scurt pelerinaj în
Sfântul Munte, s-a întors câţiva
ani în lume, lucrând ca să-i facă
zestre surorii sale, necăsătorită
– însă vieţuirea lui era deja
desăvârşit călugărească.
Astfel, în martie 1953, la
aproape treizeci de ani, şi-a
luat rămas-bun de la rude şi
cunoscuţi şi s-a îndreptat spre
Athos, cu conţtiinţa că a făcut
tot ce i-a stat în putinţă pentru
a-şi îndeplini îndatoririle faţă de
familie: „Când am plecat să mă
fac călugar, nimeni nu avea sămi reproşeze ceva”.
La Athos, se îndreaptă spre
Mănăstirea Esfigmenu, unde
intră în obştea igumenului
Calinic. Acolo, povestea Cuviosul, „mult m-am folosit de un
Parinte. Nu vorbea deloc. Simţea
nevoia să vorbeasca mereu cu
Hristos, şi de aceea nu îl lăsa
inima să vorbească cu oamenii.
Îţi era de ajuns numai să-l vezi.
M-a ajutat mai mult decât
Vieţile Sfinţilor. Aceasta este
propovăduirea monahilor”.
După un an de încercare,
văzându-i nevoinţele şi hotărârea, igumenul îl tunde rasofor
pe tânărul Arsenie, punându-i
numele Averchie. Nevoinţa
lui lăuntrică era puţină citire
din scrierile ascetice, multă
luare-aminte la sine, neîncetată
rugăciune isihastă şi nevoinţa
statornică pentru curăţirea de
patimi şi dobândirea dumnezeiescului har. Stareţul Gherasim
îşi amintea: „Atunci când lucram mai mulţi împreună, noi
vorbeam, râdeam, el însă nu
spunea nimic. Lucra retras şi
evita multa vorbire şi cleveteală.
Era un călugăr cu multă luareaminte”.
Sfinţii Părinţi numesc ascultarea mărturisire. Însă pentru
tânărul monah ascultarea a
fost mucenicească, sângeroasă,
căci a păzit-o până la sânge,
răbdând cu bucurie şi rabdare
în ascultare de bătrânul tâmplar
al mănăstirii, un călugăr foarte
aspru şi lipsit de îngăduinţă.
Atunci s-a îmbolnăvit de plămân
şi începuse să scuipe sânge.
„Când mi s-au golit de tot
bateriile, am trăit următorul
lucru: într-o noapte, în timp
ce mă rugam în picioare, am
simţit ceva coborând de sus
şi cuprinzându-mă cu totul.
Simţeam veselie, iar ochii mi se
făcuseră ca două izvoare, din
care curgeau intruna lacrimi.
Vedeam şi simţeam în chip
simţit harul. Faptul acesta mi-a
dăruit atâta putere sufletească,
încât m-a întărit şi m-a sprijinit
aproape zece ani, până când la
Sinai am trăit şi altfel de stări,
mai înalte”.
continuare în nr. 2, 2015
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Biserica este Trupul lui Hristos
Purcezând la studierea experienţei
ascetice a Sfinţilor Părinţi cu scopul
de a o folosi în viaţa noastră, trebuie
mai întâi de toate să ne dăm seama ce
reprezentăm noi ca mădulare ale Bisericii, în ce relaţie ne aflăm unul faţă de
altul şi faţă de sfinţi - pe scurt, să ne dăm
seama ce este Biserica în care am venit
şi despre care credem că este singurul
loc unde putem dobândi mântuirea.
Înţelegem că în afara Bisericii nu este
mântuire, că fără ea nu putem înainta pe
calea lucrării duhovniceşti. Ce este Biserica în esenţa sa, ce le da credincioşilor
care intra în ea?
Aflăm învăţătura despre Biserică
peste tot în literatura bisericească, începând de la epistolele Apostolilor şi,
în continuare, la toţi Părinţii Bisericii.
Ea este expusă şi subliniată limpede şi
exact de către cei dintâi mari Dascali ai
Bisericii: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; se întâlneşte
şi la Părintii ruşi ai Bisericii, îndeosebi
la Tihon din Zadonsk şi la Parintele
Ioan din Kronştadt, care a trait în zilele
noastre (sec. XX).
Noi am uitat învăţătura aceasta,
rupându-ne de ea, şi astfel ne-am lipsit
de înţelegerea cea dreaptă a mântuirii
noastre, fapt care nu are cum să nu se
răsfrângă în însăşi lucrarea mântuirii.
Ştim că Mitropolitul Filaret (al Moscovei, nota red.), în Catehismul său,
a definit Biserica drept comunitate a
credincioşilor, care sunt legaţi prin
aceleaşi taine, ritualuri, ierarhie ş.a.m.d.
Se pune însă întrebarea: cum este
această comunitate în esenţa sa, cum
se deosebeşte ea de celelalte comunităţi
omeneşti şi în ce constă valoarea ei
supremă?

Ca o pâine, un trup
suntem cei mulţi
În scrierile Sfinţilor Părinţi nu găsim
Biserica definită drept comunitate
omenească. Biserica însăşi învaţă altfel.
După învăţătura ei, ea este Trupul lui
Hristos. Pentru răscumpărarea cea de
obşte a neamului omenesc, Hristos S-a
întrupat, a luat trup de om: pentru mântuirea fiecarui credincios El a lăsat Trupul Său pe pamant. Intrând în Biserică,
intrăm în Trupul lui Hristos, ne facem
mădulare ale acestui trup.
La Apostolul Pavel în Epistola catre
Coloseni, el spune: Acum mă bucur de
suferinţele mele pentru voi şi împlinesc
în trupul meu lipsurile necazurilor lui
Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica (Col. 1, 24). Iar în prima Epistolă
către Corinteni, vorbindu-le despre
darurile duhovniceşti, scrie: Căci precum trupul unul este şi are mădulare
multe, iar toate mădularele trupului,
multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos,
pentru că într-un Duh ne-am botezat
noi toţi, ca să fim un singur trup, fie
iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la
un Duh ne-am adăpat... Iar voi sunteţi
trupul lui Hristos, şi mădulare fiecare în

parte (I Cor. 12, 12-l4; 27). Acelaşi gând
îl vedem la el şi în Epistola către Efeseni:
suntem mădulare ale trupului Lui, din
carnea Lui şi din oasele Lui (Efes. 5, 30).
Aşadar, toţi cei ce trăim în Biserică
alcătuim un singur Trup al Lui, al
cărui Cap este Hristos, iar fiecare în
parte alcătuieşte o mică parte a acestui întreg. Luând spusele Apostolului:
Pâinea pe care o frângem nu este, oare,
împărtăşirea cu Trupul lui Hristos?
(I Cor. 10, 16), Sf. Ioan Gură de Aur
lămureşte că apostolul nu a folosit cuvântul priceastie (metoche în limba
greacă veche - n.tr.), ci obşcenie (comu-

Apostolului Pavel: nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine (Gal. 2, 20). În
trup nu trăieşte fiecare mădular aparte
al lui, ci cel căruia mădularele acestea
îi aparţin: nici în Trupul lui Hristos nu
mai trăim noi, mădularele acestui trup,
ci trăieşte în noi Hristos.

niune), pentru că voia să arate ceva mai
înalt, o mare unire. Împărtăşindu-ne, nu
ne facem numai părtaşi ai lui Hristos, ci
ne unim cu El. Precum Trupul lui Hristos este unit cu Hristos Dumnezeu, aşa
şi noi ne unim cu El prin această pâine.
După ce a spus: împărtăşirea cu Trupul lui Hristos, apostolul vrea să arate
o apropiere şi mai strânsă, şi continuă:
ca o pâine, un trup suntem cei mulţi (I
Cor. 10, 17). Aceasă pâine e Trupul lui
Hristos, şi cei ce se împărtăşesc se fac
Trup al lui Hristos – nu multe trupuri,
ci unul singur. Sf. Ioan Gură de Aur
cugetă în continuare: dupa cum pâinea,
alcătuindu-se din multe grăunţe, se face
una singură, pentru că unirea grăunţelor
face să nu se mai bage de seamă că ele
sunt cuprinse acolo, aşa şi noi, unindune unul cu altul şi cu Hristos, ne hrănim
nu fiecare cu alt trup, ci toţi cu unul şi
acelaşi Trup. După aceea, apostolul
adaugă: căci toţi ne împărtăşim dintr-o
pâine (I Cor. 10, 17).
Să facem o analogie. O parte a trupului meu nu trăieşte de sine stătător, dar
eu trăiesc în ea. Oare degetul meu sau
mâna mea trăiesc, nu trăiesc eu în deget
sau în mână? Organele trupului meu nu
au viaţă personală, ci se includ în viaţa
mea. Şi atunci când, să zicem, degetului
i s-a adus vreo vătămare, sufăr eu, nu
suferă degetul. Acelaşi lucru se întâmplă
şi în Biserică. Atunci când intram în Trupul lui Hristos, renunţăm la existenţa
noastră separată, ca să fie după cuvântul

Hristos pe pământ. El S-a jertfit pe Sine,
a jertfit Trupul Său, a suferit – însă El a
creat, oare, o organizaţie proprie? Ce-i
drept, o mică organizaţie exista – avea
12 ucenici foarte apropiaţi, pe urma încă
70 de ucenici apropiaţi şi câteva sute de
următori. Dar în continuare? Iată că
Hristos a fost răstignit şi ucenicii s-au
împrăştiat, L-au trădat, organizaţia s-a
prăbuşit. Se poate vedea oare în aceasta
un eşec al lucrării lui Hristos? Nu, Hristos nu a venit să creeze o organizaţie, ci
să dea Trupul Său oamenilor care aveau
sa Îl primească, să se facă parte a Lui şi
prin asta să primească mântuirea. În
acest sens este de înţeles cererea Mântuitorului ca noi să Îi dăm sufletul nostru,
făcându-ne parte a Trupului Său: cine
va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar
cine va pierde sufletul său pentru Mine
şi pentru Evanghelie, acela îl va scapa
(Mc. 8, 35).
Din acest punct de vedere devine
logică şi porunca dragostei dintre
creştini. Suntem datori să ne iubim unul
pe altul ca mădulare ale unuia şi aceluiaşi
Trup, din dragostea lui Hristos. Dacă
mă doare degetul, sufăr eu: în Biserică,
atunci când sufăr eu, suferă Hristos. De
aceea, orice ajutor şi orice doftoricire
duhovnicească a altor oameni este un
serviciu făcut lui Hristos însuşi. Hristos
va spune la Înfricoşatoarea Judecată nu
în sens figurat, ci cât se poate de literal:
...flămând am fost, şi nu Mi-aţi dat să
mănânc; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bol-

În Biserică, atunci când
sufăr eu, suferă Hristos
Mai întâi de toate, ea nu este o
organizaţie, cum e, de pildă, parohia. Avem nevoie de parohie pentru
acţiunile noastre, însă ea nu alcătuieşte
esenţa Bisericii. Să ne amintim ce a făcut
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nav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat
(Mt. 25, 42-43), şi la întrebarea oamenilor: când Te-am vîzut flîmând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau
în temniţă? El va raspunde: întrucat nu
aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici,
nici Mie nu Mi-aţi făcut (Mt. 25, 44-45).
Trebuie nu doar să înţelegem această
definiţie, ci să ne-o amintim tot timpul, să o simţim până în adânc, să ne
pătrundem de ea şi să ne educăm pe noi
înşine în lumina ei – căci dacă vom trăi
ca mădulare ale Bisericii, care e Trupul
lui Hristos, vom avea împărtăşire şi cu
Capul Trupului, iar tocmai aceasta este
adevărata viaţă duhovnicească. Explicând versetele 4 şi 5 din capitolul 12
al Epistolei către Romani, Sf. Ioan Gură
de Aur spune că unirea în Trupul lui
Hristos e temelia iubirii dintre creştini.
„Când vorbeşte despre cei dinafara Bisericii, apostolul spune: dacă se poate, pe
cât stă în puterea voastră, să aveţi pace
cu toţi oamenii – dar când vorbeţte
despre ai săi, zice: în iubire frăţească,
unii pe alţii iubiţi-va (Rom. 12, 18, 10).
Acolo cere ca ei să nu se certe... iar aici
le porunceşte să se iubească unul pe
altul, şi nu numai să se iubească, ci să
se iubească fierbinte. Dragostea, spune
el, trebuie să fie nu doar neprefăcuta, ci
şi tare, fierbinte, înflăcărată... Nu aştepta
ca celălalt să arate dragoste faţă de tine,
ci însuţi să tinzi spre el şi să începi
dragostea, pentru că atunci vei căpăta
răsplata şi pentru dragostea lui.”
Aici este şi calea către smerenie
Trebuie să îmi petrec viaţa în Dumnezeu, conştientizând limpede faptul că nu mai trăiesc de sine stătător,
ci ca parte a Trupului lui Hristos – nu
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine
(Gal. 2, 20). Aici este şi calea către smerenie. Această înţelegere a Bisericii nu
este alcătuită din cuvinte oarecare, din
cugetări oarecare – trebuie să o primesc cu toată fiinţa mea, aşa cum făceau
Părinţii Bisericii. Atunci mi se vor limpezi şi legăturile dintre mădularele Bisericii, pentru că sunt dator să le iubesc
nu pentru că îmi plac sau pentru că îmi
sunt apropiate, ci pentru că ele sunt, la
fel ca mine, părţi ale Trupului lui Hristos, în ele – în fiecare în parte şi în toate
dimpreună – trăieşte Hristos. Iată că am
venit în Biserică şi căutăm mântuirea
în ea. Dar cum este cu cei care se afla
în afara Bisericii (cu sectanţii)? Ştim ce
spun aceştia: „În mine este Hristos, în
tine este Hristos, în el este Hristos – neam adunat şi am format Biserica”. De
parcă pentru vreo vrednicie a noastră,
pentru curăţia noastră Se sălăşluieşte
în noi Hristos... Învăţătura ortodoxă ne
spune altceva. Ea spune că nu Hristos
Se sălăşluieşte în noi pentru meritele
noastre, ci noi, nevrednicii şi păcătoşii,
din negraita Lui milostivire faţă de noi,
am intrat în Trupul Lui şi trăim în El.
Sfântul Serghie Meciov
continuare în nr. 2, 2015
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Copiii nu se zidesc prin
laudele necontenite. Devin
egoişti şi iubitori de slavă
deşartă. Vor dori întreaga viaţă
să fie lăudaţi de toţi, neîncetat,
chiar dacă li se spun şi minciuni. Din nefericire, astăzi
toţi s-au învăţat să mintă, iar
cei iubitori de slavă deşartă
primesc minciunile, acestea
sunt hrana lor. „Spune orice,
fie şi minciună, fie şi ironie”,
zic ei. Dumnezeu nu vrea asta.
Dumnezeu vrea adevărul. Din
nefericire, asta n-o înţeleg
toţi, şi fac cu desăvârşire
cele potrivnice. Copiii, când
sunt lăudaţi mereu, fără
discernământ, sunt luaţi în
stăpânire de cel potrivnic.
Le răscoleşte egoismul şi,
obişnuiţi de mici cu laudele
părinţilor şi ale învăţătorilor,
pot să înainteze în învăţătură,
dar ce folos? În viaţă vor ieşi
egoişti, iar nu creştini. Egoiştii
nu pot să fie niciodată creştini.
Egoiştii vor întotdeauna să
fie lăudaţi de toţi, să fie iubiţi
de toţi, toţi să-i vorbească de
bine, lucru pe care Dumnezeul nostru, Biserica noastră,
Hristosul nostru nu le voieşte.
Religia noastră nu vrea acest
chip, acest fel de educaţie.
Dimpotrivă, vrea ca de mici
copii să înveţe adevărul.
Adevărul lui Hristos întăreşte
faptul că, dacă îl lauzi pe un
om, îl faci egoist. Omul egoist este un rătăcit, călăuzit de
diavolul, de duhul cel rău. Astfel, crescând în egoism, întâia
lui îndeletnicire este să-L
tăgăduiască pe Dumnezeu şi
să fie un egoist inadaptabil în
comunitate. Trebuie să spui
adevărul, să-l afle omul. Altfel îl întăreşti în neştiinţa lui.
Când spui celuilalt adevărul,
atunci el se orientează, ia
aminte, îi ascultă şi pe ceilalţi,
se înfrânează. Astfel, şi copilului îi vei spune adevărul,
îl vei certa, ca să-şi dea seama
că ceea ce face nu-i bine. Ce
spune înţeleptul Solomon?
Cine cruţă toiagul său îşi urăşte
copilul, iar cel care îl iubeşte
îl ceartă la vreme (Pildele lui
Sol. 13, 24). Dar nu să-l baţi cu
bâta, căci atunci sărim dincolo
de hotare şi se întâmplă contrariul. Prin lauda de mici, îi
purtăm pe copiii noştri la egoism. Iar pe cel egoist poţi să-l
înşeli, e de-ajuns să-i spui că
este bun, să-i umfli eul. Şi aşa
îţi spune: „A, acesta mă laudă,
acesta este bun”. Acestea nu
sunt lucruri corecte. Pentru că
omul creşte în egoism, încep
încurcăturile înlăuntrul său,

Despre educaţia copiilor

suferă, nu ştie ce să facă. Pricina frământării sufleteşti este
egoismul. Chiar şi psihiatrii
înşişi, dacă studiază acest lucru, vor vedea că egoistul este
bolnav. Niciodată nu trebuie
să-i lăudăm şi să-i linguşim pe
semenii noştri, ci să-i călăuzim
către smerenie şi către iubirea
lui Dumnezeu. Şi să nu căutăm
noi să ne iubească, lăudându-i

pe ceilalţi. Să învăţăm să iubim,
iar nu să cerem să fim iubiţi.
Să-i iubim pe toţi şi să facem
jertfe cât putem mai mari, pentru toţi fraţii cei întru Hristos,
dezinteresat, fără să aşteptăm
laude şi iubire de la ei. Aceştia
vor face tot ceea ce Dumnezeu le va spune. Dacă şi ei
sunt creştini, vom da slavă lui
Dumnezeu că ne-am întâlnit şi
i-am ajutat sau le-am spus un
cuvânt bun. Aşa să-i povăţuiţi
şi pe copiii de la şcoală. Acesta
este adevărul. Altfel devin inadaptabili. Nu ştiu unde merg
şi ce fac, iar pricina suntem
noi, că i-am făcut aşa. Nu i-am
călăuzit spre adevăr, spre smerenie, spre iubirea lui Dumnezeu. I-am făcut egoişti, iar
acum iată roadă! Există, însă,
şi copii care provin din părinţi
smeriţi, şi cărora li se vorbeşte
de când sunt mici despre
Dumnezeu şi despre sfânta
smerenie. Aceşti copii nu
creează probleme semenilor
lor. Nu se mânie când le arăţi
greşeala, ci se străduiesc să se
îndrepte, şi se roagă lui Dumnezeu să-i ajute să nu devină
egoişti. Eu, ce să vă spun, când
am ajuns în Sfântul Munte am
mers la nişte Bătrâni tare sfinţi.
Aceştia niciodată nu mi-au
spus „Bravo!”. Întotdeauna mă
sfătuiau cum să-L iubesc pe

Dumnezeu şi cum să fiu întot- îi aţâţăm egoismul, îi facem
deauna smerit. Să-L chem pe mare rău. Îl facem mult mai
Dumnezeu să mă întărească uşor influenţabil de lucrurile
în sufletul meu şi să-L iubesc diavoleşti. Astfel, crescând, îl
mult. Nici n-am ştiut de acest îndepărtăm de toate lucru„Bravo!”, nici nu l-am căutat. rile de preţ vieţii. Nu credeţi
Dimpotrivă, mă strâmtoram că aceasta este pricina pentru
că Bătrânii mei nu mă certau. care copiii se pierd, pentru care
Ziceam: „Mânca-m-ar Raiul,
n-am găsit Bătrâni buni!”. Voiam să mă mustre, să mă certe,
S ă nu s t r
ic
să se poarte aspru.
ţia credin ăm măreţei noast
re .
Dacă aude vreun
Trebuie
să fim
c
creştin ce vă spun
in
suntem,
e
şi
eu acum, se pierde
văduim a să propodevărul,
cu firea şi nu le
lumina. De
la
P
ă
r
in
primeşte. Cu toate
ţ
i vo
învăţa cop
iii. Învăţătu r
acestea, aşa este
ra
Părinţilor
le va ară
bine – smerit, sinta
cele despr
e sp ove d a
cer. Nici părinţii
nie,
patimi,
r
ăutăţi, c
mei nu mi-au
um
au biruit
sfinţii ră
spus niciodată
ul
înlăuntru
l lor.
„Bravo!”.
Nici
nu-l voiam. Pentru aceasta, tot
ce făceam, făceam oamenii
se
dezinteresat. Acum, răzvrătesc? Este egoismul, pe
că mă laudă oame- care din fragedă vârstă părinţii
nii, mă simt prost. li l-au sădit. Diavolul este
Ce să vă spun… marele egoist, marele luceafăr.
Mă atinge înăuntru Adică îl trăim pe diavolul
când ceilalţi îmi înlăuntrul nostru, îl trăim pe
spun „Bravo!”. Dar luceafăr. Nu trăim smerenie.
nu m-am vătămat, Smerenia e a lui Dumnezeu,
fiindcă am învăţat este ceva trebuincios sufletului
smerenia. Şi acum, de ce
omului. Este ceva organic. Iar
nu vreau să fiu lăudat? Pencând lipseşte, este ca şi când
tru că ştiu că lauda îl face pe
ar lipsi inima din organism.
om găunos şi alungă harul
Inima dă viaţă organismului,
lui Dumnezeu. Iar harul lui
iar smerenia dă viaţă sufletuDumnezeu vine numai prin
lui. Prin egoism, omul este
sfânta smerenie. Omul smerit
de partea duhului celui rău,
este omul desăvârşit. Nu sunt
adică se dezvoltă cu duhul cel
acestea frumoase? Nu sunt
rău, nu cu cel bun. Asta a izadevărate? Cui îi spui asta, va
butit diavolul să facă. A făcut
zice: „Ce spui, bunule, dacă
nu-l lauzi pe copil nici nu pământul labirint, ca să nu ne
poate citi, nici, nici…”. Dar mai putem înţelege între noi.
aceasta se întâmplă pentru că Ce să fie toate astea pe care leaşa suntem noi, şi îi facem aşa am păţit, şi nu ne dăm seama?
şi pe copii. Adică am rătăcit Vedeţi cum ne-am înşelat?
de la adevăr. Egoismul l-a scos Am făcut pământul nostru
pe om din Rai, este un mare şi epoca noastră o adevărată
rău. Primii oameni, Adam şi clinică de psihiatrie! Şi nu ne
Eva, erau simpli şi smeriţi, dăm seama de greşeală. Toţi ne
pentru aceea trăiau în Rai. mirăm: „Ce-am devenit, unde
Aveau, precum se spune în mergem, de ce copiii noştri au
limbaj teologic, cele dintru în- apucat-o pe un astfel de drum,
ceput, adică harismele pe care de ce-au plecat de acasă, de
Dumnezeu le-a dat la început, ce au părăsit viaţa, şcoala? De
când l-a zidit pe om, adică ce se-ntâmplă asta?”. Diavolul
viaţa, nemurirea, conştiinţa, a izbutit să se facă pe sine
stăpânirea peste sine, iubirea, nevăzut şi să-i facă pe oameni
smerenia şi celelalte. Apoi să-l numească în alte feluri.
Doctorii, psihologii spun dediavolul a izbutit să-i înşele
seori,
când un om pătimeşte:
prin laudă. S-au umplut de
egoism, însă, firescul omului, „A, ai o nevroză! A, ai o
aşa cum l-a plăsmuit Dumn- angoasă!” şi altele asemenea.
ezeu, este smerenia. În vreme Nu pot pricepe că diavolul
ce egoismul este ceva nefiresc, răscoleşte şi tulbură în om egoeste boală, este împotriva firii. ismul. Şi totuşi diavolul există,
Aşadar, când noi umflam în co- este duhul răutăţii. Dacă
pil acest „super-eu” cu laudele, spunem că nu există, este ca şi

când am tăgădui Evanghelia,
care vorbeşte despre el. Acesta
este vrăjmaşul nostru, cel ce
ne luptă toată viaţa, potrivnicul lui Hristos, de aceea se
numeşte şi antihrist. Hristos a
venit pe pământ ca să ne scape
de diavolul şi să ne dăruiască
mântuirea.
Drept
aceea,
trebuie să-i învăţăm pe copii
să trăiască smerit şi simplu, să
nu caute lauda şi pe „Bravo!”.
Să-i învăţăm că există smerenia, care este sănătatea vieţii.
Concepţia societăţii contemporane face rău copiilor. Ea are altă psihologie, altă pedagogie, care se
adresează copiilor ateilor.
Această concepţie duce la
samavolnicie. Şi vedeţi roadele la copii şi la tineri. Tinerii strigă astăzi, zicând:
«Trebuie să ne înţelegeţi!».
Însă nu trebuie să mergem
noi la ei. Dimpotrivă, ne vom
ruga pentru ei, vom spune
ce-i bine, vom trăi binele, îl
vom propovădui, dar nu ne
vom adapta duhului lor. Să
nu stricăm măreţia credinţei
noastre. Nu se cuvine ca,
încercând să-i ajutăm, să
dobândim felul lor de a gândi.
Trebuie să fim cine suntem,
şi să propovăduim adevărul,
lumina. De la Părinţi vor
învăţa
copiii.
Învăţătura
Părinţilor le va arăta cele
despre spovedanie, patimi,
răutăţi, cum au biruit sfinţii
răul înlăuntrul lor. Iar noi ne
vom ruga ca Dumnezeu să Se
sălăşluiască înlăuntrul lor.
Sf. Porfirie Kavsocalivitul
O revistă pentru sufletul
copiilor, părinţilor şi buneilor

A ieşit de sub tipar nr. 1 din
acest an al revistei de cultură
creştină pentru copii

Scara spre Cer

Din sumar: reportaj fotografic
de la colindul de Crăciun din
Chişinău, vieţile sfinţilor: Sf.
Serafim din Sarov, povestiri:
Îngerul Crăciunului şi Chemarea
credinţei, eseuri şi desene semnate de cititori ş.a.
Nu ezitaţi să abonaţi feciorii,
nepoţii şi copiii nevoiaşi la
publicaţia care le aduce lumină.
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la mărirea Ta cea cerească.
Ajută-mi Doamne, ca să
Rugăciunea de Joi
Te măresc, şi în veci să mă
Domne Iisuse Hristoase, închin numelui Tău celui
Fiule şi Cuvântul lui Sfânt. Amin.
Dumnezeu Tatăl, Carele în
Rugăciunea de Vineri
ziua de astăzi ai luat Cina
Doamne Iisuse Hristoase
cea de pe urmă cu ucenicii
Mântuitorul, cel dulce al
Tăi şi cu mare umilinţă
sufletului meu! În această
ai spălat picioarele lor şi
zi a răstignirii Tale, în care
ale ucenicului care Te-a
pe Cruce ai pătimit şi ai
vândut; apoi luând pâine
luat moarte pentru păcatele
şi vin în mâinile Tale cele
noastre, mă mărturisesc
Sfinte, şi binecuvântânduînaintea Ta, cum că eu sunt
le, cu puterea Ta cea
cel ce Te-am răstignit cu
Dumnezeiască, le-ai făcut
păcatele mele cele multe.
însuşi Trupul şi Sângele
Mă rog însă bunătăţii
Tău, cu care i-ai împărtăşit,
Tale
celei
nespuse:
zicând: Luaţi, mâncaţi şi
Învredniceşte-mă cu Darul
beţi, că acestea sunt Trupul
Tău, Doamne, ca şi eu să
şi sângele Meu, pentru
pot răbda patimi pentru
ca să se ierte păcatele
credinţa,
speranţa
şi
voastre. Cela ce tot în ziua
iubirea ce le am către Tine,
aceasta Te-ai înălţat la cer
precum Tu cel îndurat ai
şi ai şezut de-a dreapta lui
răbdat pentru mântuirea
Dumnezeu, Tatălui Tău, să
mea.
împărăţeşti împreună cu
Întăreşte-mă, o DoamEl în veci, ca Unul-născut
ne, ca de astăzi înainte să
Fiul Său preaiubit. Rogu- port Crucea Ta cu bucurie
Te deci, pentru rugăciunile şi cu mare căinţă, şi să
ucenicilor Tăi şi cele ale urăsc cugetele şi voinţele
Sfântului Nicolae, iartă mele cele rele.
păcatele
noastre
ale
Sădeşte în inima mea
tuturor, ale celor vii şi ale întristare de moartea Ta,
celor morţi.
care să o simţesc, precum
Dă-mi Doamne, lacrimi au simţit-o iubita Ta
fierbinţi, ca să-mi plâng Maică, ucenicii Tăi, şi
păcatele. Darul Tău cel femeile purtătoare de mir,
curăţitor, carele a spălat ce stăteau lângă Crucea Ta.
picioarele ucenicilor Tăi,
Luminează-mi simţirile
să spele şi să curăţească cele sufleteşti, ca să se
inima mea cea necurată mişte şi să priceapă moarte
şi sufletul meu, ca aşa, cu Ta, precum ai făcut de
vrednicie, cu curăţie şi cu Te-au cunoscut făpturile
umilinţă să mă împărtăşesc cele neînsufleţite, când
cu Sfintele Tale Taine, s-au mişcat la răstignirea
acum şi în timpul morţii Ta, şi mai vârtos cum
mele, iar în ora despărţirii Te-a cunoscut tâlharul
mele, cu bucurie să se suie cel credincios şi pocăit, şi
sufletul meu împreună cu Ţi s-a plecat, de l-ai pus
Tine, fără de nici o frică în rai; dă-mi Doamne
sau împiedicare, intrând şi mie, tâlharului celui
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rău, Darul Tău, precum
atunci l-ai dat aceluia, şimi iartă păcatele pentru
Sfintele Tale Patimi, şi cu
bună întoarcere şi căinţă
mă aşează împreună cu el
în rai, ca un Dumnezeu şi
Ziditor ce-mi eşti.
Mă închin Crucii Tale,
Hristoase, şi pentru iubirea
Ta către noi, zic
către dânsa:
Bucură-te sfântă
Cruce a lui Hristos,
pe
care
ridicat
şi pironit fiind
Domnul, a mântuit
lumea!
Bucură-Te
pom
binecuvântat,
pentru că Tu ai ţinut
rodul vieţii, carele
ne-a mântuit de
moartea păcatului.
Bucură-te drugul
cel
tare,
carele
ai sfărâmat uşile
iadului.
Bucură-te
cheie
împărătească, care ai
deschis uşa raiului.
O Hristoase al meu
răstignit, câte ai pătimit
pentru noi! Câte rane, câte
scuipări, câte batjocuri şi
câtă ocară ai răbdat pentru
păcatele noastre, şi încă
pentru ca să ne dai şi pildă
de adevărată răbdare în
suferinţele şi necazurile
vieţii acesteia.
Şi fiindcă acestea ni
le
trimite
Dumnezeu
pentru păcatele noastre,
ca să ne îndreptăm şi
să ne apropiem de El, şi
aşa numai spre folosul
nostru ne pedepseşte în
această viaţă. De aceea
rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca
la necazurile, ispitele şi
durerile câte ar veni asupra

Băutura care ucide cancerul

Pătrunjelul conţine nutrienţi care influienţeaza pozitiv sănătatea noastra, menţinându-ne corpul alcalin. Aceştia sunt
împărţiţi în două grupe – uleiuri esenţiale
în primul rând şi flavonoide în al doilea
rând. Pătrunjelul este, de asemenea, bogat
în vitaminele C, A şi K, experţii în domeniul sănătăţii recomandându-l în special
toamna şi iarna.

Iată reţeta. Ingrediente:
1,5 litri de apă
Pătrunjel, aproximativ 3 legături
0,5 kg lămâi
2 linguriţe de bicarbonat de sodiu
0,5 litri de oţet de mere
Mod de preparare:
În primul rând trebuie să ne asigurăm
că lămâile sunt bine curăţate în special
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mea, să-mi înmulţeşti
împreună şi răbdarea,
puterea şi mulţumita, căci
cunosc, că neputincios
sunt de nu mă vei întări;
orb, de nu mă cei lumina;
legat, de nu mă vei dezlega;
fricos, de nu mă vei face
îndrăzneţ; pierdut, de nu
mă vei cerca; sclav, de nu

mă vei răscumpăra cu
bogata şi Dumnezeiasca Ta
putere şi cu Darul Sfintei
Tale Cruci, căreia mă
închin şi o măresc, acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Rugăciunea de Sâmbătă
Doamne Iisuse Hristoase,
Judecătorul meu prea
drept! Cunosc că păcatele
mele sunt fără de număr. De
aceea Te rog în această zi, în
care de Iosif şi de Nicodim
pus fiind în mormânt,
Te-ai pogorât în iad cu
Sfântul şi îndumnezeitul
Tău Suflet, şi de acolo ai
depărtat întunericul cu
lumina Dumnezeirii Tale,
şi ai adus bucurie nespus

de pesticide. Pentru aceasta trebuie să
lăsaţi lămâile scufundate pentru 30 de
minute în oţet de mere, apoi să le spălaţi
foarte bine cu apă.
După ce v-aţi asigurat că lămâile sunt
bine curăţate, tăiaţi-le felii şi adăugaţile în cei 1,5 litri de apă. Mărunţiţi pătrunjelul şi puneţi-l de asemenea în apa
respectivă. Nu uitaţi şi de cele 2 linguriţe de bicarbonat de sodiu, acesta fiind
ultimul ingredient pe care trebuie să-l
adăugaţi.
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de mare strămoşilor noştri,
căci i-ai mântuit din robia
cea cumplită şi i-ai suit
în rai. Îngroapă păcatele
şi cugetele mele cele rele
şi viclene ca să piară din
mintea mea şi să nu se
mai lupte cu sufletul meu.
Luminează
întunecatul
iad al inimii mele, alungă
întunericul păcatelor mele
şi suie mintea mea la cer,
ca să mă bucur de Faţa Ta.
Aşa Doamne, primeşte
umilita mea rugăciune
ca o tămâie mirositoare,
pentru rugăciunile iubitei
Tale Maici, care Te-a văzut
pe Cruce pironit între doi
tâlhari şi de durerile Tale
cumplite i s-a rănit inima.
Care împreună cu ucenicii
şi cu mironosiţele Te-au
pus în mormânt; care a
treia zi Te-a văzut înviat
din morţi şi la înălţarea Ta,
Te-a văzut suindu-Te de la
pământ la cer, însoţit de
Sfinţii Tăi Îngeri.
Îndură-Te,
Doamne,
şi de cei vii şi de cei
morţi, pentru rugăciunile
Sfinţilor Tăi, către care
zic şi eu, nevrednicul:
O, fericiţi slujitori ai lui
Dumnezeu! Nu încetaţi a
vă ruga Lui ziua şi noapte
pentru noi nevrednicii
care pururea greşim cu
atâtea nenumărate păcate!
Mijlociţi pentru noi Darul
şi ajutorul lui Dumnezeu,
pe Carele nu ştim a-l cere
după cuviinţă. Nu încetaţi
a vă ruga, pentru ca
prin rugăciunile voastre,
păcătoşii să câştige iertare,
săracii ajutorul, întristaţii
mângâierea,
bolnavii
sănătatea, cei slabi la minte
înţelepciunea, cei turburaţi
liniştea,
cei
asupriţi
ocrotire şi toţi împreună
Darul lui Dumnezeu spre
folosul cel sufletesc, în
mărirea lui Dumnezeu
celui în Treime lăudat,
Căruia se cuvine slavă şi
închinare în veci. Amin.

Gata! Reţeta împotriva cancerului este
completă. Nu vă rămâne decât să agitaţi
bine conţinutul şi să-l ţineţi 12 ore în frigider. După cele 12 ore puteţi consuma
din preparat în felul urmator: 100 de ml
în fiecare dimineaţă pe stomacul gol.
Consumând acest preparat timp de
1 lună în fiecare an, te vei alege cu un
organism alcalin (cancerul nu se poate
dezvolta în mediul alcalin) şi pregătit să
lupte cu orice boala necruţătoare.
Cristian IACOV

CMYK
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Apoftegme

Vai mie,
dacă nu iubesc

Orice loc poate deveni locul Învierii. Este de-ajuns să trăieşti smerenia
lui Hristos.
Aceasta e spiritualitatea ortodoxă:
nu o cunoaştere pe care o înveţi, ci o
cunoaştere pe care o înduri.
Să nu vă doriţi multe lucruri,
mai multe decât aveţi şi care sunt
îndepărtate. Mai bine îngrijiţi-vă să
sfinţiţi cele pe care le aveţi.
Aceasta este educaţia: să învăţăm
să-L iubim pe Dumnezeu.
Nimic nu este mai ieftin decât banii.
Mai bine iadul aici decât în lumea
de dincolo.
Nu (contează) ceea ce spunem, ci
cum trăim. Nu ceea ce facem, ci ceea
ce suntem.

Sărutarea mâinii preotului
A murit bătrânul vostru preot şi în locul lui
a venit un teolog foarte
tânăr. Bătrânului preot îi sărutaţi cu plăcere
mâna, dar vi se pare că
e un lucru nelalocul lui
să-i sărutaţi mâna unui
preot cu mult mai tânăr
decât
dumneavoastră.
Oare n-aţi auzit istoria cu
cneazul Miloş şi tânărul
preot?
Ea sună astfel: un preot
tinerel slujea liturghia în
Kraguievaţ, fiind de faţă
cneazul Miloş. Bătrânul
cneaz era neobişnuit de
evlavios. Slujba nu începea în biserică până nu

venea el. În biserică stătea
la locul său ca împietrit şi
se ruga lui Dumnezeu cu
inimă înfrântă. După ce
tânărul preot a terminat slujba, a întins către
cneaz crucea şi anafura.
Cneazul a sărutat crucea,
apoi a apucat şi mâna
preotului ca s-o sărute.
Tânărul şi-a tras-o, ca
şi cum s-ar fi ruşinat că
bătrânul domn al ţării
îi sărută mâna. Cneazul Miloş l-a privit şi a
zis: „Dă-mi mâna s-o
sărut! Nu sărut mâna ta,
ci sărut cinul tău, care e
mai bătrân şi decât tine şi
decât mine“. Prin aceasta

socot că totul s-a spus
şi s-a lămurit. Bătrânul
cneaz a grăit în biserică
şi a spus cuvinte ca de la
Însuşi Duhul lui Dumnezeu.
Cugetaţi singuri: dacă
preotul vostru are 25 de
ani, în schimb cinul lui are
1900. Şi când îi sărutaţi
mâna sărutaţi cinul care
de la apostolii lui Hristos
a trecut asupra multor mii
de slujitori ai altarului lui
Dumnezeu. Iar sărutând
cinul preotului sărutaţi şi
pe toţi marii sfinţi şi vrednicii duhovnici care au
purtat acest cin de la apos-

Doi de “nu” spre ajutor
1. Nu rosti cuvinte putrede,
murdare, blesteme, înjurături care
cheamă duhurile rele.
Aminteşte-ţi de istoria cu icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovăţ (auzită de la

părinţii noştri) cum că atunci când
au încercat s-o evacuieze din Moldova în România: trenul nu s-a urnit
din loc şi Maica Domnului S-a arătat
cuiva, spunând că nu vrea să meargă
acolo pentru limba lor spurcată, adică

toli până acum. Sărutaţi pe
Sfântul Ignatie, şi pe Sfântul Nicolae, şi pe Sfântul
Vasilie, şi pe Sfinţii Sava, şi
Arsenie, şi Ioanichie, şi pe
mulţi-mulţi alţii, care pe
pământ au fost podoabă a
pământului, iar acum sunt
în cer podoabă a cerului,
şi care sunt numiţi: „Îngeri
pământeşti şi oameni
cereşti“. Aşadar, sărutarea
mâinii preotului nu este
sărutare obişnuită, ci este,
după cuvântul apostolului
Pavel, sărutare sfântă (I
Cor. 16,20).
Sfântul Ierarh Nicolae
VELIMIROVICI

înjurăturile de cele sfinte (de Cruce,
de Paşti ş.a. Doamne, iartă-ne!).
2. Nu obijdui!
Când un cuvios a întrebat-o pe
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
ale cui rugăciuni sunt grabnic auzite,
Ea a răspuns: „Ale celor obijduiţi!”,
căci Maica Domnului este Acoperitoarea tuturor necăjiţilor.

Iubiţi fraţi şi surori!
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Dacă ai dragoste pentru toată
lumea, întreaga lume e frumoasă.
A zis cineva: creştinul este acela care
curăţeşte dragostea şi sfinţeşte fapta.
Ne dorim libertatea. De ce? Ca să
putem fi robii patimilor noastre.
Devenim o întruchipare a Cerului
atunci când zicem “Facă-se voia Ta
precum în cer, şi pe pământ”.
Când porţile Raiului sunt deschise,
şi porţile de pe pământ sunt deschise.
Când mintea nu este risipită în lucruri lumeşti şi este unită cu Dumnezeu, chiar şi când spunem “Bună
ziua”, cuvintele noastre devin o binecuvântare.
La începutul vieţii noastre, avem
nevoie de prezenţa altora pe care să-i
iubim sau care să ne fie prieteni. Pe
măsură ce înaintăm, cel Unul Domnul ne umple cu o asemenea dragoste
şi cu o asemenea bucurie, încât nu
mai avem nevoie de nimeni (altcineva). Toată această tânjire a sufletului după un altul asemenea lui apare
la început pentru că sufletul nu ştie
pe Cine iubeşte, şi de aceea crede că
are nevoie de o anumită persoană
(omenească).
Când Dumnezeu ne-a făcut, ne-a
dat viaţă şi a suflat Duhul Său întru
noi. Acel Duh este Dragostea. Când
ne lipseşte dragostea, rămânem doar
trup şi astfel suntem cu totul morţi.
Dacă vrem să ajungem la lepădarea
de sine, să iubim, să iubim şi iar să
iubim, şi astfel să ne unim întru totul
cu Celălalt, cu fiece “altul”. Apoi, te
întrebi la sfârşitul zilei: “Vreau ceva?”
- “Nu” - “Îmi trebuie ceva?” “-Nu.” “Îmi lipseşte ceva?” - “Nu”. Asta e!

Vă invităm să contribuiţi la elaborarea ziarului nostru.
Aşteptăm de la voi relatări şi fotografii de la 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.
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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.

