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Bucură-Te
cea prin Care răsare bucuria!

Dintre sărbătorile închinate Sfintei Fecioare, Buna Vestire este
cea mai veche, trăgându-și existența încă din perioada primelor
secole creștine. În general, sărbătoarea este prăznuită în perioada
Sfântului și Marelui Post. Poate că de aceea celebrarea ei nu depășește
solemnitatea altor praznice închinate Sfintei Marii. Aș îndrăzni să
spun că este providențială starea aceasta. Rigurozitatea postului,
rânduielile liturgice, învăluie oarecum în taină proslăvirea zilei de
bucurie căci cine ar putea desluși în chip lămurit emoția arhanghelului
Gavriil trimis să-i vestească Mariei, o pământeană cu viață cerească, că
va zămisli și va naște pe Creatorul Cerului și al pământului?
Neamul omenesc se îndrepta inevitabil spre pieire din vina păcatului
lui Adam și a Evei, neascultători, nepostitori și lipsiți de pocăință.
Măreția sărbătorii constă în faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, Se
întrupează, adică Se face om, pentru a înnoi firea omenească moștenită
de la Adam cel vechi. Una din cântările praznicului confirmă acest
aspect: „în pântecele celei ce Te-a zămislit pe Tine fără de prihană,
zidești din nou pe Adam”. Deci, Întruparea Mântuitorului Hristos, care
se realizează fără de păcat, de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, este
o rezidire, o recreare a naturii umane, căci, prin Întrupare, Dumnezeu
Cuvântul, a unit în El firea dumnezeiască şi firea omenească într-o
unire nedespărțită, mai tare decât moartea, chiar decât iadul. Astfel,
odată cu zămislirea din pântecele Fecioarei, devenit palat preafrumos,
Hristos începe să împlinească planul mântuirii, acela de a ne dezvălui
cum trebuie să fie omul cel adevărat, adică unit cu Dumnezeu și
ascultător față de El.
continuare în pag. 2
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Ministerul Muncii a plecat urechea la cererea creştinilor

Pakistan

Biserici creştine atacate
de terorişti

Deţinătorii de paşapoarte sovietice vor primi pensii!

Pe 19 martie 2015, în cadrul Ministerului Muncii
Protecţiei Sociale şi Familiei a avut loc sedinţa de
lucru privind eliberarea pensiilor şi îndemnizatiilor persoanelor deţinatoate de paşapoarte sovietice de tip vechi, fără cod de identitate din motive

religioase.
Vă reamintim ca în urma demersului Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni către Comisia
Parlamentară de specialitate şi către Casa Naţională
de asigurări sociale, pe data de 5 martie curent, dna
Ruxanda Glavan, ministru muncii a fost invitată în
şedinta în plen a parlamentului RM. Dna ministru a asigurat deputaţii că până la moment nu sunt
reţineri la plata pensiilor, iar procedura de eliberare

a acestora pentru viitor, urma sa fie discutată.
La iniţiativa dnei ministru a muncii, Ruxanda
Glavan, au fost consultate toate organele de resort responsabile: Casa Naţională de Asigurări
Sociale, Poşta Moldovei, Guvernul RM. Analizând legislaţia în vigoare privitor la modul
de eliberare a pensiilor, s-a propus următoarea
soluţie: persoanele care din motive religioase
deţin paşapoarte de tip sovietic fără IDNP şi care
refuză să primească buletine de identitate provizorii, vor avea dreptul să primească pensia doar în
baza legitimaţiei de pensionar. Pînă la sfârşitul lunii martie, Ministerul Tehnologiei Informaţiei va
informa Casa Naţională despre numărul acestor
persoane. Începând cu luna aprilie va fi eliberată
pensia.
Cei care nu au reuşit să primească pensia pentru luna martie în baza paşaportului sovietic, vor
primi banii pentru două luni consecutiv, începând
cu data de două aprilie.
Episcopia de Ungeni si Nisporeni la rândul său va
fi informată suplimentar despre buna desfăşurare a
acestui proces, sau careva încălcări în teritoriu.
Direcţia juridică, Episcopia de Ungheni
şi Nisporeni

Duminică, 15 martie 2015, mai mulţi kamikadze au atacat două biserici creştine din Pakistan. În urma acestui atac sângeros, care s-a
desfăşurat în timpul slujbelor din bisericile pline, 17 persoane au fost
omorâte, iar 98 rănite grav.
Această tragedie a cutremurat comunităţile creştine din Lahore.
Creştinii ortodocşi de la Parohia Sfântul Serghie de Radonej din Sargodha s-au adunat împreună cu alţi creştini pentru un marş de protest împotriva acestor crime motivate religios săvârşite de radicali
musulmani. Părintele Joseph Farouk, parohul acestei biserici a înălţat
o rugăciune pentru sufletele celor omorâţi fiind ascultat de sutele de
creştini adunaţi acolo. El a spus că această tragedie este o crimă barbară
împotriva creştinilor din Pakistan care nu au nicio vină şi nu au făcut
rău nimănui.
“Duminică 15 martie, am săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul

Libia

21 de tineri creştini decapitaţi de Statul Islamic
21 de tineri creştini au fost
măcelăriţi brutal de către ISIS
(Statul Islamic) în Libia. Videoul macabru, cu înregistrarea
profesională a execuţiei a şocat
ţara şi a unit creştinii şi musulmanii ca niciodată înainte. Imediat
ce videoul a fost difuzat duminică

seara, preşedintele a ţinut un discurs şi a declarat 7 zile de doliu
pentru naţiune. La scurt timp,
Forţele Aeriene Egiptene au bombardat ţintele ISIS din Libia.
Când am ajuns la Societatea
Biblică la birou dimineaţă, trist şi
în depresie, am întâlnit o tânără
colegă care mi-a spus că era “foarte
încurajată”. Nu imi puteam imagina ce mai exista pe pământ să o
încurajeze!
“Sunt încurajată, a spus ea,
fiindcă acum ştiu că ce am
învăţat din cărţile de istorie de-

spre creştinii egipteni martirizaţi
pentru credinţa lor nu este doar
istorie, ci există şi astăzi creştini
care sunt suficient de curajoşi să
înfrunte mai bine moartea decât
să îl renege pe Domnul lor! Când
am văzut aceşti băieţi rugânduse în timp ce erau pregătiţi pentru execuţie şi apoi mulţi dintre ei
strigând “O, Doamne Iisuse” când
gâturile lor erau tăiate, am înţeles
că mesajul Evangheliei încă poate
să ne ajute să ne ţinem de promisiunile lui Dumnezeu chiar şi când
înfruntăm moartea!”.
Acest sentiment este reflectat în
diferite feluri de oameni care au
văzut acest video macabru!
Nu cred că voi mai citi vreodată
Capitolul 11 al Epistolei către
Evrei fără să văd în mintea mea
imaginea acestor bărbaţi îmbrăcaţi
în portocaliu cu acei călăi mascaţi,
îmbrăcaţi în negru din spatele
fiecăruia dintre ei!
Cum mulţi dintre voi ştiţi, aceşti
bărbaţi erau simpli muncitori
egipteni care plecaseră în Libia să
câştige o pâine. Ei au fost capturaţi
şi executaţi de ISIS pentru faptul
că erau – după cum spune în video
– “Oamenii Crucii”. Egiptenii au
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Troparul sărbătorii Bunei Vestiri glăsuiește că
„astăzi este începutul mântuirii noastre. Fiul lui
Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face”. Aceasta înseamnă
că Cel ce Se naște veșnic din Tatăl, fără mamă, în
ceruri, Se zămislește născându-se din mamă, fără
tată, pe pământ. De aceea sărbătoarea de astăzi, deși
se numește Buna Vestire a Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, este şi un praznic împărătesc al
Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că astăzi s-a
întrupat om, din Fecioara Maria. Prin urmare, Cel
ce a binevoit a Se întrupa pentru a noastră mântuire,
Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, este sărbătorit
în primul rând. Dar, întrucât întruparea Lui se face

rămas şocaţi de această ştire şi la
acest moment, este evenimentul
cel mai discutat din ţară.
Scopul acestui video a fost de
a provoca conflictul sectarian în
Egipt dintre creştini şi musulmani.
Acei extremişti islamici au
intenţionat clar să provoace cele
10 milioane de creştini din Egipt
să se răscoale violent împotriva
vecinilor lor musulmani.
Dar răspunsul cu dragoste şi
grijă din partea musulmanilor din
toată naţiunea a îmblânzit lovitura
pe care mulţi creştini au simţit-o.
Până acum creştinii din Egipt au
răspuns cu înfrânare, cu durere
strigând la Dumnezeu.
Preşedintele şi sute de lideri politici au adus personal condoleanţe
către Papa Bisericii Ortodoxe
Copte. Primul Ministru a mers în
micul sat de unde proveneau majoritatea dintre aceşti tineri şi a stat
cu rudele lor sărace să îşi exprime
grija. Aceasta transmite un mesaj
clar că creştinii sunt consideraţi
parte integrală a societăţii egiptene.
Cu multe mulţumiri,
Ramez Atallah
Director General Societatea
Biblică din Egipt

din Fecioara Maria, cinstim deodată cu Domnul
Iisus, și pe Maica Sa, Pururea Fecioara Maria.
Cu aceste gânduri în suflete să o cinstim pe Maica
Domnului așa cum a făcut-o Arhanghelul Gavriil,
învățând de la ea că poți trăi printre oameni, dar să
te asemuiești îngerilor. Având neclintita încredințare
că Dumnezeu lucrează totdeauna spre binele nostru,
chiar dacă nu deslușim permanent taina marilor
bucurii sau taina marilor încercări prin care trecem,
să cântăm Maicii Domnului în imn de acatist:
„Bucură-te prin care răsare bucuria! Bucură-te că ești
scaun Împăratului! Bucură-te prin care se înnoiește
zidirea! Bucură-te, prin care prunc se face Ziditorul!,
Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară!”
Arhim. Mihail DANILIUC

Serghie. După aceasta, am primit pe telefonul mobil ştirea cumplită despre atacul teroriştilor împotriva a două biserici din Lahore”, povesteşte
Părintele Joseph. Seara, acesta a plecat pentru a vedea bisericile atacate
şi pentru a oferi ajutor celor răniţi din puţinul creştinilor din parohia
sa. Peste tot durere şi suferinţă. Apoi a vizitat împreună cu mai mulţi
credincioşi Spitalul din Lahore unde zac cei apropape 100 de răniţi
grav de explozia terorii. Aici părintele a săvârşit Taina Sfântului Maslu
pentru vindecarea acestora.
Părintele şi comunitatea sa ortodoxă au cerut Guvernului pakistanez
să asigure securitatea şi libertatea religioasă a creştinilor din Pakistan.
“Ţara noastră în care trăim este plină de conflicte. Această ţară, istoric
vorbind, este plină de rebeli islamici, bază a traficului de droguri, refugiu celor care au fugit din Afganistan, şi trăieşte o sărăcie extremă a
populaţiei, absenţa tuturor nomelor sociale, violarea completă a drepturilor omului, exploatarea pe criteriu religios şi etnic, toate formele
posibile de violenţă la adresa persoanei şi a libertăţii ei. În trecut, rebelii şi actele lor ilegale erau nepedepsite. Rebelii trăiau liberi în societate şi tendinţele lor radicale se concentrau în războiul împotriva
necredinicioşilor, adică a creştinilor” a spus clericul ortodox.

Egipt

O minune cutremurătoare

În Egipt, un musulman și-a omorât femeia și a îngropat-o cu cele
două fetițe ale lor…
Apoi a făcut reclamație la poliție că pe fetițe le-a omorât un
unchi de-al lor. După 15 zile a murit altcineva din neamul lor.
Rudele au hotărât să pună trupul aceluia în mormântul unde se
afla mama cu cele două fetițe. Când au deschis mormântul pentru
înmormântare, cei de față nu-și puteau crede ochilor: au găsit sub
pământ pe cele două fetițe vii.
Uimitorul eveniment s-a răspândit ca fulgerul în toată țara și tatăl
fetițelor s-a pregătit pentru pedeapsa cu moartea. Cum era și firesc, întrebările au căzut ca ploaia peste fetițe, voind să afle cum au
supraviețuit.
- Un bărbat, care purta haine albe ce străluceau ca soarele, cu
mâinile însângerate din pricina unor răni, venea și ne dădea mâncare, a fost răspunsul celei mai mici fetițe. Bărbatul acela o deștepta
și pe mama ca s-o îngrijească pe sora mea.
Canalul național de TV din Egipt, care a luat interviul, a transmis
printr-o ziaristă (musulmană): „Bărbatul acesta nu a putut fi altul
decât Iisus, deoarece nimeni altul nu face astfel de lucruri”.
Se poate ca musulmanii să accepte că „ISA” (Iisus) le-a făcut pe
toate acestea, însă rănile arată că El cu adevărat a fost răstignit,
precum și adevărat este că Iisus trăiește. De altfel, nimeni nu s-a
gândit să nu se bazeze pe cuvintele fetiței, pentru că nici ea, nici
surioara ei nu ar fi fost cu putință să supraviețuiască, dacă nu s-ar
fi petrecut o adevărată minune.
doxologia.ro
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CEASUL PRIMEJDIEI
Mulţime de oameni însă nici grijă
nu au de cuvintele chemării acesteia,
oricât le-ar vedea cu ochii şi ar trece
prin ele. Dacă nici după asprimea
unor astfel de chemări, care ustură
pielea vieţii, oamenii totuşi nu se întorc la Dumnezeu, viaţa începe să fie
în primejdie: încep necazurile morţii,
trâmbiţele chemării a patra.
Viaţa o avem de la Dumnezeu: Prin
El trăim şi ne mişcăm şi suntem (Fapte
17, 28). Adică Dumnezeu este izvorul,
susţinătorul şi rostul sau destinul vieţii
noastre. Dacă mergem aşa, potrivit acestora, avem viaţa asigurată de
Dumnezeu, iar dacă nu urmăm aşa, ci
încâlcim viaţa noastra în toate faradelegile şi spurcăciunile, care îndrăcesc şi
sufletul şi trupul şi o ducem aşa vreme
îndelungată, atunci Dumnezeu - după
greşeala noastră - se desface de viata
noastra.
Iar moartea o avem de la ucigaşul.
Deci, când oamenii se bagă cu totul în
voile dracilor, viaţa le e în primejdie şi
primejduiesc şi pe alţii. Iar de se leagă
ca robii cu inima de lumea aceasta
şi de voile trupului, cele împotriva
firii, mintea li se strâmbă, încât nu
mai deosebesc adevărul de rătăcire;
atunci Dumnezeu se îndepărtează din
mintea, din inima şi din voinţa lor şi
ajung că nu vor să mai ştie de Dumnezeu şi aşa vine osânda la moarte, şi
aşa vine prăpădul în fiecare rând de
oameni. Întâi e moartea sufletească a
ateismului, a necredinţei, pe urmă se
arată şi moartea din afară a trupului,
după vrednicie şi spre înţelepciunea
multora.
La început oamenii trăiau mai mult.
“Toate zilele lui Matusalem au fost 969
de ani, apoi a murit.” (Facere 5, 27).
Cu trecerea de vreme, înmulţinduse oamenii pe pământ, s-a înmulţit şi

stricăciunea, desfrânarea, în oamenii
aceştia, pentru că sunt numai trup.
Si a zis Dumnezeu: “Nu va rămânea
Duhul Meu în oamenii aceştia, pentru
că sunt numai trup, deci zilele lor să
fie numai 120 de ani” (Facere 6, 3). Iar
după trecere de vreme şi înmulţirea

ceputul de om se ţine împotriva lui
Hristos, de dragul fărădelegilor, cade
din Har sub lege, şi aşa atârnă asupra
lui pedeapsa cu moartea năpraznică,
ce se împlineşte prin războaie şi nenorociri, întocmai cum scrie la lege:
Cel ce bate pe tatăl său sau pe mama

fărădelegilor între oameni, David zice:
“Toate zilele vieţii noastre sunt 70 de
ani, iar pentru cei mai în putere 80 de
ani; iar ce este mai mult decât aceştia,
nu-i decât osteneală şi durere” (Psalm
89, 10).
Aşa era în vremurile de demult.
Astăzi, mulţimea bolilor şi desimea
războaielor mult a mai scurtat viaţa
oamenilor.
Noi nu mai suntem sub împărăţia
legii vechi, ci în Împărăţia Harului
câştigat nouă de Mântuitorul Hristos
ca să ne mântuim. Dar dacă nepri-

sa să fie omorat (Ieşire 21, 15).
Cel ce va grăi de rau pe tatăl său sau
pe mama sa, acela să fie omorât (Ieşire
21, 17). Cine nu ascultă de preoţi, unul
ca acela să moară (Deuteronom 17,
12). Păziţi deci ziua de odihnă, căci ea
e sfântă pentru voi. Cel ce o va intina,
acela să fie omorât. Tot cel ce va face
într-însa vreo lucrare, sufletul acela
să fie stârpit din poporul Meu (Ieşire
31, 14). Pe vrăjitori să nu-i lăsaţi să
trăiască (Ieşire 22, 18). Tot cel ce se
împreună cu dobitoacele să fie omorât
(Ieşire 22, 19).
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La nici o văduvă şi la nici un orfan să
nu faceţi rău! Iar de le veţi face rău şi
ei vor striga către Mine, voi auzi plângerea lor, şi se va aprinde mânia mea şi
vă voi ucide cu sabia, şi vor fi femeile
voastre văduve şi copiii voştri orfani
(Ieşire 22, 22-24).
Dacă însă va ucide cineva cu vicleşug
şi cu bună ştiinţă pe aproapele său, să
fie omorât.
Tot cel ce va munci în ziua odihnei
să fie omorât (Ieşire 31, 15).
Cel ce scoate sabia, de sabie va muri
şi va pieri (Matei 26, 52).
Cei ce se împărtăşesc cu nevrednicie, furând Sfânta Împărtăşanie,
încă se fac vinovaţi de moarte. Despre
ei zice Sfântul Pavel: “Mulţi dintre voi
sunt slabi şi bolnavi şi o bună parte
mor” (I Corinteni 11, 30).
Toţi însă care cu bună ştiinţă fac
unele ca acestea fără să se pocăiască,
vor muri în fărădelegile lor, în morţi
năpraznice. Pentru că: “Focul şi grindina, foamea şi moartea, dinţii fiarelor şi şerpii şi sabia izbânditoare, toate
acestea spre pedeapsă sunt făcute, ca
să piardă pe cei necredincioşi”.
Primul care a furat Sfânta
Împărtăşanie a fost Iuda, fiul pierzării,
care s-a spânzurat şi a căzut din spânzuratoare de şi-a spart capul, i-a crăpat
pantecele în două şi i s-au vărsat
toate măruntaiele, luând astfel plata
fărădelegii sale (Fapte 1, 18).
Iată ce lucruri trebuie să scoatem
din noi şi dintre noi, că acestea aduc
ceasul primejdiei de moarte şi sabia
atârnă nevăzut asupra vieţii. Iar dacă
în loc de îndreptare, pentru care ne
dă Dumnezeu oarece vreme de necaz, noi însă totuşi ne îndărătnicim cu
mintea împotriva voinţei lui Dumnezeu, se întâmplă că, plinind măsura
fărădelegilor, cade sabia şi se împlântă
în capul care nu mai are minte.
Părintele Arsenie Boca

Pocăinţa înseamnă schimbarea completă a vieţii

Părinții Bisericii noastre au numit pocăința „al
doilea botez” sau „reînnoirea Botezului”. Cu primul
Botez începem o călătorie către Împărăția lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, Părintele nostru,
cunoscând neputința omenească și putința căderii,
ne-a dat al doilea botez, pocăința, prin care omul se
poate ridica din căderea sa, își poate vindeca rănile
și-și poate continua greaua sa călătorie. Din păcate
foarte puțini cunoaștem ce înseamnă pocăința și
care este sensul ei cel mai profund. Cei mai mulți
nu numai că nu cunoaștem ce este pocăința, dar nici
pentru ce trebuie să ne pocăim.
Pocăința nu este, așa cum credem, o procedură
juridică care îl eliberează pe om de anumite
simțăminte de vinovăție. Nici nu este o mărturisire
tipiconală, pe care o face cineva înainte de marile
sărbători sau în condiții psihologice aspre. Atitudinea și întoarcerea fiului risipitor arată cu totul altceva.
Așa cum o arată și cuvântul, pocăința (metanoia)
înseamnă schimbarea completă a vieții, lepădarea
cu toată inima a păcatului, schimbarea mentalității.
Adică să simțim cu toată ființa noastră că drumul
pe care mergem nu duce nicăieri și că trebuie să ne

întoarcem. Să simțim că trăim într-o șură cu paie,
afară de casa Părintelui nostru, și să spunem: „Unde
mergem? Părintele nostru are palate unde toți se
veselesc, iar noi stăm în noroi?”. Iar după aceasta
să ne hotărâm să ne întoarcem, să reintrăm în casa
părintească, să ne împăcăm cu Dumnezeu-Tatăl și
cu frații noștri.
Pentru ca pocăința să fie adevărată, ea trebuie să
fie lucrătoare. Sfântul Cosma Etolianul spune: „Toți
duhovnicii, patriarhii, arhiereii și toată lumea să te
ierte, ești neiertat dacă nu te pocăiești și în faptă”.
Adică, dacă nu vrem să ne depărtăm de la păcat și să
ne schimbăm viața, atunci pocăința noastră nu este
adevărată. Nu este nici pe departe pocăință.
Mulți vin la spovedanie cu entuziasm, sub greutatea problemelor psihologice sau ale altor fel de
probleme. Se spovedesc cu lacrimi și făgăduințe, cum
că de acum înainte nu se vor mai întoarce la păcat,
că-și vor schimba viața etc. Însă așa ceva se poate
să nu aibă nici o legătură cu pocăința și trebuie să
ne bage la bănuieli. Și aceasta pentru că pocăința nu
este foc de artificii, ci are nevoie de timp, osteneală,
asceză, nevoință sub umbrirea Harului lui Dumn-

ezeu, și se înfăptuiește cu răbdare și tainic în sufletul
omului. „ca un om care aruncă sămânţa în pământ,
și doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi sămânţa
răsare şi creşte, cum nu ştie el; și pământul rodeşte
de la sine” (Marcu 4, 26-28).
În sfârșit, pocăința este lucrarea Harului dumnezeiesc. Omul trăind în întunericul păcatului și
necunoscând frumusețea vieții dumnezeiești, nu
poate înțelege diferența dintre viața omenească și
cea divino-omenească. Când Harul dumnezeiesc
va arunca în inima omului sămânța dumnezeieștii
dragoste, numai atunci își va putea vedea pustiirea
sa duhovnicească. Când lumina soarelui va intra
într-o cameră întunecoasă, numai atunci le va descoperi pe toate. Tot astfel, când Harul lui Dumnezeu va lumina sufletele noastre, numai atunci vom
vedea pustiirea lăuntrică, patimile, păcatele noastre.
De aceea și Sfinții noștri cereau cu atâta insistență de
la Dumnezeu: „Dăruiește-mi pocăința întreagă!”.
Pentru că această pocăință adevărată este calea cea
sigură care duce la Împărăția lui Dumnezeu.
Mitropolitul NECTARIE
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Un fapt adevărat povestit de o
călătoare care se afla în avionul
ce se întorcea de la Sfintele
Locuri, în 29 August 2003:
Era Vineri dimineața, 29
August 2003. Am plecat cu o
greutate în inimă din Ierusalim
spre Tel Aviv, ca să ne îmbarcăm
spre Atena. Am petrecut
extraordinar. În ziua precedentă
sărbătorisem Adormirea Maicii
Domnului la Mormântul Ei.
Am trăit o experiență unică,
nemaiîntâlnită. Prăznuirea a fost
măreață, bogată, împărțitoare
de daruri tuturor. Dupăamiază târziu ne-am pregătit
valizele, seara am participat
la privegherea de la Sfântul
Mormânt și îndată după aceasta,
ne-am îndreptat spre autobuzul
care ne aștepta afară de Orașul
Vechi. Timpul era frumos.
Cerul era înstelat și cuprinși
de o liniște dulce ne desfătam de
frumusețea Orașului luminat.
Când, în cele din urmă, m-am
îmbarcat în avion – dacă îmi
aduc aminte bine era un Airbus
cu două motoare – am observat
că luminile lui fluctuau continuu
și nu aveau o intensitate fixă.
M-am gândit că vreun cablu
nu face bine contact și m-am
afundat în scaunul meu.
După vreo 20 de minute am
auzit un zgomot puternic și
avionul a început să tremure și să
se miște în dreapta și în stânga,
ca și cum ar „cerne” făină,
cum a spus unul din prietenii
noștri. Pilotul a spus, mai întâi
în ebraică, apoi în engleză, să
rămânem legați cu centurile de
siguranță, lucru ce l-au făcut și
însoțitoarele de bord. La început
nu am dat importanță, până când
nu am privit aripa și am văzut
cum turbina (motorul) ardea în
flăcări și se rupea în bucăți din
pricina fierului incandescent.
Ne-am neliniștit puțin, dar neam ascuns cu grijă neliniștea
noastră tăcând. Unii dintre noi,
așa cum am aflat mai târziu,
rosteau Rugăciunea lui Iisus.
După mai multe minute, o nouă
înștiințare ne-a informat despre
pierderea motorului din stânga
și că vom încerca să ajungem cu
celălalt motor.
Nu au trecut alte 20 de minute,
când s-a auzit un alt zgomot
de mai mică intensitate din
partea dreaptă și am simțit cu
toții aceleași intense vibrații ale
avionului, amestecate cu mișcări
bruște. Unii care stăteau în fața
aripei drepte au strigat: „A luat
foc turbina!” Atmosfera calmă
și, mai degrabă, plăcută de până
atunci din avion a fost înlocuită
repede de panică. Avionul
pierdea continuu și brusc din
înălțime și se auzea un zgomot
ca o șuierătură, care mi-am
amintit că îl auzeam în filme,
atunci când cădeau bombe

din avioane. Însoțitoarele de
bord care abia începuseră să
împartă răcoritoare s-au așezat
repede și s-au legat cu centurile,
aplecându-și capetele lor până
la genunchi. Mulți bolnavi de
inimă își luau medicamentele
lor câte două odată. Între soți
se făcea spovedanie publică,
spunând unul celuilalt când l-a
înșelat și cu cine, și cerându-și
iertare. Bătrânii descopereau
copiilor lor că îi nedreptățiseră
în testamentul lor și le cereau
iertare, iar copiii îi iertau.
Dar și aceștia, la rândul lor,
cereau iertare pentru vechi
comportări
necuviincioase.
Prietenii
mărturiseau
că,
pretextând cutare împrejurare,
au spus minciuni și s-au clevetit
reciproc…
Toate acestea de mai sus,
împreună cu continua și
brusca pierdere a înălțimii,
cu neobișnuitele mișcări ale
avionului și cu tăcerea pilotului,
făceau atmosfera foarte grea.
Începuserăm să ne neliniștim
de-a binelea…
Avionul începuse să se aplece
într-o parte și din aceasta neam dat seama că încearcă să se
întoarcă. M-am gândit că ne
vom întoarce la Tel Aviv sau în
Cipru. Peste puțin s-a ridicat o
însoțitoare de bord și a mers în
grabă să asigure niște lucruri
care cădeau. Tânăra, care mai
înainte era zâmbitoare și dulce
la vorbă, devenise palidă și-și
pierduse glasul.
Am întrebat-o dacă am pierdut
amândouă motoarele și ea mi-a
răspuns dând afirmativ din cap.
- Și acum ce se va întâmpla?
Ea nu m-a mai privit în ochi, ci
privirea ei se pierduse undeva, ca
și cum ar privi în gol. A început
să-și miște capul în dreapta și în
stânga, a ridicat cu indiferență
din umeri, ca și cum toate s-ar fi
pierdut, și a dat să plece. Atunci
eu am ținut-o strâns de mână și
am strigat: „Cădem?”, iar ea mi-a
confirmat dând de mai multe
ori din cap. Am răsuflat adânc
cu toții și încercam, cât se putea
de calm, să conștientizăm ce se
întâmplă.
Vălul melancoliei a fost rupt de
vocea puternică a unui monah:
- Să nu vă temeți, fraților,
ci să ne rugăm! Nu ne va lăsa
Dumnezeu.
Preoții și-au pus epitrahilele
și au început să citească, unii
mireni au început să rostească
Rugăciunea lui Iisus, iar ceilalți
s-au împărțit în două grupuri
– aripa dreaptă și cea stângă a
avionului – și au început încetîncet să cânte unii Paraclisul
Maicii Domnului, iar ceilalți
Acatistul ei. De îndată ce neam pus nădăjdea în Dumnezeu,
ne-am simțit foarte bine, ne-am
ușurat.

Călătorii cei de altă credință,
exagerat de înfricoșați în
comparație cu noi, credeau că
cântăm și ne priveau de parcă
am fi fost niște nebuni. Această
mângâiere și înălțare sufletească
a fost întreruptă puțin mai
târziu, când vocea tremurândă
a pilotului ne-a înștiințat: „Așa
după cum deja v-ați dat seama,
cu puțin înainte am pierdut și
al doilea motor. Am aruncat și
combustibilul și vom încerca să
ne întoarcem la Ben Kourion
(aeroportul de la Tel Aviv),
dar… După câteva clipe de
descumpănire, am continuat
cu toții să ne rugăm de acolo

fi plecat cu totul nepregătiți!
Toți cei care am venit aici, nu am
venit pentru turism, ci pentru
închinare. Oare, Domnul și
Maica Domnului ne va lăsa așa
pe noi care am venit la praznicul
Ei?
Ne aflam atât de jos, încât
începuseră să se distingă
insulele, iar mai departe se vedea
uscatul. Deodată s-a ridicat în
picioare monahul, care stătea în
față în partea dreaptă, cel care ne
îndemnase la rugăciune – nu știu
dacă era monah sau ieromonah,
ci îmi aduc aminte numai de
statura sa înaltă și slabă, de
chipul său liniștit și de barba

de unde rămăsesem, unii
spuneau Rugăciunea lui Iisus,
alții Paraclisul, iar alții Acatistul.
Mi-a făcut o deosebită impresie
faptul că se rugau cu fierbințeală
și cei care în trecut arătaseră că
nu cred…
Mă purtam cu atâta stăpânire
de sine, încât am fost acuzată
de nesimțire. Nădăjduind că voi
da curaj unora care plângeau, le
spuneam:
- Cândva toți vom muri. De
asta nu vom scăpa. Atunci ce
ne rămâne? Câți ani vom trăi
și cum îi vom trăi? Noi toți
vrem să trăim mulți ani, dar
dacă Dumnezeu a hotărât să
murim astăzi, nici de asta nu
vom scăpa. De altfel, nu există
ceva pe care să-l putem face
omenește, ca să ne mântuim,
și să nu-l facem. Așadar, dacă
luăm de drept că astăzi vom fi
chemați să dăm socoteală, ce
trebuie să ne intereseze? În ce
stare se află sufletul nostru. Să
ne rugăm cu sinceritate și să
cerem cu multă căldură iertarea
păcatelor noastre. Dar trebuie
să avem nădejde în mila lui
Dumnezeu, pentru că El, din
nespusa Sa dragoste față de
noi, nu va îngădui niciodată să
se întâmple ceva spre paguba
sufletului nostru. Adică, dacă
ne va lua astăzi, asta înseamnă
că ne va lua în momentul cel
mai bun al nostru. Cei mai
mulți dintre noi ne-am spovedit
și împărtășit chiar ieri, la
praznicul Maicii Domnului.
Dar oare suntem gata? Gândițivă ce s-ar fi întâmplat dacă am

lui lungă – și a spus cu o voce
puternică și plină de siguranță și
ochii plini de lacrimi:
- Fiii mei, vă rog să mă credeți:
o văd pe Maica Domnului
înaintea mea foarte mare, ținând
avionul de pântece! Ne vom
izbăvi! Ne vom izbăvi! Să ne
rugăm și să-i mulțumim!
Toți călătorii am prins curaj și
am început să cântăm Paraclisul,
de data aceasta tare și cu veselie.
Până și însoțitoarele de bord
și-au dat seama că se întâmplă
ceva îmbucurător și au prins
viață, privind cu nedumerire.
Peste puțin s-au văzut limpede
clădirile Tel Avivului. Ne aflam
deja foarte jos. Rămăseseră
doar câteva clipe… Αu început
să-mi intre în minte gânduri
de îndoială: „Oare, ne vom izbi
de pământ sau vom cădea în
mare?”. Dar încercam să le alung
cu rugăciunea: „Cred, Doamne,
ajută necredinței mele! Facă-se
voia Ta. Preasfântă Născătoare
de Dumnezeu, mântuiește-ne!”.
Deodată s-a văzut aeroportul.
Pista era acoperită cu spumă
și de-a lungul ei erau dispuse
multe puncte de prim ajutor.
Alt avion nu se vedea, se pare
că ne-au dat prioritate. Ni s-a
părut că coboram cu o viteză
mare în comparație cu alte
dăți. Ne mai despărțeau doar
câțiva metri de sol. Când a
avut loc contactul, avionul s-a
oprit într-un chip minunat la
50 de metri, fără ca cineva să
se miște, nici măcar câtuși de
puțin, de la locul său. Avionul
nu avea motoare care să fie puse
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să funcționeze invers pentru a
frâna, iar frânarea roților trebuia
să fie foarte bruscă – lucru foarte
primejdios – pentru ca avionul
să se oprească în 50 de metri.
Și chiar de s-ar fi făcut aceasta,
ar fi trebuit să fim aruncați cu
toții în față din pricina inerției.
(Când mergi cu mașina cu viteză
mică și frânezi puțin, corpul ți se
duce în față). Nimic din acestea
nu s-a întâmplat. Avionul nu s-a
oprit potrivit legilor firești, ci ca
și cum cineva l-ar fi pus ușor pe
pământ.
Atunci cu toții, ușurați, am
început mulțumirile: „Slavă Ție,
Doamne! Îți mulțumesc Maica
Domnului! Fie numele Tău
binecuvântat, Doamne!”
După puțin am debarcat și,
împreună cu polițiștii, medicii
și infirmierii, am intrat într-un
salon, unde pe unii încercau
să-i readucă în simțire, iar
celorlalți le-au dat câte o băutură
răcoritoare. Din pricina stării
tensionate pe care am trăit-o ni
se uscaseră gurile, dar cui îi mai
păsa de asta? Eram vii și aceasta
ne era destul. Peste puțin a venit
un alt avion care urma să ne
ducă la Atena, unde am ajuns cu
bine. Desigur, aici ne așteptau
reporterii și camerele de luat
vederi. Un prieten mi-a telefonat
să vadă dacă sunt bine, pentru
că văzuse, la știrile dimineții, un
scurt reportaj pe un mare canal
de televiziune despre zborul
nostru, dar care s-a întrerupt
brusc și nu s-a mai spus nimic
despre el.
Din acea clipă cu toții ne-am
pierdut orice interes pentru
lucrurile mărunte. Nimeni
nu striga, nu protesta pentru
întârziere,
pentru
valize,
pentru mărturisirile publice
ale păcatelor grele, pentru
nimic. Pășeam pe pământ, dar
mințile și inimile ne erau pline
de recunoștință și alipite de
Cel care ne încredințase pentru
încă o dată, atât de limpede,
de dragostea Sa. Am cunoscut
că trăiam în purtarea de grijă
a lui Dumnezeu și am simțit o
nespusă bucurie și o neclintită
recunoștință pentru aceasta.
Următoarele zile au trecut
în felul acesta. Vedeam orice
lucru ca pe o creație a lui
Dumnezeu, îl iubeam și mă
minunam de el. Încetasem să mă
mânii și să mă consum pentru
lucruri secundare. Încercam
să corespund Dragostei lui
Dumnezeu printr-o purtare
îngăduitoare, nejudecând și,
unde puteam, ajutându-i pe
ceilalți. Din păcate, după vreo
săptămână, am reintrat în rutina
vieții cotidiene. Mi-e rușine
s-o spun, dar nu am reușit să
păstrez înlăuntrul meu acea
pace, rugăciune, recunoștință,
dragoste, pe care nu le mai
trăisem vreodată.
Revista Centrului de unitate
și a studiului de promovare
a valorilor noastre
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Îndrumar de spovedanie
ru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”
(Matei 6, 31-33). Lăcomia este ţinută în frâu
prin postire deasă.
Desfrânarea
Desfrânarea (curvia) vine din ridicarea
trupului împotriva sufletului. Deşi între acestea două nu ar trebui să existe luptă, trupul
tinde să se comporte într-un mod egoist,
drept pentru care Sfinţii Părinţi au spus că
el este “o slugă bună, dar un stăpân rău”. Prin
împlinirea fără măsură a poftelor trupeşti,
rânduiala firii este schimbată şi omul ajunge
înrobit. Cel desfrânat se umple de egoism,
îşi strică familia şi se arată indiferent faţă de
nevoile aproapelui.
Trupul omului este “templu al Duhului
Sfânt”, iar Dumnezeu nu locuieşte în locuri
necurate, ci doar acolo unde este curăţie.
Pentru aceasta ne şi îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, zicând: “Fugiţi de desfrânare!
Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în
afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării
păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi
că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt
care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi
fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru,
care sunt ale lui Dumnezeu” (I Corinteni 6,
18-20).
Desfrânarea (curvia) este o lăcomie
spirituală, sentimentală. Desfrânarea poate
fi scoasă din inima omului doar prin înfrânare, care atrage harul lui Dumnezeu.
Postul, ca înfrânare practică, este cea mai
puternica armă împotriva desfrânării,
aceasta din urmă fiind puternic influenţată
de alimentaţie. Foarte mult ajută şi cugetarea smerită, însoţită de nejudecarea celor
desfrânaţi, care, la rândul lor, sunt înrobiţi.
Invidia (pizma)
Invidia se naşte într-o inimă lipsită
de iubire. Un om cuprins de invidie se
întristează pentru izbânzile aproapelui său
şi se bucură atunci când acesta este cuprins
de necazuri. Cel invidios nu va scăpa de
suferinţe şi lipsuri, chiar dacă i se pare că nu
îi lipseşte nimic. Prin invidie, omul se ridică
împotriva lui Dumnezeu, care a făcut bine
celor pe care cel invidios îl pizmuieşte.
“Unde este pizmă şi zavistie, acolo este
neorânduială şi orice lucru rău” (Iacov 3,
16). Invidia atrage dupa sine nenumărate
răutăţi, căci invidia nu are nimic în comun cu dragostea, din care izvorăsc toate
bunatăţile. Invidia naşte ura, clevetirea,
vicleşugul, înşelăciunea, ţinerea de minte a
răului, neiertarea, prigonirea, uciderea, precum şi slăbirea puterilor sufleteşti şi trupeşti
ale celui plin de invidie.
Izbânzile noastre sunt de la Dumnezeu,
precum şi ale aproapelui nostru. Acestea
nu ni le imputineaza pe ale noastre, ca sa ne
para rau pentru ele, precum nici necazurile
aproapelui nu ni le slabesc pe ale noastre, ca
sa ne bucuram pentru ele. Invidia este scoasa
din inima omului prin rugaciune, cugetare
la pacatele proprii, pocainta, smerenie şi iertare.
Mânia
Nervii şi mânia se nasc dintr-o mândrie
ascunsă. În toată vremea, cel mândru se simte
trecut cu vederea, dispreţuit şi nedreptăţit
de către semenii sai, chiar şi atunci când
aceştia nu îi fac nici un rău. Cel mânios
ţine minte răul şi doreşte să se răzbune pe
cel care îl supără, încălcând chiar “legea
talionului”, din vechime, care nu-i îngăduia
celui nedreptăţit să-l pedepsească pe cel vinovat mai mult decât acela a greşit. Se putea

răspunde cel mult cu aceeaşi răutate.
Inima care iubeşte nu se poate mânia,
după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care
zice că “dragostea nu se aprinde de mânie”
(I Corinteni 13, 5). La rândul său, Sfântul
Apostol Iacov spune: “Să ştiţi, iubiţii mei
fraţi: orice om să fie (...) zăbavnic la mânie,
căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui
Dumnezeu” (Iacov 1, 19-20).
Cel cuprins de mânie să alerge la
Spovedanie, cu multă smerenie, să postească
şi să ceară lui Dumnezeu puterea de a ierta
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şi de a fi blând cu cel care i-a greşit. Când
ne cuprinde mânia, să rostim cu stăruinţă
cuvintele Mântuitorului: “Părinte, iartă-le
lor, căci nu ştiu ce fac” (Luca 23, 34).
Domnul nostru Iisus Hristos a mai zis:
“Oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi
de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecată; iar cine îi va
zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului. Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar
şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău
are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo,
înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te
cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău”
(Matei 5, 22).
Mânia este înfrânată de cuvântul lui Dumnezeu, care doreşte ca toţi să-I fim fii: “Iubiţi

Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr

Cele şapte păcate de moarte sunt numite
“capitale” pentru că acestea sunt începutul
tuturor celorlalte păcate. Ele îşi au rădăcina
în inima noastra. Din pofta inimii noastre
pornesc patimile, fie prin ispită de la diavol, fie prin propria alegere pătimaşă. “Căci
dinăuntru, din inima omului, ies cugetele
cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile,
adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea,
neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia,
uşurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru şi
îl spurcă pe om” (Marcu 7, 21).
Mândria
Mândria este izvorul tuturor răutăţilor.
Din mândrie, îngerii au căzut din cer şi s-au
facut draci. Din mândrie, omul refuză să-L
mai recunoască pe Dumnezeu drept stăpân
al vieţii lui. Omul mândru socoteşte că nu are
nevoie nici de Dumnezeu, nici de aproapele.
Cel întunecat de mândrie se preţuieşte pe
sine într-un mod pătimaş, văzându-se vrednic de cinstea şi lauda celorlalti, indiferent
de lipsurile sale. Nu a existat şi nu va exista
vreodată un om care să nu fie ispitit de duhul
mândriei.
Dacă tot ce suntem şi tot ce avem este de la
Dumnezeu, precum spune Sfântul Apostol
Pavel, cum şi cu ce ne mai putem mândri?
“Ce ai, (omule) pe care să nu-l fi primit? Iar
dacă l-ai primit, de ce te făleşti, ca şi cum nu
l-ai fi primit?” (I Corinteni 4, 7).
“Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă,
iar celor smeriţi le dă har” (Iacov 4, 6). Să
dobândim, deci, o gândire smerită, prin
rugăciune şi post, prin slujire şi iertare. Cel
mândru, dacă rămâne mândru, nu poate
iubi, nu poate sluji, nu poate ierta, nu se
poate mântui.
Iubirea de arginţi (bani)
Iubirea de arginţi, adică “setea de bani”,
este acea poftă care se întinde fără măsură
asupra tuturor bunurilor pământeşti: case,
maşini, lucruri scumpe etc. Cei care socotesc
dobândirea acestora drept scopul vieţii lor şi,
prin urmare, îşi închină viaţa, timpul, mintea şi inima către dobândirea lor sunt mai de
plans decât toţi oamenii. Unii ca aceştia nu
cred în nemurirea sufletului lor şi în viaţa
cea veşnică, fără de care nimic din lumea
aceasta nu ar mai avea vreun rost.
Iubirea de bani şi setea de a dobândi averi
materiale împietreşte inima şi-l face pe om
zgârcit, nedrept, nemilostiv şi crud. Unul ca
acesta nu vrea şi nu poate să mai înţeleaga
durerile şi lipsurile aproapelui său, ba chiar
nici de Dumnezeu nu mai vrea să audă, căci,
fie nu mai are vreme, fie are deja de toate.
Lăcomia pântecelui
Lăcomia pântecelui se manifestă mai ales
sub forma unei pofte nestăpânite de a mânca
şi de a bea. Cel cuprins de lăcomie face din
mâncare un scop al vieţii, trecând cu vederea
toate nevoile sufletului său. Pe cât se îngraşă
trupul, prin îmbuibare, pe atât slăbeşte sufletul. Din lăcomia pântecelui se naşte desfrânarea, beţia, defăimarea, cearta, bolile,
întunecarea mintii, lenea şi nepăsarea. De
acest păcat se leagă obezitatea şi alcoolismul,
care reprezintă două din cele mai mari probleme contemporane ale omului.
Hrana este bună, căci este darul lui Dumnezeu, cât timp ea se primeşte cu măsură
şi cu mulţumire, după cuvântul Sfântului
Apostol Pavel, care zice: “Ori de mâncaţi, ori
de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava
lui Dumnezeu să le faceţi” (I Corinteni 10,
31).
Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să
trăim cu înţelepciune: “Nu duceţi grijă,
spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori
cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea
se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vost-
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Păcatele împotriva
Duhului Sfânt

1. Încrederea prea mare şi
nesocotită în harul lui Dumnezeu.
2. Desnădejdea sau neîncrederea
chibzuită în mila lui Dumnezeu.
3. Împotrivirea la adevărul stabilit, arătat şi dovedit al credinţei
ortodoxe.
4. Lepădarea de credinţa
ortodoxă.

Păcate strigătoare la cer

1. Uciderea săvârşită cu voie.
2. Sodomia (homosexualii, lesbienele, relaţiile împotriva firii între
bărbat şi femeie).
3. Asuprirea săracilor, a orfanilor
sau a văduvelor.
4. Oprirea pe nedrept a plăţii
lucrătorilor.

Păcate străine de care se face
responsabil creştinul atunci:

1. Când sfătuieşte pe altul să
păcătuiască.
2. Când porunceşte altuia să
păcătuiască.
3. Când se învoieşte cu altul la
păcat.
4. Când ajută altuia să
păcătuiască.
5. Când laudă pe cel ce face
păcatul.
6. Când ştie, dar tace de păcatul altuia (nu-i ajută să-l conştientizeze).
7. Când poate, dar nu voieşte să
împiedice pe altul de a face păcatul.

CMYK

pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce
vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi
rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din
ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei
răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei
drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5, 44-45).
Lenea
Lenea încalcă porunca iubirii aproapelui. Cel leneş profita de cei de lângă el şi nu
socoteşte eforturile lor. Munca, deşi este
o pedeapsă dată omului, este de mare preţ
înaintea lui Dumnezeu, căci prin muncă
omul îşi asumă condiţia de slujitor al lui
Dumnezeu şi al semenilor săi. Lenea atrage
după sine cârtirea, nemulţumirea, cearta,
furtul şi alte asemenea căderi.
Lenea (trândăvia) este suficientă pentru
a-l împiedica pe om să intre în Împărăţia lui
Dumnezeu. Pe cel leneş îl ceartă Dumnezeu,
când zice: “Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că
secer unde n-am semănat şi adun de unde
n-am împrăştiat? Se cuvenea deci ca tu să
pui banii mei la zarafi, şi eu, venind, aş fi luat
ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el
talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Căci
tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar
de la cel ce n-are şi ce are i se va lua. Iar pe
sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi
scrâşnirea dinţilor” (Matei 25, 26-30).
Până şi sfinţii au fost aşpri cu cei leneşi,
urmând cuvântul Sfântului Apostol Pavel,
care zice: “Dacă cineva nu vrea să lucreze,
acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim
că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind. Dar unora ca
aceştia le poruncim şi-i rugam, în Domnul
Iisus Hristos, ca să muncească în linişte şi
să-şi mănânce pâinea lor” (II Tesaloniceni
3, 10). Lenea se tămăduieşte prin ascultare
şi muncă.
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Care este chipul celui care crede în Hristos?

Ce frumos este chipul credinciosului! Cât de minunat este
harul lui! Frumusețea lui te
încântă, iar măreția lui exprimă
încrederea credinciosului în
Dumnezeu. Seninătatea care este
întinsă peste chipul lui, exprimă
pacea sufletului, iar liniștea lui
exprimă netulburarea inimii.
Bunătatea întipărită pe chipul
credinciosului,
mărturisește
liniștea conștiinței sale. Credinciosul este înfățișat ca omul
care s-a slobozit de tirania
nesfârșitelor griji ale vieții, care
istovesc continuu duhul, și,
de asemenea, ca omul a cărui
încredere în Dumnezeu este
înfățișată în culorii vii peste caracteristicile chipului său.
Cu adevărat, credinciosul
este înfățișat ca un om fericit.
Și este fericit deoarece deține
deja vestirea despre proveniența
dumnezeiască a credinței sale și
este convins de adevărul ei.
Dumnezeu a vorbit tainic în
inima lui, iar glasul dumnezeiesc
i-a umplut inima și dumnezeiasca desfătare l-a inundat. Inima
și cugetarea sa sunt afierosite
lui Dumnezeu. Inima îi arde de
dragoste pentru Dumnezeu, iar
duhul său se silește să se înalțe
către El.
Credinciosul, având dezlegate legăturile egoismului, care

limitează în chip înăbușitor
dragostea sa și nu-i îngăduie să
lucreze și să vadă dincolo de un
mic orizont din jurul său, a sărit
departe și s-a slobozit de tiranicul jug al robiei și al egoismului,
desființând hidoasa adorare de
sine.
Și astfel, slobozit de legăturile
lui, aleargă peste tot pe pământ,
în toate direcțiile orizontului,

bit, și toate jertfele, prinoasele
și tămâierile pe care i le-a adus
până acum, de acum înainte le
va oferi numai lui Dumnezeu, pe
Care de acum Îl iubește și-l adoră
din totul sufletul său. Este cu totul dăruit, atât cu sufletul, cât și
cu inima, adevăratului și viului
Dumnezeu. Și astfel uită lumea
și adeseori uită să se îngrijească
și de trupul său.

și se grăbește într-acolo unde îl
cheamă dragostea de aproapele.
Nu mai este nimic care să-l
mai împiedice, nimeni care să-l
influențeze. Plăcerile lumii – care
ca niște râuri curg peste tot – și
desfătările bunurilor pământești,
nu-l mai ademenesc. Idolul egoismului său a căzut și s-a zdro-

Privirea lui se fixează în Dumnezeu, iar inima sa Îl caută neîncetat. Duhul său se îndeletnicește
cu cercetarea lucrurilor Sale,
iar sufletul său se odihnește în
dumnezeiasca pronie a Creatorului. Toate creează în inima
credinciosului simțăminte noi.
Toată creația vorbește cu un

Un copil a furat, odată, penarul colegului său. L-a adus acasă şi,

Copilul care fura şi mama
care nu-l pedepsea

bucuros nevoie mare, l-a arătat mamei sale. Aceea, nu numai că nu
l-a certat, nu i-a explicat fiului său că ceea ce făcuse nu era corect, ci
dimpotrivă, l-a lăudat pentru fapta lui.
Peste câteva zile, copilul aduse acasă paltonul unuia dintre colegii săi.
Mama sa îl primi cu bucurie. Aveau mari greutăţi, iar paltonul era chiar
ceea ce-i trebuia pentru fiul său. Avea să-i ţină de cald la iarnă.
Băieţelul creştea şi odată cu el, creştea şi dorinţa de a fura. Fura fructe
de la piaţă, fura tot felul de lucruri de la supermarket, fura ceea ce-i
plăcea dintre lucrurile colegilor săi. Devenind un tânăr zdravăn, începu să intre în casele consătenilor lui şi să fure, fără ezitare, lucrurile
cele mai de preţ.
Odată l-au prins asupra faptului, adică chiar în momentul în care ieşea
din casa unei bunicuţe, pe care tocmai o jefuise. Vestea s-a răspândit în
tot ţinutul. Poliţiştii i-au pus cătuşele şi l-au condus la judecător. În faţa
judecătoriei s-a strâns multă lume. Venise şi mama tânărului şi striga
tare că fiul ei este nevinovat şi protesta pentru faptul că-l ţin legat.
Înainte de a intra în clădirea judecătoriei, tânărul s-a oprit şi păru că
cere ceva paznicilor săi. Aceia se pare că i-au îngăduit să facă ceea ce
ceruse.
– Mamă, vreau să-ţi spun ceva, strigă tânărul.
Lumea amuţi de curiozitate, iar mama alergă să-şi îmbrăţişeze copilul. Aplecându-şi faţa către mama sa, o muşcă sălbatic de ureche. Mama
începu să se vaite, iar mulţimea striga împotriva lui:
– Nu numai hoţ, ci şi nerespectuos faţă de mama sa şi un nemernic
fără ruşine, strigau oamenii, voind să-l linşeze.
Intrară în judecătorie. Strigătele mulţimii şi furia oamenilor nu se
micşorau, ci creşteau în intensitate. Îndată ce intrară, judecătorii cerură
să afle ce s-a întâmplat.
– Ruşine să-ţi fie, tinere! Pentru furt poate că te-am fi judecat cu
indulgenţă, dar pentru purtarea sălbatică şi necuviincioasă faţă de
mama ta vom fi foarte aspri, spuse preşedintele completului de judecată.
– Dacă îmi permiteţi, aş vrea să spun câteva cuvinte, zise tânărul,
foarte tulburat.

glas tainic în sufletul său despre înțelepciunea și bunătatea
dumnezeiescului ei Creator. Îndeletnicirea sa este cercetarea
lucrărilor lui Dumnezeu, iar
bucuria sa este cea pricinuită
de privirea la frumusețea
creației. Îndeletnicirea inimii
sale sunt toate cele care arată
dumnezeieștile
reprezentări
ale binelui pe pământ, adică
bunătatea, adevărul și dreptatea.
Fericirea sa, adevărată și sigură,
este neîncetata și neîntrerupta
comuniune cu dumnezeiescul
Creator.
Cuvintele lui Dumnezeu sunt
dulci ca mierea în gura lui. La
ele cugetă ziua și noaptea. Inima lui arde de dragoste pentru
Dumnezeu. Aleargă către El și
pe El îl caută, cercetând cele create de El. Neîncetata sa lucrare
este desăvârșirea sa, după putere, iar dorința sa arzătoare este
asemănarea sa cu Dumnezeu.
Dragostea și adorarea lui Dumnezeu îi umple inima sa rănită
de dumnezeiescul dor. Lauda
și doxologia, mulțumirea și binecuvântarea se îndreaptă către
Dumnezeu cu căldură și neîncetat din gura sa. Din buzele sale
iese înțelepciune și inima sa este
plină de pricepere și cunoaștere.
Viața sa este creatoare și plină
de armonie. Trăiește grăbindu-

se, cu scop și chibzuială, spre
desăvârșire, pentru care a
și fost creat, și se desfătează
de îmbelșugata fericire care
izvorăște din bunătatea lui Dumnezeu.
Trăiește pe pământ, însă
petrecerea sa este în Ceruri. Fără
să se istovească în problemele
vieții, are numai o preocupare,
o grijă: să nu se îndeletnicească
cu multe, ci numai cu un singur lucru de care are neapărată
trebuință. Adică toată grija sa
se întoarce spre împlinirea legii
dumnezeiești și spre săvârșirea
cât mai bine cu putință a faptei
bune. Comuniunea oamenilor,
de fiecare rasă și neam, este comuniunea fraților de sânge și
pentru aceasta dorește cu tărie
să-și întindă facerile de bine
spre toți. Se bucură de izbânzile lor și se mâhnește de durerile lor. „Toată ziua miluiește
și împrumută, și dreptatea lui
rămâne în veac” . Inima sa
nădăjduiește întotdeauna în
Domnul și sufletul său este deja
gata să stea înaintea Ziditorului său. Plin de nădejde și curaj
strigă împreună cu psalmistul:
„Domnul ajutorul meu și nu mă
voi teme ce-mi va face mie omul”.
Traducere din greacă de
Ierom. Ștefan Nuțescu

– Spune, deci, ceea ce ai să spui despre cele ce s-au întâmplat, îi dădu
cuvântul preşedintele.
– În urmă cu cincisprezece ani, când eram un copil de numai şase ani
şi nu ştiam ce e bine şi ce-i rău, am luat în ascuns penarul prietenului
meu şi l-am adus acasă. L-am arătat mamei mele şi ea s-a bucurat. Am
văzut asta în ochii ei. Nu mi-a spus nici măcar un cuvânt ca să-mi arate
că nu e bine ce am făcut. Nu mi-a spus ce ar fi trebuit să fac. Mai târziu
i-am adus un palton, apoi un pepene, apoi bani furaţi. Dacă m-ar fi certat atunci, la început, nu aş fi ajuns astăzi legat în faţa judecătorilor…
Atât reuşi să spună flăcăul, înainte de a izbucni în hohote de plâns.
Judecătorii şi lumea care erau de faţă şi ascultau spusele tânărului, se
întristară mult auzind cuvintele sale.
Răul trebuie să-l lovim când este încă mic, înainte să apuce să crească
şi să se întărească. Iar părinţii au o responsabilitate foarte mare pentru copiii lor. Să nu le pară rău să-şi certe sau să-şi pedepsească copiii,
atunci când cearta sau pedeapsa sunt spre binele lor.

Scara spre Cer -

un cadou pascal
pentru tot restul vieţii

A ieşit de sub tipar nr. 3 al revistei. Din sumar: Cina cea de
Taină; Rugăciunea înainte de
Sfânta Împărtăşanie; Sf. Nicolae Velimirovici: Din Ierusalim, în Vinerea Mare; Vieţile
sfinţilor: Sfinţii 40 de Mucenici;

Naşte-l pe al patrulea
şi-l vom omorî pe al treilea
O mamă cu trei copii a rămas însărcinată cu al patrulea. A socotit că
sunt prea mulți patru copii și de aceea a mers la un medic ca să-l consulte în privința avortului. Medicul, un om cinstit, i-a spus pericolele ce
le poate pricinui femeii un avort. Femeia, care se temea de intervenție,
auzind și cele spuse de la medic, s-a mâhnit mult și era nehotărâtă. Nu
voia nici să țină copilul, dar se și temea să facă avort.
Atunci medicul i-a spus:
– Nu te mâhni! Există posibilități să evităm avortul.
Chipul femeii s-a luminat și l-a întrebat:
– Există, într-adevăr? Cum?
– Simplu. Vom lăsa să se nască al patrulea copil și-l vei aduce aici pe
al treilea ca să-l omorâm. În felul acesta și avortul îl vom evita, și vei
rămâne și cu trei copii.
Atunci MAMA s-a trezit și și-a înțeles greșeala.
Fie ca trezirea aceasta să-L aducă pe Dumnezeu în inima fiecărei
mame, iar gura iadului, care înghite mii de avorturi să se închidă pentru totdeauna.

Vasile Voiculescu: Fericiţi cei
ce se nasc credincioşi; Ala Bordeianu: Micul mărturisitor;
Po-vestire: Greşeala de Andrei Moroşanu; Părintele Ioan
Buliga: Orice iubim pe această
lume mai mult decât pe Dumnezeu este închinare la idoli ş.a.
Nu ezitaţi să abonaţi feciorii, nepoţii şi copiii nevoiaşi
la publicaţia care le aduce
lumină.
Perfectând un abonament
la “Scara spre Cer”, puteţi
schimba cursul vieţii unui copil, îl puteţi apropia de Dum-

nezeu.

S=n=tate din gr=dina Domnului
Limonadă+Bicarbonat=Chimioterapie
Lămâia (Citrus limonum Risso, Citrus limon (L) Burm, Citrus medica) este un produs miraculos pentru a ucide celulele canceroase. Este de 10 000 mai eficient decât
chimioterapia.
De ce nu am aflat de asta? Fiindcă există
organizaţii interesate să găsească o versiune sintetică, care să le permită să obţină
câştiguri fabuloase. Aşa că, de acum înainte
poţi să ajuţi un prieten care are nevoie,
spunându-i că este favorabil să bea lămâie cu
bicarbonat ca să prevină boala. Gustul este
agreabil şi bineînţeles nu produce efectele
oribile ale chimioterapiei.
Şi dacă ai posibilitatea, plantează un lămâi
(copac) în curtea sau în grădina ta. Toate
părţile sunt utile.
Prima dată când vrei să bei un suc, cere-l
din lămâie naturală, fără conservanţi.
Câte persoane mor în timp ce acest secret
a fost păstrat ca să nu pună în pericol profiturile multimilionare ale marilor corporaţii?
Aşa cum se ştie lămâiul arbore este mic. Nu
ocupă mult loc, este cunoscut cu numele de
limonero, lămâi, lima.
Fructul este un citric. Pulpa se poate mânca ca atare sau se foloseşte în mod normal la
băuturi, şerbet, dulciuri.
Interesul pentru această plantă se datorează
puternicelor sale efecte anti-cancerigene.
Deşi i se atribuie mult mai multe proprietăţi,

cea mai interesantă este aceea de a avea efect
asupra chisturilor şi tumorilor.
Această plantă este un remediu împotriva
cancerului verificată în toate felurile de cancer. Bicarbonatul schimbă PH-ul corpului, şi
se afirmă că este de mare folos în toate felurile de cancer (notă: cancerul este produs de o
ciupercă numită Candida....şi se recomandă
tratamentul cu bicarbonat împotriva bolii!)
Este considerat ca un agent anti-microbian
cu spectru larg împotriva infecţiilor bacteriene şi ciupercilor care trăiesc în mediu
acid, dar adăugând bicarbonatul în limonadă
se schimbă PH-ul organismului; este eficient
împotriva
paraziţilor interni, viermilor, reglează tensiunea arterială mare şi este antidepresiv,
combate tensiunea şi tulburările nervoase.
Sursa acestei informaţii este fascinantă.
Provine de la cei mai mari fabricanţi de
medicamente din lume, care afirmă că după
mai mult de 20 probe de laborator, realizate
începând din 1970 frotiurile au arătat că distruge celulele maligne în 12 tipuri de cancer,
inclusiv cel de colon, de sân, de prostată, de
plămân, de pancreas. Componentele acestui
arbore au demnstrat că acţionează de 10 000
mai bine încetinind creşterea celulelor canceroase ca şi produsul adriamycin, un drog
chimioterapeutic, folosit în mod uzual.
Şi ce este încă şi mai uimitor: acest tip de
terapie cu extras de lămâie şi bicarbonat, distruge doar celulele maligne de cancer, neafectând celulele sănătoase.

suc de cartof, morcov şi măr

Ai nevoie de un cartof, un morcov
şi un măr care se combină împreună
pentru a face suc!
Se spală cele de mai sus, fără a
le curăţa se taie bucăţi se pun în
storcătorul de fructe şi imediat beţi
suc. Puteti adăuga lămâie pentru gust
mai răcoritor.
Această băutură miracol va fi

eficientă pentru următoarele maladii:
1. Prevenirea dezvoltării celulelor
canceroase – împiedică creşterea celulelor canceroase.
2. Poate vindeca ulcerul, de asemenea, poate preveni afecţiunile grave la
ficat, rinichi şi pancreas.
3. Întăreşte plămânii, previne atacurile de cord şi hipertensiunea

arterială.
4. Consolidează sistemul imunitar.
5. Este bună pentru vedere, elimină
ochii roşii şi obosiţi sau uscaţi.
6. Ajută la eliminarea durerii
cauzată de munca fizică, durerilor
musculare.
7. Detoxifiază, ajută tranzitul intestinal, elimină constipaţia. Prin
urmare, va face o piele sănătoasă şi
un aspect mai proaspăt. Este foarte
eficientă în acnee.
8. Îmbunătăţeste respiraţia urât
mirositoare din cauza indigestiei,
infecţiilor la nivelul gâtului.
9. Reduce durerile menstruale.
10. Ajută la coborârea temperaturii.
Nu există absolut nici un efect secundar. Este foarte hrănitoare şi se
absoarbe uşor! Este foarte eficientă în
cazul în care aveţi nevoie sa pierdeti în
greutate. Veţi observa îmbunătăţirea
sistemul imunitar după consumarea
zilnic timp de 2 sãptămâni. Pentru cel
mai bun efect sucul se bea proaspăt,
imediat din storcător.
Când se bea ?
Se bea dimineaţa pe stomacul gol!
Dupa o oră se poate lua micul dejun.
Pentru rezultate rapide beţi de 2 ori
pe zi, dimineaţa şi înainte de ora 17.00.
Răspândiţi acest mesaj tuturor celor ce doresc sa fie sanătoşi!

“Bomba” ultimului congres mondial al cancerului

Congresul cancerului ţinut
la Paris în anul 2012 a confirmat capacitatea excepţională
a fructelor şi legumelor de a
preveni şi vindeca tumorile
ucigătoare !!!
“Bomba” ultimului congres
mondial al cancerului ţinut la
Paris a fost victoria morcovului
şi a rubedeniilor lui împotriva
bolilor oncologice. Fructele şi
legumele au triumfat. Un studiu
mamut, întins pe o durata de 35
de ani şi efectuat pe 500 000 de
subiecţi, a dovedit fără drept de
apel că alimentaţia vegetariană
reduce drastic apariţia cancerului. Practicanţii terapiilor naturiste au avut dreptate. Când
Dumnezeu a lăsat boala a lăsat
şi leacurile care o pot vindeca.
Schimbarea regimului alimentar poate reduce frecvenţa
cancerului.

Consumaţi cât mai multe
fructe şi legume
Persoanele care consumă
în medie 35 de grame de fibre vegetale pe zi reduc riscul îmbolnăvirii de cancer cu
40%. Cifra creşte, dacă pe lângă
alimentaţia vegetariană, veţi fi
atenţi să vă şi mişcaţi. Mai ales
cancerul intestinal şi cel de colon sunt ţinute în frâu printr-o
alimentaţie adecvată combinată

cu mişcarea.

Vegetalele: bariera împotriva cancerului de colon
Includeţi în fiecare dintre
mesele dvs. o legumă sau o
salată şi un fruct (înainte de
mâncare sau între mese). Care
sunt cele mai indicate? Toate
fructele conţin combinaţii de
substanţe protectoare. Pentru
a beneficia de ele, variaţi culorile: dupa ce mâncati un măr
roşu, gustaţi o pară aurie sau
un strugure negru. La fel şi în
cazul legumelor: după o roşie,
consumaţi o ridiche neagra sau
varză. Cel mai adesea, principiile active care opresc cancerul
sunt cuprinse chiar în coloranţii
din plante. Eficienţa lor a fost
constatată nu doar în cancerul
de colon, ci şi în cel de prostată,
pancreas, plămâni, esofag. Uitaţi
carnea, mâncaţi peşte (desigur:
conform calendarului ortodox,
nota red.).
Se bănuia de multă vreme
că excesul de carne nu este
sănătos. Riscul de cancer
colorectal e mult mai ridicat
la consumatorii de carne şi
mezeluri. În schimb, nu există
nici o problema cu carnea
de pasăre, cu condiţia să nu
fie din crescătorii. Ca soluţie
alternativă pentru carne se
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Băutură vindecătoare:

Cele mai eficiente remedii pentru stoparea cancerului se găsesc în farfurie!
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recomandă peştele. Se presupune ca anumiţi acizi graşi,
prezenţi în mare cantitate în
uleiul de peşte, inhibă dezvoltarea tumorilor canceroase.

E timpul să redescoperim
cerealele şi leguminoasele
Folosiţi cât mai des leguminoase şi cereale complete: grâu,
orz, ovăz, mei, secară, linte, fasole, soia, seminţe de in şi susan.
Bogăţia lor în fibre participă, de
asemenea, la prevenirea cancerului de colon. În sensul acesta,
ar fi bine ca pâinea zilnică să fie
înlocuită de şase porţii de grâu
încolţit, consumat pe durata
unei zile.
O posibilă cauză de apariţie
a cancerului de sân poate fi
excesul de kilograme acumulate după menopauză sau
andropauză...
În concluzie, puneţi linte în
toate salatele, mâncaţi cu încredere soia (avem grijă să fie
naturală), mâncaţi cereale complete. Protejaţi-vă intestinul şi
controlaţi-vă greutatea.

Optaţi pentru o alimentaţie
variată
Decât sa mănânci un anume
aliment, mai bine consumi câte
puţin din toate... Reduceţi consumul de alcool. Folosiţi pentru salatele de legume ulei de

masline sau de floarea soarelui
presat la rece.
Este important ca alimentele
să fie proaspete şi crude, adică
netrecute prin foc. Mâncaţi
salatele de legume, condimentate cu ierburi aromate, şi fructe
de toate gusturile şi culorile.
Activitatea fizică reduce riscul
cancerului de sân. Nici o zi fără
plimbare în aer liber, fără câteva minute de gimnastica sau
de alergat. Mişcarea reduce în
proporţie de 40% incidenţa cancerului, mai ales de sân şi colon,
de prostată, plămâni şi uter.

Cum se explică efectul
protector al vegetalelor?
Omul a apărut într-un anumit cadru natural, iar de la
facerea lumii, Dumnezeu i-a
dat acestuia ca hrană “toată
iarba ce are sămânţă... şi tot
pomul ce are rod în el”... Din
păcate, foarte puţine vegetale
din cele pe care le mâncăm
sunt naturale. Roadele de pe
mesele noastre sunt cel mai
ades prelucrate de tehnologiile industriei alimentare.
Legislaţia actuală este mult
prea permisivă cu aditivii
alimentari. Rapiditatea cu
care apar, în fiecare an, sute
şi chiar mii de coloranţi alimentari spune multe despre

deficienţele şi fraudele grave
ale sistemului actual. “Galbenul de unt” (paradimetil
– azobenzenul), ca sa dăm
numai un singur exemplu,
întrebuinţat până nu de mult
pe scară largă, produce experimental la animalele de
laborator cancerul ficatului
(hepatomul malign).
Produsele vegetale cultivate
corect sunt aproape complet
lipsite de toxicitate. Mulţi
microconstituenţi
naturali
din legume, fructe, cereale,
dar şi din plante şi-au dovedit
deja rolul lor anticancerigen,
în diverse colţuri ale lumii.
Este uimitor potenţialul de
vindecare al fibrelor vegetale,
antioxidanţilor naturali, retinoizilor antitumorali, betacianinelor etc., al usturoiului,
patrunjelului, morcovului,
grâului, cătinei sau condimentelor naturale. Cazurile
uimitoare spectaculoase de
vindecări în baza acestui principiu au produs stupefacţia
lumii şi sunt ca o rază de
speranţă şi optimism pentru
cei aflaţi în suferinţă...
Medicii-naturişti
recomandă cu căldură şi
ceaiul verde (mult), care ne
protejează de cancer pe mai
multe planuri.

CMYK

8

C=uta\i [i ve\i afla

Nr. 3,martie 2015

Rânduri de aur

Învierea
lui Hristos

Bucură-te Preacurată
Care ieri Te-ai tânguit,
Iată Fiul Tău cu slavă
Din mormânt a răsărit.
Toată firea prăznuieşte
Învierea lui Hristos
Toate se îmbracă astăzi
Cu veşmânt mai luminos.
Îngerii şi pământenii
Cântă azi acelaşi grai,
Iar Adam şi cu tâlharul
Azi se veselesc în Rai.
Nu mai este astăzi pază
În Edenul cel ceresc,
Uşa stă mereu deschisă
Pentru neamul creştinesc.

Pilde

Rugăciune pentru vrăjmaşi
Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii
mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i
blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai
mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult
decât prietenii. Aceştia m-au legat de
pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde
spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin
faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum
o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind,
în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost
mai sigur, ascunzându-mă sub cortul
Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii,
nu pot pierde sufletul meu.
Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii
mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem.
Ei au mărturisit în locul meu păcatele
mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când
eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri.
Ei m-au hulit atunci când eu m-am
măgulit pe mine însumi.
Ei m-au scuipat atunci când eu m-am
mândrit cu mine însumi.
Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au
numit nebun.
Când m-am făcut puternic, ei au râs de
mine ca de un pitic.
Când am vrut să conduc pe oameni ei
m-au împins înapoi.
Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc,
ei m-au smucit înapoi cu mână de fier.
Când m-am gândit să dorm liniştit, ei
m-au trezit din somn.

Când mi-am zidit casă pentru viaţă
lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi
m-au izgonit afară. Într-adevăr vrăjmaşii
m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit
mâinile până la veşmântul Tău.
Binecuvântează Doamne pe vrăjmaşii
mei!
Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte, ca
fuga mea spre Tine, Doamne, să fie
fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea
mea în oameni ca pânza de păianjen;
ca smerenia să împărăţească deplin
în inima mea; ca inima mea să devină
mormântul celor rele. Ca toată comoara
mea să o adun în ceruri. Ah, de m-aş
elibera odată de autoamăgire, care m-a
încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii
înşelătoare!
Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce
puţin ştiu în lume: că omul nu are pe
pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi.
Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care
nu ştie că vrăjmaşi nu sunt vrăjmaşi,
ci prieteni severi. De aceea, Doamne,
binecuvântează pe prietenii şi pe
vrăjmaşii mei! Sluga blestemă pe vrăjmaşi
căci nu ştie, iar Fiul îi binecuvântează
căci ştie. Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să
se atingă de viaţa lui. De aceea El păşeşte
liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu
pentru aceştia.
Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii
mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i
blestem!

Iată ce face neascultarea

La Schitul Sfintei Ana din Sfântul Munte Athos trăia un stareț cu
ucenicul său, care adeseori făcea neascultări.
Odată, în ajunul unei sărbători a Maicii Domnului, ucenicul îi
spune starețului său:
– Gheronda, mă duc să pescuiesc ceva, pentru că mâine este
praznicul Maicii Domnului. Ce vom mânca?
– Fiule, i-a spus Starețul, vecinii noștri sunt toți pescari și nu au
prins nimic, deși s-au chinuit multe ceasuri. Dacă ar fi vrut Maica
Domnului să mâncăm pește, ar fi prins și ne-ar fi adus și nouă. Să nu
mergi la pescuit!
– Nu, Gheronda, insistă ucenicul, eu mă duc să pescuiesc.
- Să nu te duci! îi spuse iarăși Starețul.
- Ba nu, ci mă voi duce, a spus ucenicul și a plecat.
Atunci Starețul cugetând că ucenicul său se află în neascultare și
ca nu cumva să pățească ceva, să alunece în mare sau să-l afle vreo
altă ispită mare, a întrat în chilia sa și a început să se roage cu șiragul
de metanii pentru ucenicul său.
Ucenicul ajungând la mare, a aruncat undița și a simțit că ceva
s-a prins în cârlig. A început să tragă cu putere, iar după puțin iese
din apă un arap negru, cu ochi sălbateci, gata să se năpustească asupra lui. Însă o putere nevăzută îl ținea. Ucenicul, înspăimântat peste
măsură, a luat-o la fugă, iar diavolul alerga în urma lui. Și au alergat
așa, până la Schit, la chilia sa. Ajungând la chilie diavolul i-a spus:
- Bre călugăre, nu am putut să-ți fac nimic, căci din clipa în care
ai plecat la mare Starețul tău face rugăciune pentru tine. Altfel te-aș
fi înecat în mare. Auzi! În mare te-aș fi înecat…
Iată ce face neascultarea!
Starețul Efrem Katunakiotul

Iubiţi fraţi şi surori!
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