CMYK

1
toaca.md

Nr.4,aprilie 2015

Nr.4 (97),martie 2015

Hristos a Înviat!

Învierea lui Hristos este învierea noastră a celor care zăceam
jos, la pământ. Învierea și slava lui Hristos este însă, precum s-a
spus, slava noastră, care are loc, se face arătată și văzută nouă prin
Învierea Lui întru noi; căci însușindu-Și o dată (prin Întrupare) cele
ale noastre, cele pe care le face întru noi Și le atribuie Lui Însuși.
Învierea sufletului este deci unirea cu viața; căci așa cum trupul
mort, dacă nu primește întru sine sufletul viu și nu se amestecă în
chip neamestecat cu acesta, nu se spune că este și nu poate să fie viu
dacă nu se unește în chip negrăit și necontopit cu Dumnezeu, care e
cu adevărat viața veșnică (I Ioan, 5, 20).
Cei mai mulți oameni cred în Învierea lui Hristos, dar foarte
puțini sunt cei ce o au și o văd în chip curat; cei ce n-au văzut-o însă
nici nu se pot închina lui Iisus Hristos ca unui Sfânt și Domn, căci
„nimeni, zice, nu poate să spună că Iisus este Domn decât numai în
Duhul Sfânt” (I Cor. 12, 3), și altundeva: „Duh este Dumnezeu și
cei ce se închină Lui trebuie să I se închine în Duh și Adevăr” (Ioan
4, 24). Căci nici preasfântul cuvânt, pe care-l avem acum în fiecare
zi în gură, nu spune: „Învierea lui Hristos crezând”, ci: „Învierea lui
Hristos văzând, să ne închinăm Domnului Iisus, Celui singur fără
de păcat”.
Cum deci Duhul Sfânt ne îndeamnă să zicem acum: „Învierea lui
Hristos văzând”, ca unii ce am văzut-o, deși n-am văzut-o, de vreme
ce Hristos a înviat odată pentru totdeauna acum o mie de ani, și nici
atunci nu L-a văzut cineva înviind? Oare dumnezeiasca Scriptură
vrea ca noi să mințim? Să nu fie! Dimpotrivă, ea ne îndeamnă mai
degrabă să spunem adevărul: și anume că în fiecare din noi, cei
credincioși, are loc Învierea lui Hristos, și aceasta nu o dată, ci în
fiecare clipă, atunci când, precum spuneam, Însuși Stăpânul Hristos
învie întru noi, strălucind și fulgerând cu fulgerările nestricăciunii
și Dumnezeirii.
Sf. Simeon NOUL TEOLOG
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Episcopul Longhin:

Nu plec nicăieri!

Episcopul
român
din
Ucraina,
AMENINȚAT de către autoritățile
ucrainene: „Mi-au deschis dosar penal.
Vor să părăsesc țara, dar sunt pe pământ
român, nu plec nicăieri!” .
Episcopul din Ucraina, Prea Sfinţia Sa Longhin (Mihail Jar), a fost unul dintre cei mai critici
clerici cu privire la acțiunile statului ucrainean și
ale partenerilor săi occidentali.
Într-o predică ajunsă virală pe internet, cel supranumit „Tatăl a 400 de copii”, PS Longhin îi
sfătuiește pe credincioși să nu-și trimită copiii la
războiul care se desfășura în Estul Ucrainei.
Reamintim că în timpul vizitei sale la Kiev,
președintele României, Klaus Iohannis, nu a
avut timp să se vadă cu reprezentanții românilor
din Ucraina.
„Atâta vă rog: să fiţi uniţi şi să nu daţi copiii
la moarte. Credinţa noastră ortodoxă nu ne dă
voie să ne omorâm unii pe alţii. Pentru interesele
politice, pentru cei care-şi apără bussines-ul lor,
care-şi apără scaunele lor de conducere, vor să
omoare lumea noastră, care trăieşte în pace şi-n
Dumnezeu”, spunea el atunci.
Aceste declarații nu au trecut neobservate la
Kiev, care i-a deschis episopului român un dosar
penal.
„Şi asta este problema, părinte dragă, mi-au
deschis dosar penal, m-au dat pe la Parchet, dar
eu nu mă duc nicăieri… La cercetări nu mă duc.
Am spus că avem un stat antihristic, conducerea

e antihristică şi slujitorii – lui satan. Am greşit cu
ceva?! Mata ca o mamă bună, un copil ti-e bun –
rău, îi iubeşti pe toţi, nu? Ca mamă. Şi pe cel mai
rău mai mult il strângi, pentru că ţi-e mai milă de
dânsul. Dar cu ţara noastră ce-au făcut? Şaizeci
de mii ne-au omorât?! Ce fel de conducător de
ţară poţi să fii când tu îţi omori poporul tău propriu?!”, afirmă blogul Pelerin Ortodox.
Mai mult, acesta a primit și un ultimatum pentru a părăsi Bucovina de Nord și a pleca în Rusia
împreună cu cei 400 de copii pe care-i are în îngrijire.
„Eu n-am nimic nici cu America, nici cu Rusia. Eu am ce am cu poporul meu… Şi la mine
au venit ca să mă duc de aicea. S-au ridicat impotriva mea şi mi-au dat o noapte ca să liberez
Ucraina.
Dar eu sunt pe pământ român. Aici au fost
moşii şi strămoşii şi părinţii mei, aici au fost toţi,
aici au trăit! Şi nici nu poţi să-mi spui să mă duc
de la mine acasă altundeva…
Să plece ei unde vor. Eu aici stau. Acum mi-au
spus să mă duc în Rusia cu tot cu copii. Cu toţi.
Toată familia mea să mi-o iau – patru sute de
copii, să trec dincolo, îmi dau casă, îmi dau tot,
la cele mai inalte niveluri… să mă duc”.
Episcopul afirmă că soldații răniți pe frontul
din Ucraina erau lăsați să moară pentru a li se
preleva organele pentru trasplant.
„O adus câteva oase în sicriu, o pus câteva
oase, nu se ştie ale cui erau, aşa au pus în toate
sicriele oase şi le-au adus şi le-au îngropat, dar
nu le-au dat voie să le deschidă. Doar care au
fost mai aşa (mai curajoşi – n.n.) au luat toporul
în mână, au descoperit şi-au văzut. Mai puteau
să trăiască, erau soldaţi răniţi. Îi lua şi îi tăia, le
scoteau inima şi rinichii şi îi duceau acolo…, că
aveau comandă mare. Şi nu dovedeau să care
avioanele organele pe care le luau de la soldaţi,
soldaţi care puteau să mai trăiască, dar nu le
dădea nimeni ajutor. Ei se rugau: „Luaţi-mă!
Nu mă lăsaţi!”; nu-i lua nimeni”, sună declarația
episcopului ortodox.

Pakistan

Suferinţă de Înviere pentru creştini

Nuaman Masih, tânărul Este încă o crimă sângeroasă dintre exemplele recente de
creștin incendiat în Vinerea alăturată celorlalte petrecute creștini nevinovați care au fost
arși de vii în numele credinței
Mare de un grup de muși a iubirii pentru Dumnezeu”,
sulmani, a trecut la Domnul
Chinuit de durerile provocate
de arsurile care i-au schingiuit
mai bine de 55% din suprafața
corpului, Nuaman Masih,
tânărul pakistanez creștin, în
vârstă de doar 14 ani, a trecut la
Domnul, în spitalul Meo din Lahore. Bătut și incendiat în plină
stradă doar pentru „vina” de a-L
purta în suflet pe Hristos de un
grup de tineri musulmani pe
care nici măcar nu îi cunoștea,
Nuaman și-a găsit până în ultima
clipă alinare în flacăra credinței.
Nu a judecat, nu a condamnat, ci
și-a purtat cu demnitate crucea
până la sfârşit.
„Acest episod plin de cruzime
vine să arate o dată în plus ura
care subjugă societatea de aici.

până acum. Atacurile în masă
din cartierul creștin din Gojra,
Nauman-masih Shantinagar, sau
cuplul creștin ars într-un cuptor
de cărămidă, în luna noiembrie
a anului 2014, sunt doar câteva

a declarat pentru agenția de știri
Fides James Channan, directorul „Centrului pentru Pace” din
Lahore, centru ce are ca misiune
promovarea inițiativelor de reconciliere și a dialogului interreligios.
„Aș spune că astăzi traversăm
cea mai grea perioadă din istorie
pentru viața creștinilor în Pakistan. Întâlnim la tot pasul ură,
discriminare, suferință, opresiuni tot mai grele, toate animând
episoade de cruntă persecuție.
Întrebăm astăzi guvernul: unde
este dreptatea? Unde sunt autorii multelor incidente de
violență gratuită îndreptate fără
milă împotriva creștinilor?” a
încheiat acesta.

Kenya

O adolescentă a fost găsită
în viaţă la două zile după
masacrul de la o universitate

O adolescentă care a supravieţuit masacrului de la Universitatea
din Garissa, în estul Kenyei, a fost găsită sâmbătă, la două zile după
ce extremişti islamişti au ucis 148 de persoane, a anunţat Crucea
Rosie, potrivit NBC News.
Cynthia Charotich, în vârstă de 19 ani, a declarat că s-a ascuns într-un dulap şi a refuzat să iasă chiar şi când unii dintre colegii ei au
părăsit locurile unde se refugiaseră, de teama că atacatorii ar putea
fi încă la locul masacrului,
transmite Mediafax.
Între timp i s-a făcut atât
de foame şi sete încât a băut
o loţiune. “M-am rugat la
Dumnezeu”, a afirmat Charotich, care este creştina.
Tânăra părea să fie în stare
bună, deşi era obosită şi îi
era sete.
Ea a fost descoperită în
timp ce 300 de persoane aşteptau la morgă din capitala Kenyei, Nairobi, pentru a primi veşti despre rudele lor.
În total, 148 de persoane, majoritatea studenţi, au fost ucise
şi alte 104 au fost rănite în atacul comis la Garissa de membri ai
organizaţiei islamiste sunnite Al-Shabaab.
Islamiştii Al-Shabaab au luat ostatici 815 studenţi la Universitatea
din Garissa, iar autorităţile au reuşit să salveze cel puţin 500. Zeci
de studenţi au fost executaţi după ce le-au răspuns atacatorilor că
sunt creştini.

Imaginea care răvăşeşte
inimile şi minţile tuturor
celor care sunt încă oameni
Siria, locul în care cu milenii în urmă s-a născut civilizaţia, care
a dat numeroşi sfinţi (Sf. Efrem Sirul, Sf. Isaac Sirul ş. a.) şi în care
acum, în vremea zilelor noastre, pare că umanitatea se pregăteşte să
dispară.
Copila din imagine a învăţat ce este teama, la o vârstă la care doar
fericirea ar fi trebuit să-i fie pe chip. În faţa camerei de fo-tografiat,
crezând că este o armă, ea ridică mâinile în sus, pre-dându-se.
Privind în ochii nevinovaţi, citind frica, se poate spune că asemenea ei, suntem şi noi, cei care capitulăm în fiecare secundă când nu
ne pasă de ceilalţi, aflaţi în suferinţă, sărăcie, foame, nevoi...
Să o privim şi să fim mai buni în sufletele noastre, măcar până din
memorie ni se va şterge această imagine!

Atenţie!
Medicul naturist Veaceslav Zakrevski (Ucraina)
va oferi consultaţii tuturor doritorilor
pe 16 mai 2015, ora 11.00, - în incinta
ACOM “Fericita Maică Matrona”, pe adresa:
str. Columna nr. 76, mun. Chişinău;
Doritorii de a consulta medicul-naturopat se vor înscrie în prealabil la tel. 068254867 (Tatiana).
Pentru precizări sunaţi în ajun sau în dimineaţa
zilei de 16.05.2015 la tel. 022222493.
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Fericirile date de Domnul

Tâlcuire

La solicitarea fratelui Ioan din or.
Floreşti, publicăm materialul de
mai jos. Sperăm, cu ajutorul Domnului, ca în numerele următoare
ale ziarului să oferim cititorilor explicarea fericirilor date de Domnul
nostru Îisus Hristos în predica de pe
munte.

Fericirea I

Fericiţi cei săraci cu duhul, ca a lor
este Împărăţia Cerurilor” (Matei 5, 3).
Prin aceste cuvinte, Mântuitorul
ne învaţă că prima virtute pe care
trebuie să ne-o însuşim pentru a intra
în împărăţia cerurilor, adică pentru
a dobândi fericirea, este “sărăcia cu

duhul”. Dar ce înseamnă “sărăcia cu
duhul”?
După cum tălmăceşte Sfântul Ioan
Gura de Aur, cuvintele “săraci cu
duhul” înseamnă “smeriţi de bună
voie”, adică lipsiţi de trufia minţii şi
de nemăsurata iubire de sine, păcate
prin care au căzut îngerii cei răi şi
primii oameni. Ele nu arată deci pe
cei neînţelepţi, neştiutori sau simpli,
ci pe cei ce se socotesc pe sine astfel.
Creştinii care cunosc şi urmează pe
Hristos sunt “învăţaţi de Dumnezeu”
(I Tes. 4, 9) şi “fii ai luminii… nu ai
întunericului” (I Tes. 5, 5), întrucât au
dobândit învăţătura dumnezeiască de
la Biserică, prin harul Sfântului Duh (I
Cor. 5).

Casa suferinţei:
iadul din spital

Abia când intri într-un spital şi vezi
suferinţa şi degradarea fizică a bolnavilor
de aici înţelegi cât de frumoasă este viaţa
şi cât de fericit eşti că poţi să mergi, poţi
să te dai jos din pat, poţi să-ţi desfăşori
activitatea oricât ţi-ar fi de greu. Stând pe
paturile înguste, în atmosfera încărcată
de mirosul acela specific de medica-

mente şi trupuri bolnave, totul se reduce
la o simplă şi omenească dorinţă: “Să
mă vindec!” Către binele acesta concret,
simţit, valabil pentru orice om indiferent de pregătirea lui intelectuală sau
spirituală, tindem toţi, dar numai cine
a avut pe viu o asemenea experienţă
poate înţelege acest bine. Vezi figuri
transfigurate de durere şi aşteptare a
ceva ce urmează să se întâmple şi toate
“strigă“ după ajutor. Acolo este “plângerea şi scrâşnirea dinţilor“, o părticică
din iad lăsată anume ca noi să vedem
şi să ne dorim cu şi mai multă osârdie
dobândirea raiului.
Oameni fără mâini, fără picioare,
cu tăieturi adânci în trupul lor având
aceeaşi întrebare întipărită în minte: “De

ce eu ?” sau ”Ce păcate m-au adus aici?”
Printre ei sunt şi copiii ţintuiţi la pat
de boli grele ale căror privire nevinovată
înlăcrimează Cerul.
Când omul se îmbolnăveşte, toate
temeliile lui interioare se clatină.
Suferinţa, teama, îndoiala pun stăpânire
pe el şi-i macină credinţa. “M-a pedepsit

Dumnezeu. Alţii fac atâta rău şi nu-i mai
pedepseşte!” Sufletul se tulbură, trupul
se revoltă în încercarea lui de a-şi pastra
integritatea şi frumuseţea dintâi. Boala
nu-i ceva firesc pentru om. Ea vine în
urma neascultării, ca urmare a păcatului
atunci când nesocotim glasul conştiinţei.
Amândoi au greşit înaintea Domnului.
Trupul s-a dedat plăcerilor lumeşti, iar
sufletul, în loc să-i fie călăuză şi stăpân,
i s-a făcut rob. Privirea umilă, rugătoare
spune multe despre omul aflat pe patul
de suferinţă. Într-o ultimă încercare
de a se smulge din mrejele înşelătoare,
cheamă preotul. Caută cu disperare spre
solul Domnului care, venit la căpătâiul
său, îl acoperă cu Sfântul acoperământ
al milei creştineşti. Cuvintele curg lin,

Săraci cu duhul sunt creştinii care,
cugetând necontenit la desăvârşirea
dumnezeiască, îşi dau seama cât de
departe sunt ei de ea; cei ce îşi dezlipesc de bună voie inima de bunurile pământeşti, îşi golesc mintea
de cunoştinţele cele deşarte şi îşi
eliberează sufletul de iubirea celor
vremelnice, pentru că, astfel sărăcită,
mintea să dorească a fi umplută cu
bunurile cereşti, cu bogăţia ştiinţei
dumnezeieşti şi cu iubirea celor
veşnice. Aceşti creştini, oricât ar
fi de virtuoşi, nu se cred niciodată
desăvârşiţi, ci râvnesc şi se străduiesc
fără încetare să urce treaptă cu treaptă,
cât mai sus, pe scara desăvârşirii.
Pătrunşi de convingerea că nu au
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nimic de la sine şi că nu pot înfăptui
nimic pentru mântuirea lor fără ajutorul şi harul lui Dumnezeu şi că, atâta
vreme cât petrec în trup, sunt încă
departe de fericirea veşnică, creştinii
imploră necontenit îndurarea harului lui Dumnezeu. Răsplata făgăduită
celor smeriţi este împărăţia cerurilor,
adica fericirea veşnică, pe care, prin
credinţă şi nădejde, ei o gustă lăuntric
încă pe pământ, dar deplin o vor avea
numai în viaţa viitoare, prin părtăşia
la fericirea veşnică.
Smerenia este deci prima virtute ce
se cere creştinului. Fără ea, nimeni nu
poate trăi o viaţă cu adevărat creştină;
fără ea, nimeni nu poate nici măcar
intra în această viaţă creştină, pentru
că îi lipseşte dorinţa de a se lupta cu
păcatele şi de a dobândi virtutea. Fără
smerenie, creştinul nu se află în stare
de a simţi nevoia harului dumnezeiesc
şi prin aceasta se lipseşte tocmai de
ceea ce are neapărată trebuinţă.

rugăciunea pune înaintea Domnului
toată nimicnicia şi zădărnicia zbaterii
omeneşti. Sufletul se descarcă şi plânge
în rugăciune. Cere milă şi iertare pentru
omul păcătos care este gata să plece din
lumea aceasta care l-a ţinut în slavă până
mai ieri iar acum l-a părăsit în toată
goliciunea şi neputinţa lui.

Dumnezeul meu,
dăruiește părintelui
nostru răbdare!

Dumnezeu
nu-l părăseşte pe omul
care-L caută pe Dânsul
Mângâierea cerească se revarsă prin
mâinile preotului şi-l ajută pe bolnav
să-şi ducă crucea. “Pe bolnavi mâinile
veţi pune şi bine le va fi lor “. Lacrimile
celor din jur sunt ca un balsam pe sufletul chinuit al bolnavului. Compasiunea lor, participarea la suferinţa acestuia
îl ajută să înţeleagă că nu este singur, că
alături de el se află fraţii lui intru Hristos trimişi de Acela care adeseori a plâns
pentru oameni. Aşa el vede că, de fapt,
Dumnezeu nu l-a părăsit, certarea Lui
este a tatălui care-şi iubeşte fiul şi carei pregăteşte locul din care a fugit toată
întristarea şi suspinul şi în care nimeni
nu poate intra decât spălat de toată
întinăciunea.
Dacă omul conştientizează că boala
este partea lui rea din viaţa pământească
şi pe care trebuie s-o ispăşească pentru
a ajunge la Dumnezeu, el se împacă în
inima lui cu încercările la care este
supus şi nu cârteşte împotriva Lui.
Pentru aceştia Dumnezeu a pregătit
cunună de mucenic. Însă dacă omul
se revoltă împotriva Lui Dumnezeu
atunci când este în suferinţă sau necaz, el se lipseşte de la sine de ajutorul
Domnului şi cu greu, printr-o şi mai
mare suferinţă se mai poate mântui.
Dar nici pe aceştia nu-i părăseşte. Pentru ei Biserica a rânduit canoanele de
rugăciune în fiecare zi. “Rugaţi-vă unii
pentru alţii că mult poate rugăciunea
dreptului în lucrarea ei.”
Rugăciunea făcută din adâncul inimii
pentru cel aflat în nevoie este arvună la
Dumnezeu pentru posibilele, viitoarele
noastre suferinţe.
Să ne ajute Dumnezeu să putem pune
câte o lacrimă pe fiecare rană sufletească
sau trupească a semenilor noştri!
Teodora LUCA

Dacă are părul cărunt, îl socotim
bătrân.

Dacă este energic, îl socotim exa-gerat.
Dacă este liniștit, îl socotim leneș.

Dacă este tânăr, spunem că nu are
experiență.
Dacă vrea să facă schimbări, îl socotim
revoluționar.
Dacă nu vrea să facă schimbări, spunem
că nu are inițiative.
Dacă predică împotriva păcatului, îl socotim fanatic.
Dacă nu o face, spunem că este
nepăsător și lumesc.
Dacă folosește mișcări ale mâinilor
când se exprimă, îl socotim teatral, iar nu
smerit.
Dacă rămâne nemișcat, spunem că este
un înțepenit.
Dacă ridică tonul, spunem că strigă
prea tare.
Dacă nu ridică tonul, îl socotim
monoton.
Dacă stă acasă, spunem că trebuie să fie
afară și să cerceteze enoriașii.
Dacă se arată pe drumuri, spunem că ar
trebui să trăiască zăvorât, pregătindu-și
predica sa.
Dacă îi cercetează pe cei săraci, îl socotim socialist sau … fariseu.
Dacă îi vizitează pe cei bogați, spunem
că își face relații publice, în vreme ce ar fi
trebuit să fie cu cei săraci.
Dumnezeul meu, dăruiește părintelui
nostru răbdare şi pentru rugăciunile lui
miluieşte-ne pre noi!
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Felicităm toate femeile
creştine ortodoxe,
care sunt mironosiţele
Bisericii Ortodoxe

Duminica a treia după Înviere este Duminica femeilor
Mironosiţe, a credincioaselor, a gospodinelor, celor
care întreţineţi viaţa în familie şi în lume. Trebuie să
fiţi fericite că aveţi din partea lui Dumnezeu o atenţie
deosebită. Şi iată, prin Maica Domnului şi prin sfintele
femei purtătoare de mir, şi dumneavoastră aveţi cinstea
aceasta de a avea o Duminică în an, în care sunteţi cinstite
în chip deosebit. Dumnezeu să vă înmulţească harul şi
darul Sfântului Duh şi darul dragostei creştine să fie cu
adevărat cu dumneavoastră, ca să fiţi ce trebuie să fiţi, să
întreţineţi căldura creştină în familie şi buna înţelegere.
Pentru că în familie cunoaşteţi ce dezastru este astăzi. Nu
le mai amintim pentru că ştiţi dumneavoastră mai bine
decât mine.
De aceea, cei care veniţi la biserică, care vă rugaţi lui
Dumnezeu şi aici la biserică şi acasă la dumneavoastră,
dacă vă rugati cu luare aminte, cu dragoste, cu smerenie
şi cu stăruinţă, veţi avea ajutor permanent din partea
lui Dumnezeu şi veţi fi mângâiate în necazurile
dumneavoastră. S-a vorbit şi vorbim şi astăzi despre
Duminica aceasta a sfintelor femei purtătoare de mir. Nu
uitaţi că dumneavoastră, toate femeile creştine ortodoxe
şi fiicele dumneavoastră sunteţi mironosiţele Bisericii
Ortodoxe de astăzi şi din toate timpurile.
Copilele şi tinerele fiice aduc Mir lui Hristos viaţa
lor curată, fecioria, rugăciunea şi ascultarea de părinţi.
Studentele şi tot tineretul feminin care vin regulat la
biserică, aduc şi ele Mântuitorului Hristos, ca un Mir
cu buna mireasmă, râvna lor pentru toată fapta bună,
milostenia către cei din suferinţă şi ascultarea de părintele
lor duhovnicesc. Mamele creştine aduc Stăpânului
Hristos cel mai preţios Mir creştin, adică naşterea,
creşterea şi educarea copiilor lor în frică de Dumnezeu.
Iar mamele în vârstă, bunicile şi vaduvele care sunt
nelipsite din sfintele biserici, aduc lui Dumnezeu mirul
lacrimilor, al rugăciunilor şi păstrează cu sfinţenie evlavia
ortodoxă pe care o moştenim din moşi strămoşi…
Iată deci ca şi dumneavoastră, fiicele Bisericii Ortodoxe
de astăzi, sunteţi urmaşele mironosiţelor din vremea lui
Hristos şi purtaţi în inimă buna mireasmă a credinţei, a
rugăciunii şi a iubirii creştine. Numai de veţi alerga cu
evlavie la biserică împreună cu copiii dumneavoastră,
precum alergau odinioară sfintele mironosiţe la

Mormântul lui Hristos.
Despre sfintele femei vă mai
pot spune că au fost momente
în viaţa Mântuitorului Hristos,
când ele erau mai curajoase decât
Apostolii. De pildă, în momentul
prinderii
Mântuitorului
în
Grădina
Ghetsimani,
toţi
Apostolii L-au părăsit, afară de
Sfântul Evanghelist Ioan, iar
Petru Îl şi trădează şi se jură de
trei ori că nu-L cunoaşte pe Iisus
Hristos. Însă femeile, Îl urmau de
departe, atat la sinedriu cât şi pe
drumul Golgotei. Îl însoţesc când
Mântuitorul cade sub povara
Crucii, iar mironosiţa Veronica
Îl sterge cu mahrama, care
devine prima icoană cu chipul
lui Hristos. Toate mironosiţele
privesc cum Îl bat în cuie şi-L
răstignesc între cei doi tâlhari; aud ultimele cuvinte ale
Mântuitorului şi plâng cu lacrimi amare cand Hristos Îşi
dă duhul, zicând: Săvârşitu-s-a!
După răstignire, când Apostolii erau ascunşi de frica
iudeilor, femeile, cu noaptea în cap, se apropie de Sfântul
Mormânt ca să ungă trupul Domnului, cum era obiceiul
la evrei. Şi tocmai atunci când au ajuns acolo şi căutau
trupul Domnului, găsesc mormântul Lui deschis şi
gol, iar un înger le spune că Hristos a Înviat, şi le arată
giulgiul înfăşurat alături.
Maria Magdalena, această mironosiţă bărbătoasă
căreia Iisus îi scoate şapte duhuri din fiinţa ei şi o face cea
mai aprigă apărătoare a creştinismului şi mărturisitoare
a lui Hristos, plângea la mormânt când celelalte femei
plecaseră. Ea căuta trupul Domnului, însă mormântul
era gol. Apoi întâlneşte pe cineva la mormânt şi credea
că este grădinarul. De accea Îl întreabă: Doamne, dacă
Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica
(Ioan 20, 15).
Atunci acel grădinar, Care era Iisus Hristos, îi spune
pe nume: „Maria!” Tonul pe care l-a folosit Iisus
Hristos, accentul cu care a spus, au făcut ca Maria să-L
recunoască. Deşi era acelaşi Iisus Hristos în carne şi oase,
cum Se arătă El mai târziu către Apostoli, însă avea ceva
schimbat. Fără îndoială era înfăţişarea Sa dumnezeiască,
chipul Său transfigurat. De aceea nu era recunoscut
decât de cei care aveau cu adevărat inima curată şi ochii
inimii luminaţi.
Atunci Maria L-a recunoscut şi a căutat să se apropie
de El. Şi Iisus i-a spus: Nu te atinge de Mine, căci încă nu
M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune:
Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu
şi Dumnezeul vostru!
Nu după mult timp, Mântuitorul se arătă ucenicilor
Săi în Galileea, pe muntele Eleonului. Acolo avea să-i
găsească Iisus pe Apostoli adunaţi după Înviere.
Iată deci, că aceste sfinte femei au fost în preajma lui
Iisus cel Înviat, care Se arăta din când în când, ca să-i
obişnuiască pe toţi cu trupul Său înviat, pentru că era
o mare minune, căci până atunci nimeni nu văzuse un
trup înviat. Este vorba despre Hristos, Care a fost mort
cu trupul şi dovedit ca mort, pentru că a fost răstignit
pe Cruce. Apoi s-a facut aceasta verificare, împungând
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ostaşii cu suliţa în coasta Lui, din care a ieşit sânge şi
apă, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan (Ioan 19,
34). Semnele mortului te lasă convins că era mort. De
aceea au predat trupul lui Hristos, în mâinile lui Iosif şi
Nicodim ca să-L îngroape.
Ei Îl pun în mormânt pe Iisus Hristos, pecetluiesc
mormântul cu o lespede foarte grea, ca să nu poată nici
un apostol să-L caute şi să-I fure de acolo. Dar, cu toate
aceste măsuri, Iisus răzbeşte pietrele groase şi grele şi,
prin Înviere, iese afară cu dumnezeiasca Sa putere, încât
îi încredintează, în timp de patruzeci de zile, pe Apostoli
şi pe femeile mironosiţe şi pe alte sute de persoane, ca
Iisus Hristos a Înviat din morti. Astfel Hristos, prin
Înviere, este o garanţie a învierii noastre. Pentru că aşa
cum Iisus Hristos a înviat din morţi, cum spune Sfântul
Apostol Pavel, aşa şi noi vom învia din morţi.
Deşi mergem cu trupul în mormant şi ne acopera cu
tărână şi ne mănâncă viermii, încât trupul se transformă
în praf şi pulbere, această pulbere va învia şi se va reface
trupul nostru şi vom fi ca şi acum, aceleaşi persoane; şi ne
vom uni cu sufletul viu şi vom forma acelaşi om, acelaşi
bărbat, aceeaşi femeie care am fost şi pe pământ. Şi,
după faptele noastre bune sau rele, vom trece dincolo, la
judecata lui Dumnezeu, şi vom petrece veşnicia întreagă
aşa cum ne-am dus viaţa în această lume.
Părintele Sofian Boghiu

Minune în prima zi de Paşti:
două icoane au rămas neatinse de foc
în mijlocul unui incendiu ce a cuprins
o biserică din America

Un incendiu izbucnit chiar în zorii primei zile de
Paști a devastat Biserica Ortodoxă Greacă „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” din Knoxville, SUA,
lăsând clădirea sfântului lăcaș de nerecunoscut. Cu
toate acestea, în mijlocul mormanului de moloz și
cenușă, credincioșii veniți pentru a participa la slujbă
și a se bucura împreună de Învierea Mântuitorului
au găsit două icoane care au rămas neatinse de foc.
„Aceasta Icoană a Mântuitorului Hristos a
supraviețuit în chip minunat incendiului care a
devastat Biserica Ortodoxă greacă purtând hramul
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” în dimineața
primei zile de Paști. Sticla s-a topit, dar după
cum bine se poate observa, icoana nu este deloc
deteriorată de foc, fiind o minune faptul că ea a fost
găsită aproape intreagă. O altă icoană, îmbrăcată
în argint, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
Ocrotitorul bisericii, a rămas neatinsă de foc, deși
se afla în pronaos, locul în care a izbucnit incendiul.
Rama a fost distrusă, dar pictura icoanei a rămas
neafectată”, explică unul dintre enoriașii care au fost
prezenți.
doxologia.ro
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Mărturiile icoanei Învierii

Persoane, sensuri
și simboluri ziditoare
în icoana
Învierii Domnului

Mântuitorul Hristos este reprezentat
în centrul compoziţiei, în picioare, aflat
într-o mişcare plină de dinamism care
sugerează în acelaşi timp trei momente:
1. Pogorârea este exprimată sugestiv
prin mişcarea veşmântului Său a cărui
extremitate flutură în sus, făcând dovada
faptului că Învierea nu se exprimă în
această icoană printr-o ţâşnire în sus, ci
spre în jos;
2. Biruinţa asupra iadului este sugerată
de porţile doborâte ale iadului care sunt
reprezentate în icoană fie sub picioarele Mântuitorului, fie zăcând în gaura
întunecată a iadului;
3. Ridicarea (gr. anastasis).
După ce a sfărâmat prin atotputernicia Sa legăturile întunericului, Hristos,
cu o mişcare plină de forţă a braţelor
Sale, răpeşte iadului pe protopărinţii
noştri căzuţi, Adam şi Eva. Hristos este
reprezentat fie ridicându-l pe Adam din
iad cu mâna dreaptă şi pe Eva cu stânga,
fie ridicându-l pe Adam cu dreapta, iar în
mâna stângă ţinând un sul. Aceasta este
întâlnirea tulburătoare dintre Adam cel
vechi şi Hristos – Adam cel Nou.
Filacterul (sulul) din mâna Mântuitorului simbolizează propovăduirea Învierii
făcută „duhurilor ţinute în închisoare” (1
Petru 3, 19) Atunci când este desfăşurat,
filacterul poartă înscrisul: „Zapisul
lui Adam e rupt, puterea iadului este
sfărâmată.”.
În unele icoane, sulul este înlocuit,
sub o anumită influenţă occidentală, cu
crucea pentru a scoate în evidenţă semnul biruinței, mijlocul prin care Hristos
a învins iadul sfărâmându-i „porţile de
aramă”. Astfel crucea nu mai este instrumentul umilitor al pedepsei, ci simbolul
biruinţei asupra morţii.
„Prin cruce, ucigând Hristos pe cel ce
ne-a ucis pe noi, pe cei morţi i-a înviat şi
i-a înfrumuseţat şi în cer a locui i-a învrednicit.” (Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, 14
septembrie, Vecernia Mare, glas 6)

Veşmintele lui Hristos
sunt albe şi strălucitoare

Veşmintele lui Hristos nu mai sunt
cele în care El apare ca slujitor în timpul
vieţii sale pământeşti, ci au ca punct de
referinţă pe cele de pe muntele Tabor, luminoase şi strălucitoare. Culoarea lor este
albul strălucitor sau galbenul auriu, reflex
simbolic al Dumnezeirii Sale.
Astfel, Hristos intră în iad nu ca un
întemniţat, ca un prizonier al acestuia,
ci ca Biruitor al lui şi Izbăvitor al celor
închişi acolo, nu ca rob, ci ca Stăpân al
vieţii și al morții.
Nimbul care înconjoară trupul Mântuitorului este o reprezentare iconografică a
slavei Dumnezeirii lui Hristos. Ea apare în
icoane fie în formă ovală, de migdală, fie
sub forma unor cercuri concentrice (3 sau
4) redate cromatic într-un degradé pornind de la albastru sau verde (gri-albăstrui
sau gri-verzui) care se intensifică de la deschis la închis, din exterior spre interior,

fiind o ilustrare a descrierii apofatice a lui
Dumnezeu ca „întuneric luminos”. Nimbul este străbătut de raze luminoase care
izvorăsc din Hristos – „Lumina lumii”.
Expresia chipului Domnului este
solemnă, dar blândă şi binevoitoare, iar
mâinile şi picioarele Sale poartă semnele
piroanelor răstignirii.

Adam şi Eva simbolizează
întreaga omenire

Adam şi Eva sunt reprezentaţi caracteristic: bătrâni, fără aureole, amândoi
stând îngenunchiaţi şi cu mâinile întinse
spre Hristos în semn de implorare. Ei se
află fie unul lângă altul în partea dreaptă
sau stângă a scenei, fie Adam în partea
dreaptă și Eva în stânga, fie invers. Apar
în icoană deoarece, fiind primii oameni,
simbolizează întreaga omenire pe care
Hristos prin Întruparea, Răstignirea şi Învierea Sa, a trecut-o „de la moarte la viaţă”.
Aducându-l pe Adam în prim plan, icoana aminteşte privitorului deosebirea dintre „vechiul Adam”, primul om, şi „Noul
Adam”, Hristos, Cel de-al doilea înlăturând
efectele neascultării celui dintâi.
„Noul Adam făcându-se cu adevărat
blestemul lui Adam, Însuşi Făcătorul l-a
răsturnat.” spune una din cântările Bisericii.
Eva, maica tuturor celor ce vieţuiesc,
îşi ridică mâinile ascunse sub faldurile
veşmântului într-un gest smerit de respect
şi ascultare, primindu-l pe Slobozitorul
său, pe Fiul Noii Eve care este Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu.
(Acest gest trimite la un obicei de la
curtea bizantină care cerea ca în faţa unui
superior să se ascundă mâinile în semn de
supunere.)
Creată curată, prima femeie, Eva,
dar căzând în păcatul neascultării, este
eliberată de Cel fără de păcat, născut din
Noua Evă, Fecioara Maria.
„Prea binecuvântată eşti Născătoare de
Dumnezeu Fecioară, că prin Cel ce S-a
întrupat din Tine, iadul s-a zdrobit, Adam
s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a
mântuit, moartea s-a omorât şi noi am
înviat. Pentru aceasta cântând, strigăm:
Binecuvântat eşti Hristoase, Dumnezeule,
cel ce bine ai voit aşa, slavă Ţie.” (Theotok-

ion, Stihira Maicii Domnului de la Utrenie,
Duminica, înainte de Doxologie)

Drepţii Vechiului Testament

În spatele strămoşilor Adam şi Eva, de
o parte şi de cealaltă a Mântuitorului, se
află drepţii Vechiului Testament, regii şi
proorocii, cei care vestiseră venirea Dom-

nului şi care Îl recunosc pe Cel Înviat pe
care L-au purtat în inimile lor şi L-au chemat din toată fiinţa lor.
Unii dintre aceştia sunt evidenţiaţi în
icoană chiar dacă ordinea lor variază. Astfel, îi putem recunoaşte pe regii prooroci
David şi Solomon, strămoşii Mântuitorului, pe Abel, Moise, Noe şi pe Sfântul Ioan
Botezătorul.
Regele prooroc David, întemeietorul
Ierusalimului, este cel ce cânta în psalmi:
„Dintru adâncuri am strigat către Tine,
Doamne! Doamne, auzi glasul meu.”
(Psalmul 129, 1)
El iese în evidenţă în icoană deoarece a
profeţit cu putere venirea lui Hristos Care
nu-l va lăsa în iad:
„Căci David zice despre El: „Totdeauna
am văzut pe Domnul înaintea mea, căci
El este de-a dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea s-a bucurat inima mea şi
s-a veselit limba mea, chiar şi trupul meu
se va odihni întru nădejde. Căci nu vei
lăsa sufletul meu în iad.”” (Fapte 2, 25-27)
Regele prooroc Solomon este reprezentat tânăr, purtând coroană. El apare
stând lângă David pentru că a fost fiul şi
urmaşul lui David, a cunoscut şi a avut
credinţa tatălui său, şi pentru că Hristos
îl pomeneşte în Evanghelii, referindu-se
la slava şi înţelepciunea lui. (Matei 6, 29;
12, 42)
Sfântul Ioan Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului apare mai târziu
în icoana Pogorârii la iad. Iese în evidenţă
pentru că el a propovăduit celor din iad
vestea cea bună a venirii și a învăţăturii
lui Hristos. În unele icoane este singurul înfăţişat cu aureolă, lângă Hristos. El
poartă un sul pe care, atunci când este
desfăşurat, se vede scris: „Iată eu L-am
văzut şi L-am mărturisit”.
„Pomenirea dreptului cu laude, iar
ţie destul îţi este mărturia Domnului,
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Mergătorule Înainte. Că te-ai arătat cu
adevărat, şi decât proorocii mai cinstit. Că
şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit
te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru
adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine
ai vestit şi celor din iad pe Dumnezeu Cel
ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat
păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare
milă.” (Troparul Tăierii Capului Sfântul
Ioan Botezătorul)
Cateheza din primele secole creștine
atrage atenţia asupra unui aspect al Tainei Botezului, aspect aproape uitat în
zilele noastre: prin cufundare, cel botezat
recapitulează întregul drum al mântuirii,
urmându-L pe Hristos. „Faptul de a coborî şi de a ieşi apoi din apă, simbolizează
coborârea la iad şi ieşirea din acest ţinut.”
(Sfântul Ioan Gură de Aur)
Moise apare în calitate de reprezentant al primului Legământ al omului
cu Dumnezeu şi martor al primului
Paşti. El are capul acoperit cu o bonetă
frigiană, după exemplul profeţilor, iar în
braţe poartă Tablele Legii Vechi cu cele
10 porunci.
Noe, prefigurându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos, poartă în braţele sale o
machetă a arcei sale vestite (preînchipuire a Bisericii) care i-a scăpat, pe cei care
au intrat în ea, de nimicirea apelor potopului.
Abel este înfăţişat tânăr, fără barbă,
ţinând un toiag de păstor în mână. El
apare în icoană, fiind prima victimă a
nedreptăţii.

Moartea a fost omorâtă

Iadul este reprezentat sub forma unei
peşteri întunecoase aflate sub un munte.
Este menţionat în numeroase locuri
în Noul Testament şi Însuşi Hristos
vorbeşte despre el: „Voi zidi Biserica Mea
şi porţile iadului nu o vor birui.” (Matei
16, 18).
În adâncul întunecat al iadului, satana este înlănţuit, iar forţele biruite
ale iadului, rămăşiţele nesuferitei sale
apăsări sunt reprezentate simbolic prin
cele două uşi care zac sfărâmate şi prin
mulţimea de lanţuri rupte, chei, cuie,
balamale şi ferecături de fier împrăştiate.
Porţile iadului nu se deschid pur şi simplu, ci au fost zdrobite, semn că de acum
înainte este imposibil să mai fie închise.
Tatăl minciunii, ispititorul tuturor
oamenilor, diavolul, figurează ocazional
cu două feţe, semn expresiv al lipsei sale
de unitate, de armonie, al dezintegrării
sale fiinţiale.
Moartea, reprezentată uneori printro siluetă neagră, însoţită de eventuali
acoliţi, biruită, înfăţişată sub forma unui
bătrân, zace şi ea în fundul grotei, sub
porţile zdrobite, cu mâinile şi picioarele
legate, cu o funie de gât, semn că „moartea a fost omorâtă”. „Unde-ţi este moarte
boldul, unde-ţi este iadule biruinţa?” (1
Corinteni 15, 55)
Stâncile, reprezentate în partea
superioară a icoanei, de o parte şi de alta
a Mântuitorului, trimit către simbolismul muntelui, ca loc de întâlnire a omului cu Dumnezeu, ca semn al prezenței
Duhului Sfânt. Ele simbolizează întregul
cosmos, lumea văzută şi nevăzută care
participă la Învierea lui Hristos.
Arhimandrit Mihail STANCIU
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Cel de-al optulea stâlp al RusieiSfânta Fericita Maică Matrona

Numită “cel de-al optulea stâlp
al Rusiei” de către Sfântul Ioan de
Kronştadt, Sfânta Matrona a fost
o personalitate rară şi cu totul
harismatică a Bisericii Ortodoxe
din Rusia, manifestând darurile
duhovniceşti ale înainte vederii
şi tămădurii încă din copilarie.
Matrona Dimitrievna Nikonova s-a născut în anul 1881, în
gubernia Tula, într-o familie
de ţărani saraci, cu patru copii.
Semnele alegerii ei de către
Domnul s-au arătat încă înainte
de naştere. Din cauza sărăciei
în care trăiau, părinţii Matronei
se gândeau ca după naştere să o
abandoneze într-un orfelinat. Un
vis prevestitor avut de mama sa,
Natalia, i-a făcut să-şi schimbe
planul.Viitorul ei copil i s-a
arătat în somn sub forma unei
păsări albe, cu chip omenesc,
având ochii închişi. La naştere,
apropiaţii au constat ca fetiţa era
oarbă.
La Botez i-au pus numele Matrona. Darurile ei duhovniceşti
s-au manifestat din fragedă
copilărie în mai multe feluri.
“Peste ani, o prietena povestea ca,
pe când Matrona era înca sugar,
mama ei se plângea: “Ce să fac?
Fata nu primeşte sân miercurea
şi vinerea, în aceste zile doarme
întruna. Mi-este imposibil s-o
trezesc”. Încă din copilarie, în
timpul nopţii, când părinţii dormeau, ea se furişa la colţul sfânt
si, într-un mod de neînţeles, lua
de pe raft icoanele, le aşeza pe
masă şi, în liniştea nopţii, se juca
cu ele”.

Foarte de timpuriu Dumnezeu
a înzestrat-o cu darul clarviziunii,
al facerii de minuni, al vindecîrii
bolnavilor, al discernîmântului. “Cei apropiaţi observau că
ea cunoştea nu numai păcatele
omenesti, crimele, ci şi gândurile. Ea simţea apropierea unei nenorociri, a calamităţilor naturale
şi sociale.
Prin rugaciunile ei, înălţate de
ea zi şi noapte către Domnul,
oamenii primeau vindecare de
boli şi mângâiere în necazuri.
Drept urmare, au început să vină
în casa lor tot felul de oameni,
căruţe cu bolnavi din satele şi
comunele învecinate, din tot
judeţul, chiar şi din alte judeţe,
precum şi din alte gubernii. Erau
aduşi bolnavi care nu se puteau
ridica din pat şi pe care fetiţa îi
punea pe picioare”.
La vârsta de paisprezece ani
ajunge, însoţită de o prietena, în
catedrala Sf. Andrei, unde slujea
Sfântul Ioan de Kronştadt. Dupa
încheierea slujbei, Sfântul a rugat
lumea adunată să îi facă loc Matronei, adresându-i acesteia chemarea: “Matronuşka, vino-vino
la mine! Iată vine schimbul meu
– al optulea stâlp al Rusiei”.
Sfânta Fericita Matrona a
prevăzut venirea revoluţiei
bolşevice (“vor jefui, vor distruge bisericile şi vor prigoni pe
mulţi”) şi intrarea Rusiei în cel
de-al doilea razboi mondial.
Find oarbă şi fără putinţa de
a merge (încă din tinereţe a devenit oloagă de picioare), în 1925
se mută la Moscova. Datorită

lucrării ei duvoniceşti, pe care o
va face aici timp de treizeci de
ani, comuniştii vor căuta să o aresteze.
Fără succes, însă: “Se mai
povesteşte că, întrucat prevedea
cu duhul neplăcerile, Matrona
părăsea anumite case în grabă
întotdeauna în ajunul venirii la
ea a miliţiei, deoarece locuia fără
viză. Erau timpuri grele şi oamenilor le era frică să înregistreze
în cartea de imobil. Astfel, ea s-a
salvat de la represiuni nu numai
pe sine, ci şi pe gazdele care o
adăposteau”.
“Odată a venit un militar s-o
aresteze pe Matrona, dar ea i-a
spus: “Du-te, du-te mai repede
acasă, ai o nenorocire. Iar oarba
nu va pleca nicăieri de aici, eu
stau în pat, nu plec nicăieri.” El
a ascultat-o. A plecat acasă: soţia
lui se arsese la lampa de gaz. A
reuşit s-o duca la spital. A doua
zi, când s-a dus la serviciu, a
fost întrebat: “Ei, ai arestat-o pe
oarba?” ” Pe oarba n-o voi aresta
niciodată, a răspuns el”.
Z.V. Jdanova poveşteste una
din minunile sfintei: “Măicuţa
nu ştia să citească, dar în acelaşi
timp ştia totul. În 1946 trebuia
să-mi susţin proiectul de diplomă
“Ministerul flotei militare” (pe
atunci îmi făceam studiile la Institutul de arhitectura din Moscova).
Îndrumătorul meu, nu înţeleg
de ce, mă persecuta tot timpul. În
decurs de cinci luni nu m-a consultat nici o dată, fiind hotărât
să mă “pice”. Cu două săptămâni

înainte de examen mi-a spus:
“Mâine va veni comisia şi va
confirma netemeinicia lucrării
dumneavoastră!” Am venit acasă
plângând: tata era arestat şi nimeni nu mă putea ajuta, mama
se afla în întreţinerea mea, şi
singura şansă era să-mi susţin
proiectul ca să pot lucra.
Maica m-a ascultat şi mi-a
spus: “Nu-i nimic, vei susţine
proiectul. Diseară vom bea ceai
şi atunci vom discuta!”. De-abia
am putut să aştept până seara şi
iată ce îmi spune măicuţa: “Să
plecăm în Italia, în Florenţa, la
Roma, să privim operele marilor
maeştri…”.
Şi a început să enumere
străzile, clădirile! S-a oprit: “Iată
Palazzo Pitti, iată un alt palat cu
arcuri- să faci la fel ca şi acolo –
cele trei etaje de jos ale clădirii cu
o zidire masivă şi cu două arcuri
la intrare”. Eram uluită de vedenia ei. Dimineaţa am sosit la institut, am aplicat calc pe proiect
şi cu tuş maro am făcut toate corecturile. La ora 10 a sosit comisia. Îmi analizează proiectul şimi spune: “Dar proiectul e reuşit,
arată excelent. Sustineţi-l!”.
Sfânta Matrona era şi o foarte
bună sfătuitoare. Vindecând bolnavii, maica le cerea credinţă în
Dumnezeu şi îndreptarea de la
păcat a vieţii. Astfel, pe o femeie
care venise la ea a întrebat-o daca
într-adevar crede că Dumnezeu
o va vindeca.
“De obicei nu vorbea mult,
ci răspundea scurt la întrebări.

Au ramas de la ea cateva sfaturi cu caracter general. Maica
sfătuia să ne împărtăşim cât
mai des cu Sfintele Taine ale
lui Hristos. “Aparaţi-vă cu crucea, rugăciunea, apa sfinţită, cu
împărtăşirea cât mai deasă…
în faţa icoanelor sa ardă candele”. De asemenea, învăţa să-i
iubim şi să-i iertam pe bătrâni
şi pe cei neputincioşi. Matrona
nu îngăduia să dam importanţă
visurilor.
Sfânta Fericita Maică Matrona
din Moscova şi-a prezis propria moarte cu trei zile înainte.
Înainte de a trece la cele veşnice
pe, 2 mai 1952, Sfânta a spus celor apropiaţi: “Toţi, toţi să veniţi
la mine şi să-mi povestiţi necazurile voastre, de parcă aş fi vie,
căci eu vă voi vedea, vă voi auzi
şi vă voi ajuta. Pe toţi cei care îmi
vor cere ajutorul, îi voi întâmpina
la moarte, pe fiecare în parte”.
După moartea sa, mormântul
său a devenit loc de pelerinaj. Pe
2 mai 1999, Patriarhul Moscovei
şi al Întregii Rusii, Alexie al IIlea, a semnat hotărârea prin care
Fericita Maică Matrona a fost
trecută în rândul sfinţilor.
Moaştele Sfintei Matrona cea
Oarbă se păstreaza în prezent în
Biserica Acoperământul Maicii
Domnului din Moscova, unde
vin nenumăraţi oameni din toate
colţurile lumii pentru a se închina şi a-i cere ocrotire şi ajutor. Cu
ale ei sfinte rugăciuni, Doamne
Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi!

O minune de la Domnul în familia mea
Cu doi ani în urmă trăiam momente de suspans pentru pruncul meu, dar cu ajutorul Maicii
Domnului astăzi o ţin în braţe şi îi rostesc numele – Vladislava, fetiţa mea.
Pe la sfârşitul lunii februarie 2012, fiind
însărcinată în luna a patra, am fost trimisă de
medicul de familie la U.S.G. Atunci am aflat că
fătul meu are dextracardie (inima în dreapta).
De la raion am fost trimisă la Chişinău, la Centrul Mamei şi Copilului. Acolo, fiind consultată
de medici profesionişti, am fost internată pentru
a-mi întrerupe sarcina. Eu nu am dorit, ştiind că
termenul e mare şi copilul se dezvolta bine, dar
era şi prima săptămână a Postului Mare. Fiind
internată opt zile în spital, zilnic mă vizitau patru-cinci medici şi îmi spuneau că copilul meu nu
are nici o şansă de viaţă până la nouă luni sau va
trăi cel mult 24 ore de la naştere, deoarece avea
viciu cardiac, dextracardie, ventricolele schimbate cu locul şi încă alte anomalii. Eu, împreună
cu soţul, nu mi-am dat acordul şi am semnat o
foaie precum că îmi asum toate riscurile şi duc
sarcina mai departe. Ajungând la nouă luni de
sarcină, în seara zilei de 25 iunie 2012, la Centrul
mamei şi Copilului din Chişinău, am născut o
fetiţă de 4 kg 600 gr. pe cale naturală.
Ştiind de diagnosticul copilului, am rostit diferite rugăciuni către Maica Domnului. Să pot

pleca şi eu acasă cu braţele pline, aşa cum Maica
Domnului L-a ţinut pe Domnul Iisus. Ba chiar
am născut ţinând în mână iconiţa Maicii Domnului cu pruncul Îisus în pântece.
În timp ce năşteam, o doamnă medic-neona-

tolog mă insulta cu diferite cuvinte, întrebând
cine m-a împiedicat să fac avort, ştiind de starea
gravă a copilului. N-am avut ce să-i răspund,
doar aceste cuvinte: “Domnul mi l-a dat şi tot El
va face după voia Sa, eu nu iau aşa hotărâre, mai
ales în Postul Mare”, la care mi s-a răspuns pe un
ton amuzant: “Mare credincioasă cred că eşti: ai
să-l vezi ducându-l în ladă”.

La scurt timp după naştere, cardiologul m-a
anunţat că copilul necesită urgent o operaţie
costisitoare de 10 000 de euro la inimă, în oraşul
Kiev. Auzind aceasta, am hotărât împreună cu
soţul să perfectăm urgent paşapoartele şi la
patru zile de la naştere am luat copilul din reanimare şi cu echipa de doctori am pornit spre
Kiev, chair dacă nu aveam acumulată nici un
sfert din sumă. Ajungând la Kiev, cu rugăciuni şi
speranţe la Domnul, medicii de acolo au examinat copilul şi au spus zâmbind că sănătatea copilului e în afara pericolului. Va trăi fără operaţie
şi că asemenea malformaţii le au şi alţi oameni
care ajung la adânci bătrâneţe absolut fără nici
o criză.
Cu mii de mulţumiri la domnul şi cu Sfânta
Cruce am pornit înapoi spre casă, unde am
împărtăşit bucuria întregii familii.
Şi de atunci pornesc cu fetiţa Vladislava la
biserică şi Îi mulţumesc Domnului pentru
minunea pe care a făcut-o în familia mea.
Deseori plâng privind la copil şi amintindumi de vorbele medicilor. Nu-mi imaginez ce
avea să fie cu sufletul micuţului, dacă-l aruncam
nevinovat, dar ce avea să fie şi cu sufletul meu,
păcătuind în Postul Mare.
H.-S. D.,
s. T., r-nul Leova

Scara spre Cer un cadou pentru
tot restul vieţii

A ieşit de sub tipar nr. 4 al revistei. Din sumar: Alexie Mateevici: Hristos a Înviat!; Sf. Nicolae
Velimirovici: Slujba de Înviere
la Ierusalim; Fedon: Primul meu
Paşti; Minunea Luminii Sfinte;
Andrei Moroşanu: Mărăcinii;
Întru-nirea creştinilor la Floreşti;
Eseuri şi desene ale cititorilor 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 Dumnezeu.
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Prof. Dumitru Constantin Dulcan, neurolog:

Să ne stăpânim emoţiile

– În “Inteligenţa materiei”, prima
dvs. carte, aţi demonstrat cu argumente
ştiinţifice că, dincolo de toate lucrurile
vizibile, concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o minte
inteligentă. Cu alte cuvinte, că nu suntem
singuri în univers, că Dumnezeu chiar
există. V-a afectat certitudinea aceasta
modul în care vă trăiţi viaţa de zi cu zi?
– Odată ce am înţeles că, de fapt, noi
ne creăm propria realitate, felul în care
priveam lumea s-a schimbat. Descoperirile fizicii cuantice au arătat că mintea
noastră e cea care face să colapseze undele de energie şi le transformă în part
cule, adică în materie. A gândi înseamnă
a transforma nevăzutul în văzut. Gândul
e creator, e cea mai puternică forţă din
univers. Iar Dumnezeu ne-a dat puterea
ca, din milioanele de realităţi posibile,
care există în stare latentă, să aducem
pe pământ, cu gândurile noastre, doar
una. Pe cea care seamănă cel mai mult
cu gândurile noastre.
– Vreţi să spuneţi că ceea ce ni se
întâmplă e oglinda a ceea ce gândim şi
simţim?
– Exact. Când făceam cercetări pentru prima mea carte, am ajuns la concluzia că celulele au inteligenţa lor. Şi
m-am speriat. Celulele reacţionau la
gândurile şi sentimentele celui în cauză.
S-a făcut şi un experiment în Occident,
cu un eşantion de ADN, recoltat de la
un individ şi dus la 1000 de km distanţă,
într-un laborator. Persoana în cauză a
fost pusă să privească un film frumos,
cu ima
gini minunate, care stârneau
bucurie. În acelaşi timp, la 1000 de km
distanţă, măsurătorile arătau cum spi
rala de ADN se relaxează. Când imaginile au fost schimbate cu un film de
groază, ADN-ul a început, brusc, să se
restrângă, contractându-se. Aflând asta,
m-a chinuit o întrebare: cum ştie corpul nostru ce e rău şi ce e bine? Dacă
organismul nostru reacţionează pozitiv
la bine şi negativ la rău, nu există decât
o singură mare concluzie.

Legea binelui
– Care e aceea?
- Înseamnă că universul întreg are ca
fundament o lege morală, legea binelui.
Abia acum vă pot răspunde la prima întrebare. Da, ca să fim fericiţi şi sănătoşi,
nu e nevoie decât să ne construim viaţa
după legea aceasta.
– Cu alte cuvinte, un stil de viaţă
sănătos începe de la a gândi şi a făptui
binele?
– Când comit un act contrar acestei
legi, îmi creez singur mecanismele biochimice care duc la boală. Cinci minute de mânie sau suferinţă imobilizează
pentru 5, 6 ore celulele gardian ale sistemului imunitar. Timp de 5-6 ore, organismul nostru e lipsit de apărare, iar
milioanele de celule moarte, viruşi şi
bacterii circulă libere prin organism, se
pot localiza undeva şi declanşa boala.
– Se şi spune în popor că “a murit de
inimă rea”. La asta se referă oare?

– Stresul, care azi a luat proporţii
gigantice, ura, mânia, îndoiala, neîncrederea în ceilalţi, invidia, gelozia
provoacă în corp un pH acid, favorabil
bolii. Depresia are şi ea un efect nociv asupra organis
mu
lui, nu doar că
împiedică vindecarea, dar poate favoriza debutul altor boli. Dar ştiaţi că şi frica
ne face rău? Este bine cunoscut experimentul lui Avicenna. Într-o cuşcă s-a
pus un miel şi într-o cuşcă alăturată s-a
pus un lup. Mielul a murit în scurt timp
de stresul provocat de frică. Orice deze-

– Ne puteţi da şi nouă un exemplu?
– Toate tehnicile de relaxare se bazează
pe respiraţie. Oboseala vine şi dintro lipsă de oxigenare a creierului. Stau
câteva minute cu ochii închişi, încerc
să îmi reprezint oboseala ca senzaţie
la nivelul creierului şi apoi, cu fiecare
expiraţie profundă, îmi imaginez că o
elimin. Fiecare îşi poate crea propria
lui tehnică. Eu nici pentru durerile de
cap nu iau pastile. Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec
prin inimă şi apoi o trimit acolo unde

chilibru emoţional aduce, mai devreme
sau mai târziu, boala.
– Cu emoţiile nu-i de glumit. Cum ne
putem proteja?
– Eu am învăţat să le stăpânesc. Încerc
să nu mă implic afectiv intens, să nu mă
enervez. Dacă cineva îmi greşeşte, fac
un efort să-l iert, gândindu-mă că poate
într-o zi va înţelege şi el ceea ce înţeleg
eu acum. Să iertăm, fiindcă iertarea face
ca pH-ul corpului să vireze spre unul
alcalin, favorabil sănătăţii. Sigur că sunt
şi suferinţe care nu pot fi evitate. Dar e
important să rămânem conştienţi că fiecare minut de suferinţă sau stres ia din
viaţa celulei noastre.

mă doare. Fac asta de câteva ori şi durerea dispare.
– Să-ţi vizualizezi boala pare o condiţie
foarte importantă pentru vindecare.
– Bernie Siegel, reputat oncolog din
SUA, a luat mai mulţi bolnavi de cancer
în ultima fază şi i-a învăţat tehnica imageriei: de mai multe ori pe zi, trebuia
să-şi imagineze că distrug cancerul din
corp cu un foc, cu un animal care-l
mănâncă, fiecare după cum dorea. După
şase luni de zile, 40% din ei s-au vindecat. La testele psihologice, s-a dovedit că
cei care s-au vindecat erau cei optimişti,
cei care credeau în Dumnezeu şi cei care
erau calmi. Îndoiala este un obstacol
în calea oricărui succes şi mai ales a
vindecării.

Relaxare şi respiraţie
– Statisticile arată că stresul profesional e azi una din marile surse de boală.
Munca în exces ameninţă să ne omoare
lent.
– Dacă nu ne putem lua mici vacanţe,
regulat, să ne luăm măcar pauze de zece
minute, la fiecare oră, în care să ne golim
mintea şi să respirăm adânc. Putem să
ne ridicăm de la birou şi să privim ceva
frumos pe fereastră. Sau, în loc să bem
trei cafele cu ochii în computer, să bem
un ceai fără să ne gândim la nimic altceva. Să ne bucurăm de gustul şi aroma lui.
Cu timpul, înveţi să te relaxezi în orice
condiţii. Beduinii, de pildă, se odihneau
mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc
de dimineaţa până seara. Dar când simt
că începe să se aşeze oboseala pe mintea
mea, mă opresc şi aplic câteva tehnici de
relaxare.

“Rugăciunea –
o realitate fizică”
– Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e
şi ea parte din ecuaţia stării de bine?
– Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel
anume de a vorbi cu universul. Am testat eu însumi asta, de nenumărate ori, şi
am rămas înfiorat văzând că poţi obţine
un răspuns. Prin rugăciune, realitatea
din jur se transfigurează, aducem la noi
lumina din univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben
Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o
meningoencefalită bacteriană gravă. A
stat o săptămână în comă, timp în care
foarte multe persoane s-au rugat pentru
el. După ce şi-a revenit, a spus că în tot
timpul cât era în comă a văzut în jurul
lui siluete umane care păreau să stea în
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genunchi şi de la
care veneau spre el valuri de energie.
Rugăciunile altora l-au vindecat. Dar
şi propriile noastre rugăciuni ne ajută.
Credinţa mobilizează, în mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus
“credinţa ta te-a vindecat” ?
– Nutriţioniştii pun şi ei pe listă
o condiţie a să
nă
tăţii: ce, cum şi cât
mâncăm. Ţineţi cont de ea?
– Eu respect o regulă care se ştie încă
de la Hipocrat: să mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame! Adipocitele aşteaptă semnalul că te-ai săturat
ca să-şi extragă din alimente grăsimea.
Dacă nu te saturi, nu te îngraşi. Studii
de ultimă oră arată că lungi
mea telomerilor de la extremităţile cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e
influenţată favorabil de alimentaţia cu
puţine calorii. Mănânc legume, icre de
peşte, iaurt, lapte de soia, pe care îl beau
dimineaţa, cu cereale integrale, mazăre,
linte. Mănânc foarte rar carne. Nu beau,
nu fumez, nu consum zahăr. Şi am
grijă să ţin, din când în când, câte o zi
de post, în care beau doar ceaiuri şi las
organismul să se refacă. Dar, înainte de
orice, am grijă să nu mă aşez niciodată
la masă supărat. Masa ar trebui să fie
o sărbătoare, să fie prilej de bucurie
alături de ceilalţi. Sigur că azi nu ne mai
potrivim toţi la masă, dar atunci când
preparăm ceva de mâncare, s-o facem
cu drag. Gândurile gospodinei trec şi-n
bucatele pe care le găteşte.
– Din tot ce aţi spus, trag o concluzie:
cele mai bune medicamente ne sunt, de
fapt, la îndemână.
– Aşa e. Dumnezeu ne-a dat deja totul. Dacă vrem să rămânem sănătoşi
şi fericiţi, e suficient să păstrăm în
minte câteva lucruri: să mâncăm
sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem
mişcare, să ne odihnim corect, să fim
optimişti şi plini de speranţă. Să fim
perseverenţi cu pasiunile noastre, să
ne antrenăm intelectual şi să ne ferim
de rutină (Obișnuință de a gândi și a
acționa în mod mecanic). Să facem
constant schimbări în viaţa noastră.
Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm
în permanenţă un echilibru între energia consumată prin efort şi energia
obţinută prin odihnă şi activităţi care
ne fortifică. Gândurile rele ne iau din
viaţă, bucuriile ne dau viaţă. Să căutăm
bucuria, avem nevoie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori,
n-o putem avea decât în imaginaţie.
Formula As
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Dedicaţie femeilor creştine

Şi luminiţe-n case,
chiar ele-s căndeluţe
Miresmele nespuse de lacrimi şi tăcere,
Suspinuri ce-s ascunse, fără de mângâiere,
Şoptiri de rugăciune, cu trupul frânt – şi suflet
Înfrânt, înspre Icoană... Dau lumii azi răsuflet.
Măicuţe care-şi poartă copii spre-mpărtăşire,
Răbdare-n miez de noapte, surâs în miezul zilei,
Priviri neobosite de duioşie caldă,
Femeile din lume şi astăzi le mai poartă.
Ce vifor le rezistă, smerenia de-i vie?
Par slabe şi plăpânde, lujeri de păpădie,
Dar tremurând, îşi cheamă mereu Ocrotitorul,
Care să le ajute – El e Mântuitorul.
Şi luminiţe-n casă, chiar ele-s căndeluţe,
Frumoase, iubitoare, cu inimi de măicuţe,
Abia-ndrăznesc privirea să-şi urce la Cea care
E Maică însăşi Vieţii, de-a pururea Fecioară.

Paştele Blajinilor, Coşniţa, Dubăsari

Bucură-te, fericită maică matrona,
caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!
Zi de pomenire 2 mai
“Toţi, toţi să veniţi la mine şi să-mi povestiţi necazurile voastre, de parcă aş
fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi şi vă voi ajuta. Pe toţi cei care îmi vor
cere ajutorul, îi voi întampina la moarte, pe fiecare în parte”.

Tunetul din biserică
Într-un an, la slujba Învierii Domnului, biserica
din Satul Nou (raionul Sarata, regiunea Odesa)
era plină de enoriaşi. După înconjurul sfântului
locaş creştinii au intrat în biserică. Începu slujba solemnă de Paşti. Rând pe rând s-au perindat
cântările pline de bucurie interpretate de corul ce
mai păstra încă din strălucirea de altă dată. An de
an, în noaptea luminoasă, coriştii (deja în etate)
parcă întinereau şi elanul lor se revărsa în unde
spre creştinii adunaţi grămăjoară în locaşul Domnului. Iată că s-a ajuns şi la citirea Sfintei Evanghelii. Părintele Gheorghe sobru, îmbrăcat în
veşminte albe, citi tare şi răspicat: „ La început a
fost Cuvântul şi Cuvântul era la Domnul…”. Dar…
Deodată, un vuiet puternic, a umplut biserica,
răbufnind dinspre cupole, asemenea unui tunet,
venit din cer. Oamenii s-au uitat nedumeriţi şi
înspăimântaţi unul la altul, neştiind ce să creadă.
Părintele însă, nestingherit, cu emoţie în glas şi
cu mai multă hotărâre continuă citirea cuvintelor sfinte. Este uluitor faptul că această bubuitură
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puternică a fost auzită doar de cei din biserică.
Afară erau mulţi oameni veniţi să sfinţească pasca,
dar ei n-au auzit nimic. Istoria aceasta mi-a povestit-o mama, care în noaptea de pomină se afla
împreună cu coriştii în cafas (podul bisericii unde
cântă corul). Şi tot ea mi-a zis că Sfântul Ioan Teologul, al cărui Evanghelie se citeşte în noaptea de
Paşti, mai este numit şi Fiul Tunetului.
Tot la Satul Nou s-a întâmplat şi acest caz. După
înviere, noaptea târziu, tatăl meu, părintele Gheorghe, l-a sunat pe un preot faţă de care avea un mare
respect pentru a-l felicita cu Învierea Domnului.
Telefonul se afla lângă geamul ce dădea în drum.
A cules numărul din Ananiev şi i-a strigat în receptor: „Христос воскресе!” («Hristos a Înviat!»).
Imediat după salutul de înviere, de după geam s-a
auzit tare şi clar „Воистину Воскресе!” (“Adevărat
a Înviat!”). Părinţii s-au uitat nedumeriţi unul la
altul. Era trecut de miezul nopţii.
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Ne-nvaţă, Doamne Sfinte, ca mirul să-Ţi aducem,
Şi-n cupa vieţii noastre, mai mult nectar
să strângem;
Să nu oprim vreodată lumina-n pâlpâire,
Ci doar mai mult, să creştem, să creştem în iubire!
Mirela ȘOVA

Abonează-te la ziarul

TOACA
Ziarul naţional de spiritualitate
şi atitudine ortodoxă „Toaca”
este un sfetnic bun al trezirii
duhovniceşti şi al desăvârşirii,
ajută la regăsirea obârşiilor şi la
statornicirea valorilor creştine
strămoşeşti, îndeamnă, prin rândurile de aur ale sfinţilor mari
dascăli şi învăţători ai Bisericii,
la întărirea credinţei şi urmarea
neabătută a căii mântuirii.
Indice: PM21915. Preţ lunar - 6 lei.
Te poţi abona la orice oficiu poştal,
începând cu orice lună.

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

Participaţi activ
la promovarea publicaţiei
care spune adevărul.

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.

CMYK

Z

iarul conţine rugăciuni,
sfinte icoane, extrase din Sf.
Scriptură şi din lucrările Sfinţilor
Părinţi. De aceea vă rugăm să
nu-l folosiţi în scopuri menajere.

