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A fi pãrinte în zilele noastre
Oare există vreun miracol mai mare cu care a binecuvântat
Bunul Dumnezeu omenirea decât acela de a da naștere unui
copil? Nimic nu se compară cu bucuria de a fi părinte!
Dar a fi părinte în zilele noastre nu este atât de simplu precum
pare…
În primul rând, tinerii nu se grăbesc să se căsătorească.
Așteaptă să-și termine studiile, apoi să-și găsească un loc de
muncă, după aceea să-și facă o carieră, ulterior vor să aibă o
casă, și tot așa… S-a schimbat dramatic ordinea priorităţilor în
societatea actuală!!! Vârsta la care se întemeiază astăzi o familie
se apropie în cel mai fericit caz de 30 ani, ceea ce e alarmant,
deoarece te întrebi când mai ai timp pentru copii? Fiindcă vrei
totuși să fii părinte, nicidecum să te rușinezi când îţi duci copilul
la școală, să creadă lumea că ești bunică, datorită vârstei, deși tu
ești mama copilului.
Când ești tânăr, altfel privești lucrurile, iei totul mai ușor, fiind
sănătos să aibă copilul părinţi tineri, nu există atâtea diferenţe
între generaţii…
Dar să trecem peste problema vârstei cuplului; în sfârșit, vine
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

momentul mult așteptat: acela de a fi părinte! Dar staţi, uităm să
trăim cu adevărat această minune, fiindcă începe un cerc vicios
de analize, dublu test, triplu test, ecografii, aflarea sexului
bebelușului, medicul ginecolog ales, recoltarea de celule stem,
clinica de păstrare a acestor celule, etc., etc., etc. Și ne mai
povesteau bunicii noștri de femei care nășteau pe câmp într-o zi
de lucru… Fără asistenţă pre și post natală, fără a cunoaște sexul
copilului și culmea nășteau copii sănătoși și frumoși! Pare în zilele
noastre desprins dintr-un serial S.F., dar aceste lucruri s-au
întâmplat cu adevărat, deși este greu de crezut.
În fine, treci peste toate acestea din dorinţa de a avea un
copil sănătos, niciun sacrificiu nu este prea mare comparativ cu
acela de a da naștere unui copil.
Încep întrebările și temerile oricărui părinte: are toate
degeţelele de la mâini și de la picioare, vede, aude, este sănătos,
va merge, va vorbi? Când vezi că totul este în regulă, răsufli
ușurat și îţi iei foarte în serios responsabilităţile de părinte. Nu știi
practic nimic, este un domeniu nou și fascinant pentru tine, în
care fiecare zi te documentezi temeinic, întrebi pe mamă, soacră,
vecini, oricine e dispus să-ţi ofere informaţii, citești cărţi de
specialitate, cauţi pe Internet, pe forum discuţi cu alte mămici,
ce nu faci pentru a fi un părinte bun?
Când te dumirești cât de cât cum este a fi părinte, apar alte
necunoscute: cât alăptează mama pruncul, când te întorci la
serviciu în grija cui îl lași, ce creșă alegi, ce grădiniţă, apoi ce
școală și tot așa…
„Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari!” Câtă
dreptate are acest proverb!
Stau de multe ori și mă întreb câte ar putea păţi copiii, dacă
n-ar avea Bunul Dumnezeu grijă de ei? Într-o fracţiune de
secundă, în ciuda întregii griji pe care le-o porţi, cad, se lovesc și
multe alte probleme… Îi apără Dumnezeu de rele și îi ferește!
Dar marea mea dilemă referitoare la generaţiile actuale
rămâne aceea legată de educaţia pe care o dăm copiilor noștri.
Cum ne exercităm rolul de părinţi în educarea fiilor noștri?
Trăim niște vremuri halucinante, în care scara valorilor lui
Ţuţea este iremediabil răsturnată, în care cei șapte ani de acasă,
bunul-simţ, codul manierelor elegante au devenit noţiuni
abstracte, demodate. Cum este mai bine să-mi educ eu propriul
copil, când eu am primit o educaţie de la părinţii mei, în care, de
exemplu, stau cu demnitate la o coadă în faţa ghișeelor de orice
fel, deoarece așa este firesc, în schimb vine o altă persoană cu
mult tupeu și intră în faţă ignorând restul oamenilor de bun-simţ,
care și-au pierdut timpul pentru a-și rezolva treburile stând la
acea coadă? Să-i impregnez propriului copil valorile moștenite
de mine sau să-l las să observe că nu întotdeauna funcţionează
normal societatea în care trăim? Eu vreau, ca orice părinte, să-l
protejez de răul acestei lumi, să-l cresc bine, să îi împărtășesc
din experienţa mea de viaţă. Dar mai știm în condiţiile actuale
cum este mai bine? Aceste suflete curate nu au luat contact
încă cu nicio murdărie, nu sunt viciate în niciun fel, deci avem
datoria sacră de părinte să luptăm pentru educaţia sănătoasă
primită de copiii noștri.
Dragi părinţi, duceţi-vă copiii cât mai des la biserică, nimic
nu e mai înălţător decât un copilaș în genunchi care se roagă cu
mânuţele lui împreunate, care se împărtășește cu Trupul și
Sângele Domnului și atunci veţi observa că vor veni răspunsurile
la toate întrebările legate de responsabilitatea pe care o avem,
de a fi părinţi în zilele noastre!
Să-i ocrotească Bunul Dumnezeu pe toţi copiii!
Laura Bufnea
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Mai deºtepþi sau mai proºti?
La început de an școlar, la 20 de ani de independenţă,
mă întreb dacă suntem mai deștepţi sau mai proști, cu
scurgerea timpului. Nu este o întrebare retorică. Este o
frământare metafizică și pseudoștiinţifică a umanităţii. A
evoluat lumea sau nu?
Această întrebare mă lovește ori de câte ori am ocazia
să fiu pus în faţa scurgerii timpului. De pildă când intru în
casa mitropolitului Dosoftei, călcând pe dușumeaua
sănătoasă, simţind scârţâitul scării interioare, admirând
tiparniţa și cărţile ieșite din ea. Mai ales cărţile vechi mă
fac să mă simt prost că m-am născut prea târziu, să regret că s-au inventat tiparniţe de milioane de euro. De
când cartea nu mai poartă în ea grăsimea degetelor
legătorului și mirosul cernelurilor, ea s-a golit parcă și de
duh. Ceea ce mă miră este faptul că minunatele cărţi de
odinioară, cu miniaturi și ornamente pe fiecare pagină, cu
buchii aurite și legate în piele nu se mai multiplică azi, deși
tehnica o permite. M-am întrebat de ce și am ajuns la un
singur răspuns: astăzi oamenii sunt mai proști, nu știu să
guste frumosul. Cartea frumoasă în zilele noastre e o
delectare a esteţilor, a specialiștilor.
Apoi m-am uitat la clădirile vechi, îndeosebi la biserici,
la zidurile mănăstirilor din București, din Moldova istorică.
Nu pot să nu le compar cu catedralele noastre mai noi,
date cu „fon”, izolate cu „penoplast”, cu coloane îmbrăcate
cu ghips. Dar betonul? O, betonul! Dacă nu ar fi fost el, nu
s-ar mai fi zidit biserici în zilele noastre… Mă întreb, oare
nu au citit acești arhitecţi moderni că Sfânta Scriptură îi
oprea pe vechii evrei să folosească piatră tăiată de mână
omenească pentru altar? Cu câtă migală și știinţă sunt
puse cărămizile în zidăria bisericii Sf. Pantelimon din
Chișinău sau Sf. Nicolae Domnesc din Iași! Se mai
gândește oare preotul de azi că fiecare piatră și cărămidă
din aceste ziduri erau aduse de la mari depărtări, cu boii,
pe ploi și ger, pe drumuri neasfaltate? Iar meșterii, meșterii
costau o avere! Și totuși s-au ridicat atâtea biserici și
mănăstiri, atâtea clădiri cu care astăzi se mândrește o
naţiune întreagă. Fără macarale, fără escavatoare, fără

În picioare
de Laurenţiu Dumitru
Am plâns că nimeni nu-mi linge rănile,
Fără să-nţeleg că trebuia să învăţ singur asta.
Am așteptat ca cineva să mă facă fericit,
Fără să-nţeleg că trebuia să învăţ singur asta.
Am deznădăjduit că nimeni nu-mi întindea o mână,
Fără să-nţeleg că trebuia să învăţ singur asta.
Am suferit căzând că niciunul nu mă ridica,
Fără să-nţeleg că trebuia să învăţ singur asta.
Și, iaca, în bezna nopţii și a minţii
A ţâșnit o Lumină și mi-a șoptit:
„Când va veni cineva, ce vei avea să-i oferi!?
Pregătește-ţi haină de nuntă!
Iată, Mirele vine!”
Și a venit!
Și m-a găsit
În picioare!
Pregătit…

pompe de apă… Când mă gândesc că pentru a ridica la
Noul Neamţ clopotul de peste 9 tone s-a pus pământ
până la nivelul clopotniţei, adică vreo 60 de metri, creând
un deal artificial pe care să urce cu boii și care mai apoi a
fost șters cu lopeţile! De ce astăzi, când suntem mai mulţi,
mai bogaţi, dotaţi cu tehnică și drumuri nu construim clădiri
frumoase? Răspunsul poate fi numai unul: pentru că
suntem proști.
Aș putea continua meditaţia mea cu referire și la alte
domenii, de pildă industria alimentară, mai ales că
japonezii au inventat recent carnea din fecale umane. Dar
nu vreau ca cineva să se simtă prost…
Părintele Savatie Baștovoi
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4 septembrie – Duminicã – Sf. Vavila, Episcopul
Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Duminica a XII-a dupã Rusalii
- Sf. Ev. Matei 19, 16-26 (Tânãrul cel bogat)
„În vremea aceea venind un tânăr la Iisus, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa
veșnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să
intri în viaţă, păzește poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu
furi, să nu mărturisești strâmb; cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine
însuţi. Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă
voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino
și urmează-Mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis
ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. Și iarăși zic vouă că
mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.
Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a
zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.”
Rolul lui Dumnezeu în mântuirea noastră
„Aceasta este cu neputinţă la oameni, dar nu și la
Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.”
(Marcu 10, 27)
„Atunci, cine poate să se mântuiască?” – iată o
întrebare care a înfricoșat pe ucenici și pe care ne-o punem
fiecare dintre noi.
O întrebare așteptată ca o rezolvare pentru toţi drepţii
de până la venirea Domnului Hristos care a adus cu Jertfa
și Învierea Sa și mântuirea noastră. O dobândim prin paza
poruncilor, prin dreaptă credinţă în Dumnezeu și prin
dobândirea harului ce se dă în Biserică prin cele șapte
Sfinte Taine. Una de lipsește dintre acestea, omul își pierde
mântuirea.
Tânărul Evangheliei de astăzi era un tânăr deosebit,
nu pentru că era bogat, ci pentru dorinţa lui de a dobândi
viaţa veșnică, de aceea Mântuitorul l-a privit cu dragoste
pe acest râvnitor după mântuire.
După păzirea poruncilor dobândim calea comună și
obligatorie tuturor oamenilor, dar aceasta este calea cea
ușoară. Alta mai grea este calea desăvârșirii creștine, pe
care au mers și merg sfinţii, Apostolii, mucenicii, ierarhii și
cuvioșii. Pentru că ea nu este obligatorie o numim calea
sfaturilor evanghelice. Calea poruncilor era păzită de
tânărul bogat din tinereţile sale, dar și așa nu era mulţumit
sufletește.
Sufletul său dorea mai mult, o viaţă înaltă unită deplin
cu Hristos.
La poruncile cele păzite Domnul îi adaugă două:
lepădarea de cele materiale prin împărţirea averii la cei
săraci și urmarea lui Hristos prin părăsirea casei, a rudelor
și a grijilor pământești.
Cine nu le urmează pe acestea sau doar una dintre ele
numai, nu poate ajunge la Hristos. Fără naștere
duhovnicească, fără dezbrăcarea de patimi, fără lepădarea
grijilor lumii nu putem îmbrăca haina unei vieţi noi în Hristos.
Câţi nu ne găsim săraci sau fără familie dar nu urmăm cu
toată inima pe Hristos, nu lepădăm din suflete mândria, slava
deșartă, desfrânarea, iubirea de bani și mai ales urmarea
voii proprii.
Cu voia noastră proprie nu putem înfăptui voia lui

Hristos. Așa trăia și tânărul bogat care nu a putut să se
despartă de avere, dar s-a despărţit de Hristos și s-a întors
întristat la casa sa. Cu paza poruncilor și cu credinţă, omul
se mântuiește, dar nu este desăvârșit.
Prin călcarea poruncilor omul a pierdut raiul, iar prin
Jertfa de răscumpărare a Mântuitorului omul a dobândit
cerul. Mântuitorul dă prin Jertfa Sa mai mult decât a pierdut
omul căzând în păcat „Unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit
darul.” (Romani 5, 20)
Toţi suntem chemaţi și ni se poruncește să fim
desăvârșiţi: „Fiţi desăvârșiţi, precum Tatăl vostru Cel din
Ceruri este desăvârșit.” (Matei 5, 48)
Legătura desăvârșirii este dragostea (Coloseni 3, 14),
spune Sfântul Apostol Pavel. Deci cel care are desăvârșită
dragoste faţă de Dumnezeu și faţă de aproapele a ajuns
la treapta cea înaltă a desăvârșirii.
Sfântul Ioan Scărarul ne spune: „Desăvârșirea este
învierea sufletului, mai înainte de învierea trupului.”, iar
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune de cel desăvârșit în
iubire că a ajuns culmea nepătimirii, nu mai cunoaște
deosebire între al lui și al altuia, între rob sau slobod, căci
el s-a ridicat deasupra tiraniei patimilor.
Cum ne putem mântui astăzi?, ne-am întrebat fiecare
dintre noi. Păstrând cu râvnă evlavia și exemplul personal
al părinţilor noștri, al mamelor creștine, al monahilor, al
duhovnicilor și al Sfinţilor noștri. Cine este astăzi desăvârșit?
Cel ce se roagă neîncetat, cel ce este împăcat cu toţi
oamenii, cel ce miluiește, se smerește, se jertfește pentru
apărarea dreptei credinţe, pentru binecuvântarea copiilor
și pentru mântuirea tuturor în Hristos.
Părintele Marius Olivian Tănasie
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MAXIME ªI
CUGETÃRI
1) Spune adevărul, și atunci nu va
mai trebui să mai ţii minte nimic.
(M.Twain)
2) Păzește-te de mincinosul care
amestecă și puţin adevăr în minciunile
lui. (Al. Vlahuţă)
3) Adevărul nu poate fi cumpărat,
fiecare om trebuie să-l creeze în
adâncul său de viaţă. Poa te că
adevărul este viaţa însăși. (Fr. Kafka)
4) Dacă-ţi este conștiinţa liniștită,
poţi dormi chiar dacă ţi-e inima
îngândurată. (V. Hugo)
5) Ridică-te de la suferinţa ta la
suferinţa tuturor. (V. Hugo)
6) Orice suferinţă care nu este în
același timp și cunoaștere este inutilă.
(P. Galdos)

Sã ne jucãm
împreunã!
Dragi copii, nu așa că și vouă vă
place să construiţi? Puteţi să faceţi și
voi o corabie din hârtie și să folosiţi
diferite animăluţe de jucărie sau
decupate de voi din diferite cărţi cu
animale. Încercaţi și cu răbdare, sigur
veţi reuși! Succes!
Pagină realizată de
Monica și Radu Buţu

Povestea ursului
Dumnezeu pedepseºte obrãznicia
Ieșind odată Domnul la plimbare,
a întâlnit un urs. L-a întrebat:
-Ursule, de când te-am făcut, ai
mâncat vreodată miere?
-Nu, Doamne, dar nici nu mă
interesează ce-o mai fi și asta.
Domnul S-a
supăra t pentru
răspunsul cam
obraznic al ursului
și
i-a
spus
Sfântului Petru:
-Bagă-l
cu
nasul într-un stup
cu miere!
Pentru
că
ursul nu voia să
vină, Sfântul Petru
l-a apuca t de
urechi și l-a tot
tras, până i s-au
rupt. De atunci se
spune că ursul
are urechi scurte. Până la urmă,
Sfântul Petru a reușit să-l ducă undeși propusese. Când a văzut Mormăilă
cât de bună este, s-a repezit să o
mănânce pe toată fără să mai lase și

albinuţelor.
Supărat foc, Domnul i-a spus
Sfântului să-l izgonească, dar ursul
nu se lăsa nicidecum dus. Atunci,
Sfântul l-a tras de coadă să-l
îndepărteze de stup și aceasta s-a

rupt. Drept pedeapsă pentru neascultare, lăcomie și obrăznicie,
Dumnezeu l-a lăsat cu coada ruptă
până astăzi.
Ana Pascu

Ce înseamnã numele meu?
Mălina – din română: mălin, acesta
fiind un arbust cu flori multe, albe și
parfumate, încărcate de polen și nectar.
Numele acesta arată obiceiul românului
de a-și numi copiii din dragostea sa de
natură și tradiţie: Mălina, Codruţ, Crenguţa,
Mugurel, Doina, Horia, Doru.

Tradiţiile și credinţa le avem de la
înaintași și ele ne reprezintă și doar
păstrându-le cu sfinţenie ne putem numi
cu adevărat români.
„Să păstrăm ce-am moștenit de la
străbuni, ca de la Dumnezeu.” (Părintele
Ilie Cleopa)

Dicþionar

apelor, fiind ocrotită de Dumnezeu.
Noe îi avertizase pe oameni și îi
chemase pe Arca sa, dar nimeni nu l-a
crezut. Doar familia sa l-a urmat. Prin
minune dumnezeiască doar animalele veniseră singure și intraseră
cuminţi în Arcă. După ce potopul a
trecut, Noe a dat drumul animalelor
care s-au împrăștiat iarăși pe tot
pământul, iar el și familia sa I-au
mulţumit Domnului că S-a îndurat de
ei și au trăit mai departe cu credinţă și
frică de Dumnezeu.
Sfinţii Părinţi spun că Arca
simbolizează Biserica, deoarece
sufletul nostru poate fi salvat doar de
arca credinţei din potopul răutăţii și din
furtuna păcatelor, spre viaţa veșnică.

Arcă - este o corabie. În Sfânta
Scriptură, se povestește despre Arca
lui Noe. Cu mii de ani în urmă, toţi
oamenii ajunseseră să trăiască în
păcate și răutate. Doar Noe rămăsese
bun și credincios. Atunci Dumnezeu
i-a poruncit lui Noe să facă o corabie
mare în care să intre cu toată familia
sa, dar să ia și din toate animalele
câte o pereche din fiecare specie și
hrană pentru acestea. Ca pedeapsă
pentru răutatea oamenilor, a început
o ploaie lungă ce a acoperit tot
pământul, înecând toate vietăţile.
Doar Arca lui Noe plutea deasupra
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8 septembrie – Joi – Naºterea Maicii Domnului –
Sf. Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28
„În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Și aceasta avea
o soră, ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus , asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să
facă ospăţ mare și, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i
dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe; dar un singur lucru
trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie
din popor, ridicându-și glasul, a zis către Dânsul: fericit este pântecele care Te-a purtat și sânii la care ai supt. Dar
Iisus a răspuns: așa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el.”

11 septembrie – Duminicã – Cuv. Teodora din Alexandria;
Cuv. Eufrosin; Duminica dinaintea Înãlþãrii Sfintei Cruci – Sf.
Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)
„Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care S-a pogorât din cer, Fiul
Omului, care este în cer. Și precum Moise a înălţat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalţe Fiul
Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veșnică. Căci așa a iubit
Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu
piară, ci să aibă viaţă veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să osândească
lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.”
Mântuiește, Doamne, poporul Tău!
Asemenea altor Sărbători Împărătești, și ziua Înălţării
Sfintei Cruci este precedată de o duminică pregătitoare,
în care Biserica ne îndeamnă să ne pregătim pentru
închinarea Sfintei Cruci. Pericopa de astăzi ne înfăţișează
un fragment din convorbirea avută de Mântuitorul cu un
fruntaș al fariseilor – Nicodim, care, convins că Mântuitorul
vine de la Dumnezeu, riscă și noaptea pe ascuns vine să
afle taina lui Hristos. Nicodim face parte dintre cei înţelepţi,
dintre fruntașii iudeilor, cei care urmăreau aplicarea cu
stricteţe a prevederilor Legii lui Moise. El află că raţiunea
omului nu este suficientă pentru a-L cunoaște pe
Dumnezeu și pentru a intra în Împărăţia Sa. Fără
Pogorârea Fiului lui Dumnezeu, care devine și Fiu al
Omului prin întrupare, care ca Dumnezeu este și în cer și
pretutindeni, nimeni nu se poate sui în cer.
Sfinţii Părinţi, pornind de la relatarea biblică legată de
căderea în păcat, spun că în momentul în care omul este
scos din Rai, ușile Raiului se închid pentru el. A fost nevoie
de venirea Mântuitorului, care, prin luarea firii noastre
omenești și prin jertfa Sa să ne dea nouă posibilitatea de
a intra în Rai, ne-a deschis nouă ușile Raiului. Dar cu toate
că El a dat tuturor posibilitatea de a intra în Rai, totuși nu
a ajuns acolo nimeni fără voia și fără contribuţia sa.
Nicodim află că trebuie să se nască de sus, din apă și din
Duh (prin Botez), și să creadă în Cel care pentru noi de
bunăvoie S-a suit pe Cruce, S-a înălţat precum Moise a
înălţat șarpele cel de aramă în pustie, care-L prefigura pe
Hristos: „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viaţă veșnică”. Dacă iubirea lui Dumnezeu este cauza
pentru care a creat lumea, tot iubirea este cauza pentru
care a și mântuit-o. De asemenea, Fiul n-a venit să judece
lumea, ci a venit s-o mântuiască. Dacă însă prima Lui
venire a fost pentru mântuire, cea de-a doua va fi pentru

judecată, „să judece viii și morţii”, să vadă cum fiecare
dintre noi a primit mântuirea pe care ne-a adus-o,
liberându-ne din robia păcatului și a morţii, prin jertfa Sa
pe cruce. Dacă și noi ne-am luat crucea noastră ca să-I
urmăm Lui sau ne-am lepădat de El și am fugit de cruce.
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Despre Acatiste ºi Paraclise
Acatistele sunt rugăciuni ale Bisericii, săvârșite de
preoţi în biserică prin care cerem îndeosebi mijlocirea
sfinţilor pe lângă Dumnezeu, spre a ne ajuta în acţiunile
noastre zilnice și în strădaniile pentru mântuire, ferindu-ne
de nevoi și de necazuri. Nu fac parte din cele 7 laude
bisericești și nici din celelalte slujbe ale sărbătorilor de
peste ani, ci se citesc în orice vreme, chiar și în afara
ceasurilor de slujbă ale Bsericii, la cererea credincioșilor
și pentru feluritele lor nevoi.
Se citesc, de obicei, vinerea seara și în ajunul zilelor
de prăznuire ale sfinţilor. Credincioșii le ascultă stând în
picioare, uneori în genunchi în faţa icoanei sfântului spre
care se îndreaptă rugăciunile preotului și ale credincioșilor.
Acatistele sunt alcătuite din cântări de laudă și din
rugăciuni către Mântuitorul, către Sfânta Fecioară și către
anumiţi sfinţi. Aceste cântări se numesc condace și icoase.
Fiecare icos se termină cu: „Bucură-te, Mireasă, pururea
fecioară!“ sau: „Bucură-te, sfinte…”, etc. și fiecare condac
se termină cu: „Aliluia”, pe care le repetă strana. Cel mai
vechi acatist este Acatistul Bunei-Vestiri către Sfânta
Fecioară. Alte acatiste sunt: Acatistul Domnului nostru
Iisus Hristos, Acatistul Sfântului Nicolae, Acatistul Sfintei
Cruci, Acatistul Adormirii Maicii Domnului, Acatistul
Sfântului Ioan Botezătorul, Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru
și Pavel, Acatistul Sfântului Gheorghe, Acatistul Sfintei
Muceniţe Filofteea, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
ș.a. Se găsesc în Ceaslov și în Acatistier.

În bisericile de mir, slujba Acatistului se face de obicei
în zile de luni, miercuri și - mai ales - vineri seara, precum
și în ajunul sărbătorilor sfinţilor în a căror cinste este alcătuit
Acatistul, fie înainte, fie după Vecernie. La mănăstiri se
face dimineaţa între Utrenie și Ceasul I. La Acatiste,
credincioșii aduc pomelnice pentru vii, tămâie și untdelemn.
Deși Acatistele se pot citi și acasă, de către fiecare
credincios, totuși mai folositor este să fie ascultate în
biserică.
Paraclisele sunt slujbe asemănătoare Acatistelor,
făcute tot în biserică, de către preot, prin care rugăm pe
Sfânta Fecioară sau pe sfinţi să se facă solitori (rugători)
ai noștri pe lângă Dumnezeu, spre a ne izbăvi de necazuri
și de nevoi. Paraclisele se citesc „la toată scârba sufletului
și la vreme de nevoie“ (Ceaslovul). Partea principală a
rânduielii o formează canonul complet de nouă ode sau
cântări: după care se citește Evanghelia și se fac ectenii
stăruitoare ca la Litie.
În Ceasloavele mai noi avem două Paraclise către
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, iar în cele mai
vechi există Cinstitul Paraclis al Sfântului Mormânt.
În bisericile de mir, și mai ales la mănăstiri, slujba
Paraclisului se unește cu aceea a Litiei, seara, în ajunul
sărbătorilor.
Rânduiala acestor sfinte slujbe se găsește în Acatistier,
care stă la îndemâna credincioșilor silitori spre rugăciune
către Dumnezeu și către sfinţii Bisericii.

Despre Sfânta Liturghie
Sunt, în cursul anului, și zile în care nu se face Liturghie,
nici chiar în mânăstiri?
Da. Sunt acele zile în care Tipicul și cărţile de slujbă
prevăd ajunarea deplină, adică post desăvârșit până seara,
și anume:
a) Vinerea Patimilor (fiind zi de întristare și de post
negru, ziua în care Domnul a fost răstignit pe Cruce și
îngropat);
b) Luni și marţi în prima săptămâna din Postul Paștilor
(fiind primele zile de post, cu ajunare deplină).
c) Miercurea și vinerea din Săptămâna Brânzei (fiind
zile premergătoare și pregătitoare pentru Postul
Păresimilor, cu ajunare și metanii);
e) Vinerea dinaintea Crăciunului și a Bobotezei, când
aceste două sărbători cad duminică sau lunea (pentru că
atunci se ajunează).
Câte Liturghii avem în Biserica Ortodoxă?
Avem trei Liturghii, și anume:
a) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul
Constantinopolului († 407);
b) Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul
Cezareei Capadociei († 379);
c) Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite sau a Sfântului
Grigorie cel Mare (Dialogul), Episcopul Romei († 604).
Unde găsim scrisă rânduiala acestor Liturghii?
În cartea de slujbă cu titlul: Sfintele și dumnezeieștile
Liturghii, pe care noi o numim de obicei, mai pe scurt,
Liturghierul și care se află totdeauna în altar, la îndemâna
preotului liturghisitor.
Aceste trei Liturghii se pot săvârși oricând în timpul
anului?

Nu, ci fiecare dintre ele se săvârșește numai în anumite
răstimpuri din cursul anului, în chipul următor:
a) Liturghia Sfântului Vasile se săvârșește numai de 10
ori pe an, și anume:
- în primele cinci duminici din Postul Mare;
- în joia și sâmbăta Patimilor;
- în ajunul Crăciunului (24 decembrie) și ajunul
Bobotezei (5 ianuarie);
- în ziua Sfântului Vasile (1 ianuarie).
b) Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se slujește (în
mânăstiri) în tot timpul Postului Mare, în afară de
următoarele zile din postul acesta:
- toate sâmbetele (când se săvârșește Liturghia Sf. Ioan,
iar în Sâmbăta Patimilor, a Sf. Vasile);
- toate Duminicile (când se săvârșește Liturghia Sf.
Vasile, iar în Duminica Floriilor, a Sf. Ioan);
- sărbătoarea Bunei-Vestiri (când se face Liturghia
Sfântului Ioan);
- Joia Patimilor (când se face Liturghia Sf. Vasile);
- Luni și marţi din prima săptămână și Vinerea Patimilor
(zile în care nu se face nicio Liturghie).
În bisericile de mir, Liturghia Darurilor mai înainte
sfinţite se slujește de obicei numai miercurea și vinerea
din Postul Mare (mai ales în prima săptămână).
c) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se face în toate
celelalte zile de Duminici și sărbători din timpul anului în
care nu se săvârșește vreuna din celelalte două Liturghii.
Ea este Liturghia obișnuită în Biserica Ortodoxă,
săvârșindu-se de cele mai multe ori în cursul anului
bisericesc.
Învăţătura de credinţă ortodoxă
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14 septembrie – Miercuri – Înãlþarea Sfintei Cruci –
Sf. Ev. Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 31-35 (Post)
„În vremea aceea s-au sfătuit căpeteniile preoţilor și bătrânii împotriva lui Iisus, ca să-L omoare, și L-au dus la Pilat,
zicând: răstignește-L, răstignește-L! Pilat le-a zis: luaţi-L voi și-L răstigniţi, căci eu nu găsesc în El nicio vină. I-au răspuns
iudeii: noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, căci S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci când a
auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus: de unde ești Tu? Iar Iisus nu
i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis: cu mine nu vorbești? Oare, nu știi că am putere să Te eliberez și putere am să
Te răstignesc? Iisus i-a răspuns: nu ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. Deci, când a auzit
Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecată, în locul numit: pardosit cu pietre, iar evreiește:
gabbata. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri, pe la ceasul al șaselea; și a zis Pilat iudeilor: iată împăratul vostru! Dar ei au
strigat: ia-L, ia-L, răstignește-L. Pe împăratul vostru să-L răstignesc? – i-a întrebat Pilat. Căpeteniile preoţilor au răspuns:
n-avem împărat decât pe Cezarul. Atunci L-a dat lor ca să-L răstignească. Și au luat pe Iisus și L-au dus ca să-L răstignească.
Și, Însuși ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al Căpăţânii, care evreiește se zice Golgota. Acolo L-au răstignit; și
împreună cu El pe alţi doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliţă și a pus-o deasupra crucii. Și
era scris pe ea: Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit această tăbliţă, căci era aproape de
oraș locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama Sa
și sora mamei Sale, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica Sa și pe ucenicul pe care îl iubea
stând alături, a zis mamei Sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și, din ceasul acela, ucenicul a
luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul, și-a dat duhul. Iar iudeii, de
vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat
să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi,
asemenea și pe ale celuilalt răstignit împreună cu El. Venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu I-au zdrobit
fluierele picioarelor; ci unul din ostași cu suliţa a împuns coasta Sa și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a
mărturisit, și adevărată este mărturisirea lui.”

18 septembrie – Duminicã – Sf. Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf.
Mucenici Ariadna ºi Castor – Duminica dupã Înãlþarea Sfintei Cruci
- Sf. Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea Crucii ºi urmarea lui Hristos)
„Zis-a Domnul: cel care voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie. Căci
cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde; dar cine-și va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie
, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea
omul în schimb, pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam desfrânat și
păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui Său cu sfinţii îngeri. Apoi a zis către ei: adevărat
vă spun vouă că sunt unii, din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte, până când nu vor vedea împărăţia lui
Dumnezeu, venind cu putere.”
libertăţii noastre de a alege crucea sau nu este dată de cuvântul
„Cel care voiește să vină după Mine să se lepede de sine,
Domnului: „Cel care voiește să vină după Mine să se lepede de
să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie.”
sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie.”, iar omul este liber
să hotărască în privinţa acestei chemări însemnate.
Sfânta Evanghelie din duminica aceasta ne descoperă taina
Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește așadar: „Harul, cu toate
crucii noastre.
că este har, îi mântuiește pe cei care voiesc.”, iar „mântuirea
Îndoit cinstim Sfânta Cruce: crucea materială, văzută, pe
noastră - zice Sfântul Grigorie Teologul - trebuie să vină din
care o cinstim, o sărutăm și o purtăm și crucea spirituală, care
conlucrarea noastră cu Dumnezeu.”
este suferinţa pentru fapta bună.
Niciodată, însă nu putem răbda în viaţă cât suntem datori
Crucea materială s-a arătat în chip simbolic din cele mai
pentru păcatele noastre, dar necazul lucrează răbdare, iar
vechi timpuri: Iacov a binecuvântat pe fiii lui Iosif în semnul crucii
răbdarea curăţire de păcate.
(Facere 48, 13-16), Moise a ţinut mâinile în semnul crucii la
Când omul lucrează binele, lucrează în libertate, atunci este
rugăciune (Ieșire 17, 11-12).
cu adevărat liber.
Mântuitorul, înainte de înălţarea la cer, îi binecuvântează pe
Omul duhovnicesc arată întotdeauna și lucrează dragostea
Apostoli „afară spre Betania”, cu semnul Sfintei Cruci. (Luca 24,
faţă de bine și frumos.
50)
Ne arătăm liberi când ascultăm și urmăm cuvintele Domnului,
Crucea spirituală, nevăzută și tainică, pe care trebuie să o
rămânem în acestea, ne ridicăm pe umeri Crucea și Îl urmăm,
purtăm cu toţii este suferinţa și osteneala noastră pentru fapta
lucrând pentru mântuirea noastră.
cea bună.
Pentru cei de pe calea pierzării, „cuvântul Crucii” e nebuMântuitorul a purtat crucea văzută pe Golgota, dar și pe cea
nie, iar pentru cei ce se mântuiesc „puterea lui Dumnezeu.”
nevăzută a suferinţei pentru mântuirea noastră, îndemnându-ne
(I Corinteni 1, 18)
să răbdăm crucea vieţii: „ Cine rabdă până la sfârșit, acela se va
Să ne întoarcem cu faţa spre Cruce, să pornim cu Ea pe
mântui.” (Matei 10, 22)
urmele Domnului, să nu ne fie rușine de Ea, să ne lăudăm cu
Cu crucea Iisus a biruit pe cel rău și a golit iadul.
Ea, iar de o iubim cu adevărat, nimeni și nimic nu ne va despărţi
„A-ţi lua crucea” devine așadar îndemnul pozitiv, înalt și
de Ea.
mântuitor, ea ne face bucurie, nu chin, nu rușine, ci laudă. Pentru
În Hristos, cu adevărat, toate le putem, fără El, nimic; suntem
Domnul Hristos este voia Tatălui să-Și ia crucea pe Golgota, căci
îndatoraţi ca în toată vremea și locul să cerem mila și ajutorul
El a iubit crucea, S-a supus voii Tatălui și a respins ispita celui
Său cum ne îndeamnă Psalmistul: „Mântui-va Domnul sufletele
care voia să-L îndepărteze de cruce: „A fost voia Domnului sărobilor Săi și nu vor greși toţi cei ce nădăjduiesc în El.” (Psalmul
L zdrobească prin suferinţă.” (Isaia 53, 10)
33, 21) Amin.
Ea s-a sfinţit de mâinile lui Hristos pe Golgota. Treapta
Părintele Marius Olivian Tănasie
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POESIS

Începutul mântuirii noastre

Maicã Sfântã Preacuratã

Mulţi ani vieţuind împreună și rugându-se mereu
Au ajuns la bătrâneţe tot slăvind pe Dumnezeu.
Așteptând cu-nfrigurare și cu multă plecăciune
Un copil dorit, cerut, dobândit prin rugăciune.

Când mă trezesc în zorii zilei,
Maică Sfântă te salut
Și-n osteneli, griji și durere
Te rog să-mi fii nădejde, scut.

Că a naște pântecele cel neroditor și sterp
Este numai prin puterea harului dumnezeiesc
Și cum toate-s rânduite să fie precum s-au scris
A pregătit Dumnezeu vasul Său cel prea ales.

Spre Tine ochii mi se îndreaptă,
Tu ești ocean de mângâieri
Tu verși din cer noian de haruri
Și-n schimb, numai iubire ceri.

Din părinţi cinstiţi și drepţi, încrezători, cu speranţă
S-a zidit cu-nţelepciune Ușa Mântuirii noastre,
Prin care Domnul va intra și va ieși ușor
Rămânând ea încuiată spre mirarea tuturor.

Această zi și-ntreaga-mi viaţă
Cu drag azi ţi le dăruiesc
Și-n orice gând, suspin și faptă
Vreau să-ţi arăt cât te iubesc.

Sfinţilor Ioachim și Ana, astăzi, noi le mulţumim
C-au trăit cum se cuvine, în credinţă vieţuind.
Șinu și-au pierdut speranţa, avându-i ca drept model
Pe Avraam și Sara ce au zămislit la fel.

Îţi mai jertfesc acuma ?ie
Pe prieteni și pe scumpii mei
Fă Tu, ca vina și păcatul
Să n-aibă loc azi printre ei.

Dumnezeu a demonstrat că totul e cu putinţă,
Când și-arată El puterea celor cu multă credinţă.
Și Cea stearpă-a odrăslit un crin ales printre spini,
Vrednic să primească-n sânu-i pe Cuvântul Său Divin.

Când seara iarăși se coboară
Din nou spre Tine mă îndrept
O blândă inimă, Prea Sfântă,
Spre a-ţi deschide al meu piept.

Azi e zi de bucurie pentru neamul omenesc,
Fiind și prima sărbătoare din anul bisericesc.
Este ziua când se naște cea mai sfântă-ntre fecioare,
Maica Sfântă și Fecioară, a Domnului Născătoare.

Deplâng cu lacrimi de durere
Tot ce-am greșit în astă zi
O, dă-mi iertare și putere
Ca veșnic să te pot iubi.

O, Marie, nume sfânt, azi când vii pe-acest Pământ
Știm că vei purta pe braţe chiar pe Pruncul Sfânt!
Te slăvim, îţi mulţumim și-ţi cântăm cu toţii-n cor,
Că Tu ești și vei rămâne Maica noastră-a tuturor.
Dumitra Groza

Și de voiești în astă noapte
A vieţii fir a mi-l curma,
Eu bucuros mă duc la Tine
Slăvită fie voia Ta!
Magdalena Sabo
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25 septembrie – Duminicã – Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie,
Egipteanul; Sf. Serghie de la Radonej – Duminica a XVIII-a
dupã Rusalii – Sf. Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunatã)
„În vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Ghenizaretului și a văzut două corăbii oprite lângă ţărm,
iar pescarii ieșiseră din ele și-și spălau mrejele. Intrând în corabie care era a lui Simon, l-a rugat s-o
depărteze puţin de la uscat; apoi, șezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar când a terminat de
vorbit, i-a zis lui Simon: depărteaz-o la adânc și aruncaţi mrejele voastre, ca să pescuiţi. Atunci,
răspunzând Simon, I-a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic n-am prins; dar, la
porunca Ta voi arunca mreaja. Și, făcând ei așa, au prins mulţime mare de pești, încât li se rupeau
mrejile. Deci au făcut semn tovarășilor, care erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. Și au venit
și au umplut amândouă corăbiile, de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a
căzut la picioarele lui Iisus și I-a zis: du-Te de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos; pentru că îl
cuprinsese spaima pe el și pe toţi cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi
prinseseră; tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a
zis către Simon: nu-ţi fie frică; de acum înainte vei fi pescar de oameni.Și, trăgând corăbiile la uscat,
au lăsat totul și au mers după Dânsul.”
Supunerea faţă de voia lui Dumnezeu
Pescuirea minunată pe care o relatează Sfântul
Evanghelist Luca are loc la începutul activităţii
Mântuitorului, înainte de chemarea ucenicilor, de alegerea
lor dintre cei care începuseră să-L urmeze.
Această pescuire minunată scoate în evidenţă
dumnezeirea Mântuitorului, mai precis, puterea Sa peste
întreaga creaţie. Cu ocazia aceasta El
cheamă la Apostola t pe cei mai
înflăcăraţi dintre Apostoli, cei mai
entuziaști: Petru, Ioan și Iacov, care au
devenit înaintea celorlalţi, martori ai
puterii și dumnezeirii Sale. Sosind pe
ţărmul lacului Ghenizaret, înconjurat de
mulţimi, Mântuitorul găsește trase la mal
două corăbii, ai căror pescari își spălau
mrejele. Urcându-se în cea a lui Simon
Petru îi cere acestuia să o depărteze
puţin de ţărm, pentru a o folosi pe post
de amvon, spre a învăţa mulţimile de
acolo. Ce i-a învăţat Sf. Luca nu ne
relatează, dar după ce a terminat de
vorbit, I-a cerut lui Petru să ducă corabia
la adânc și să arunce mrejele.
Cunoscând toate tainele pescuitului, din
experienţă, era inutil să mai încerce și de aceea Simon
spune: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic
n-am prins”, dar ca nu cumva să se arate neascultător,
ca semn de supunere și încredere în voia lui Dumnezeu,
adaugă: „dar, la porunca Ta voi arunca mreaja”. Deși
experienţa și osteneala de toată noaptea le da dreptul să
afirme cu tărie că în zadar vor arunca mreaja, totuși
încrederea în El, pe care începuseră să o aibă, că este
Mesia, cel anunţat de profeţi, îi determină să renunţe la
toată experienţa și îndemnarea lor pentru a se conforma
voii Lui.
Mărturia pe care o dă Petru, și în numele lui Ioan și
Iacov, reprezintă una dintre cele mai desăvârșite expresii

ale supunerii faţă de voia lui Dumnezeu, care reprezintă
model și pentru noi și pentru creștinii din toate timpurile.
Aruncarea mrejei în adâncuri, în locuri mai îndepărtate,
reprezintă pentru Sf. Părinţi voinţa Domnului pentru ca
ucenicii, devenind pescari de oameni, să meargă pentru
a vesti Evanghelia, dincolo de locurile cunoscute, în cele
îndepărtate sau chiar primejdioase, la toate neamurile.
Pescuirea propriu-zisă poate fi asemănată cu misiunea
Bisericii de a aduce la Dumnezeu pe toţi oamenii.

Ascultarea de Dumnezeu este urmată de
binecuvântare, de pescuit bogat, a avut o asemenea
recoltă, în timpul zilei, ceea ce nu s-a întâmplat, numai
cu efort omenesc în toată activitatea lui Petru, nici pe
timpul nopţii când pescuiau de obicei. Petru este copleșit
și își aduce aminte de toate păcatele sale, recunoscând
puterea dumnezeiască, se vede nevrednic și îi cere
Mântuitorului să iasă de la el că este om păcătos. Atunci
Domnul văzându-i smerenia îl cheamă la cea mai mare
misiune : de a fi Apostol al Său, arătându-și totodată și ei
dragostea pentru Dumnezeu, prin faptul că îndată: „au
lăsat totul și au mers după Dânsul.”
Părintele Gheorghe Ionașcu
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Mânãstirea Nicula – Icoana Neamului
„Popoarele spune-se cã dispar când nu mai pot sã se roage.” (Ioan Alexandru)
Monahismul s-a născut în sânul Bisericii creștine ca o
necesitate, ca o aspiraţie spre înălţimile cerești. A fost o
necesitate, care s-a răspândit cu iuţimea fulgerului. La
scurtă vreme după apariţia creștinismului, el era deja
prezent în multe părţi ale lumii de atunci.
An de an în rândurile sale au intrat oameni de aleasă
cultură, oameni care au sporit faima pustniciei și a
nevoinţelor. Să ne amintim „secolul de aur” al Bisericii,
secol în care un Vasile cel Mare, un Ioan Gură de Aur, un
Grigorie de Nazianz și alţii au ridicat instituţia pe o treaptă

sufletul, ea îl hrănește și-i oglindește viaţa. Rugăciunea se
ridică spre Dumnezeu și-i întâlnește gândul trimis ca un
răspuns, la jumătatea drumului.
La Nicula rugăciunea s-a ridicat din pădurea care-o
înconjoară, încă de la 1326 în imnul Acatist al Sfântului
Nicolae, patronul pustnicului cu același nume aflat aici în
acea perioadă.
Tradiţia păstrează amintirea acestui pustnic cu viaţă
sfântă, ieroschimonahul Nicolae, care trăind aici a
împrumutat numele său mânăstirii și satului de la poalele

nemaiîntâlnită a învăţăturii creștine. S-au întemeiat
mânăstiri, s-au redactat și difuzat scrieri cu caracter
religios-monastic, consolidându-se astfel o instituţie care
a jucat un rol important în sânul Bisericii creștine.
La noi, monahismul a fost prezent de la începuturile
vieţii creștine pe aceste meleaguri și care, și astăzi se
bucură de aceeași faimă, mulţi monahi ajungând la o înaltă
desăvârșire duhovnicească. Credincioșii, adeseori
împovăraţi de păcate, merg la mănăstire să-și plângă
necazurile, să se închine, să-și găsească alinare
suferinţelor, călugării ajutându-i să se înalţe sufletește, să
se întoarcă la casele lor liniștiţi.
Rugăciunea coboară în sufletul omului odată cu lumina crepusculară a amurgului și-i pătrunde în minte cu
primele raze ale zorilor. Rugăciunea adoarme și trezește

dealului, Nicolae - Nicula. Despre sat, prima însemnare
care îi confirmă existenţa datează din anul 1326, iar
mânăstirea este atestată prin documentele scrise ceva
mai târziu, în jurul anului 1552.
Rolul duhovnicesc și cultural al mânăstirii Nicula pentru
credincioșii ortodocși români din Transilvania a fost și este
de o importanţă covârșitoare. Acest lucru s-a dovedit mai
ales în vremurile grele, vremuri de dureri și de prigoane,
vremuri de confuzie, neliniște și tulburare pentru Biserică
și societate. Atunci, Sfânta Fecioară Maria, Maica Fiului
lui Dumnezeu și maica duhovnicească a credincioșilor,
ocrotitoarea cea tare a tuturor creștinilor, își arată ajutorul
și puterea ei nebiruită, rolul ei de călăuzitoare a oamenilor
către Hristos – adevăratul Dumnezeu.
Sihăstria cuviosului avvă Nicolae s-a făcut mai apoi o
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vatră revărsătoare de lumină, credinţă, speranţă și
mângâiere pentru credincioșii satelor din jur, locuite în
majoritatea lor de ţărani. Aici a funcţionat renumita școală
de pictură de la Nicula, dar și o școală pentru copiii sătenilor.
În timpul domniei sale, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a
întărit Mânăstirea Nicula din eparhia Vadului cu călugări-iconari de la Mânăstirea Voroneţ, unde era stareţ cuviosul Daniil
Sihastrul. Marele profesor și om de cultură Ioan Apostol
Popescu (1920-1984) îndrăznește să spună că la Nicula
ar fi fost preparat celebrul albastru de Voroneţ, atunci când
marele voievod a construit mânăstirea închinată Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe.
În anul 1699 icoana Maicii
Domnului pictată de preotul ortodox
Luca din Iclod în anul 1681 a
lăcrimat timp de 26 de zile. Această
minune a fost atestată cu martori și
verificată de înalte autorităţi ecleziastice și civile.
La vremea socotită, Mânăstirea
Nicula a gustat și ea din potirul amar
al suferinţelor și al nenorocirilor
venite de la Curtea Vieneză. Din
ordinul împărătesei Maria Tereza,
docil dus la îndeplinire de către
generalul Adolf Bukow, s-au distrus
aproape două sute de mânăstiri
ortodoxe și, oda tă cu ele, s-a
încercat distrugerea monahismului
ortodox transilvan. Dacă, la anul
1730, o hartă cu Ungaria Mare de
atunci prezenta Mânăstirea Nicula drept un puternic complex monahal, cu biserică din zid și zece clădiri existente,
la sfârșitul secolului al XIX-lea, aici nu mai exista decât o
veche biserică din lemn, care a adăpostit vreme
îndelungată sfânta icoană făcătoare de minuni a Maicii
Domnului. Vechea biserică din lemn a fost mistuită de
flăcările unui incendiu în anul 1973. Un an mai târziu cea
actuală i-a luat locul, adusă din satul Năsal - Fânaţe, data
construirii ei fiind anul 1650. Intrată în posesia și
administrarea Bisericii Greco-Catolice, mânăstirea nu a
mai avut viaţă monahală propriu-zisă, cu călugări-vieţuitori, cu slujbe de zi și noapte. Slujbele se ţineau doar la
marile sărbători ale Maicii Domnului: Buna Vestire,
Nașterea și Adormirea Maicii Domnului.
Biserica din zid s-a construit între anii 1875-1879 în
stil neo-roman, adăugându-se mai târziu și cele două turle
(1909-1910). O scurtă perioadă, 1936-1948, s-a încercat
înfiriparea unei obști monahale de către greco-catolici prin
vrednicul egumen Leon Man.
După revenirea mânăstirii în sânul Bisericii Ortodoxe,
în anul 1948, tânăra obște venită de la Mânăstirea Secu,
în frunte cu părintele stareţ Arhimandrit Varahiil Jitaru, sa confruntat cu starea dezastruoasă în care au găsit
mânăstirea, precum și cu anii de prigoană și dictatură
comunistă.
După anul 1990, încet-încet, cu multe greutăţi și
poticniri, viaţa monahală a început să se dezvolte și să ia
avânt. În anul 1992 a fost readusă icoana făcătoare de
minuni a Maicii Domnului de la Arhiepiscopia din Cluj în
biserica mânăstirii.
În anul 2002, vrednicul de pomenire Î.P.S Bartolomeu
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Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și
Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, e
elabora t un proiect care cuprinde un ansamblu
monahal și cultural vrednic de renumele Niculei, din care
fac parte noua biserică-catedrală, casa de creaţie,
devenită „casa mitropolitul Bartolomeu”, centrul de
studii patristice, biblioteca, muzeul, stăreţia, un nou corp
monahal și administrativ, clopotniţa, arhondaricul,
pangarul și poarta de intrare, atelierele de pictură și
sculptură.

La mânăstirea Nicula, numeroși tineri s-au format ca
monahi, ca preoţi și duhovnici, ca stareţi sau chiar ca
episcopi (de pildă Preasfinţitul Vasile Someșanul Fluieraș,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și
Clujului, cel care a fost stareţ al mânăstirii Nicula între
anii 1991-1994 și Preasfinţitul Timotei Lauran - Episcop al
Spaniei și Portugaliei, care a îndeplinit diferite ascultări în
mănăstire, precum cea de eclesiarh).
Totul se desfășoară sub mână vrednică a Părintelui
Stareţ, Arhimandritul Andrei Coroian, asistat de întreaga
obște a monahilor și fraţilor, o obște în care fiecare își
cunoaște și-și recunoaște rostul său liturgic și gospodăresc,
de la altar și strană până la roabă și tractor.
Toate activităţile duhovnicești, administrativ-gospodărești
și culturale sunt patronate și sprijinite de către Maica
Domnului, adevărata stareţă și egumenă a acestei mânăstiri.
Mădălin Trohonel
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„Adormirea Maicii Domnului” Nicula, Editura Ecclesia,
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2.Augustin Pădurean, Mănăstirile din Arhiepiscopia
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3.Ghidul Mănăstirilor din România, Editura Sophia,
București, 2010.
4.Arhimadrit Andrei Coroian, Sfânta Icoană a Maicii
Domnului de la Nicula și minunile ei, Editura Ecclesia, ClujNapoca, 2011.
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Încã o tânãrã a murit din cauza contraceptivelor
O tânără britanică este cea mai recentă victimă a
contraceptivelor orale. Nicola Goss, de 35 de ani, din orașul
britanic Plymouth, a murit în data de 27 iulie, după doar
câteva ore de agonie. Familia îndurerată a declarat pentru
presa locală că raportul medico-legal confirmă drept cauză
a morţii tromboza (formarea unui cheag de sânge), ca
urmare a utilizării contraceptivelor orale. Tânăra folosea
„pilula” de șapte ani și mergea regulat la medic, fiind
considerată sănătoasă. Un caz recent, similar, s-a petrecut
în România. Victima, Liana Dumitrescu, era o persoană
publică, deputată din partea minorităţii macedonene din
România.Tromboza venoasă profundă și embolismul
pulmonar sunt două dintre cele mai frecvente complicaţii
la femeile care iau contraceptive; riscul este crescut de la
trei până la nouă ori pentru accidentul vascular tromboembolic și de două ori pentru accidentul hemoragic.
(Harrison – Principiile medicinii interne, vol. II, ed. Teora, 1996).

Metania fratelui
- De ce, părinte, când cineva îţi face metanie, te
uiţi ţintă la pământ?
- Fiule, mi-a răspuns el, când un frate mi se
închină, când cade la picioarele mele, eu în mintea
mea mă cobor mai jos, până la iad și stau acolo, până
când omul se ridică. Atunci și eu mă ridic din iad și-i
răspund. Pentru că nu sunt vrednic eu, necuratul, ca
fiii lui Dumnezeu să cadă la picioarele mele.
Am rămas uimit de aceste cuvinte ale lui și
suspinând din adânc am strigat: „Doamne miluiește!”
- Nu te mira, fiule, mi-a zis, ci mai bine străduiește-te
să faci și tu la fel.
- Dar cum cobori în iad? l-am întrebat eu cu
nedumerire.
- Dacă nu poţi coborî în iad, intră cu mintea ta
sub picioarele fratelui. Dacă nici aceasta nu o poţi
face, zi măcar așa: „Eu sunt mai păcătos decât toţi
oamenii!”. Și dacă nici aceasta nu poţi să o faci, atunci

Bucate mãnãstireºti
Paste cu usturoi ºi ulei
Ingrediente:
400 grame paste,
5 căţei mari de usturoi,
1 ardei iute,
ulei,
sare.

Mod de preparare:
Pastele se fierb în apă clocotită cu sare și se
strecoară. În acest timp, se încălzește 1 pahar de ulei,
în care se adaugă usturoiul și ardeiul iute tăiaţi foarte
mărunt. Pastele se amestecă cu compoziţia de ulei. Se
servesc fierbinţi.
Poftă bună și
+++ DOAMNE AJUTĂ! +++
Mihail Popa

pleacă-ţi capul spre pământ, zicând: „Pământ sunt și
în pământ mă voi întoarce”. Și dacă-ţi vine greu, zi
mereu acest dumnezeiesc cuvânt: „Dumnezeule,
milostiv fii mie, păcătosului, și mă mântuiește!”
Un episcop ascet – Viaţa și învăţăturile
Sfântului Ierarh Nifon
cap. Înălţimea smereniei, pag. 36,
Ed. Mănăstirii Sihăstria, 2004

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înãlþarea Domnului”
Duminică, 4 septembrie: Studiu biblic – Evanghelia
după Matei, cap. 17.
11 septembrie: Vizionare film, ora 17:00.
18 septembrie: Acatistul Sfintei Cruci.
25 septembrie: Surpriză!
INFO: 0727.78.16.91
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