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Editorial

Reflecții morale asupra iubirii aproapelui

„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!” sunt
cuvintele prin care Domnul desăvârșește porunca iubirii
către Dumnezeu. Porunca aceasta, zice El, este întocmai
ca și cea dintâi, care cuprinde iubirea către Dumnezeu.
Ești dator, zice Mântuitorul, să iubești pe aproapele tău,
așa precum ești dator a iubi pe Dumnezeu, din toată inima,
din tot sufletul și din tot cugetul tău.
Dar în ce constă această iubire către aproapele?
Desigur, nu numai în a nu vătăma cu nimic pe aproapele
nostru, ci a fi gata a-i face numai bine, împărtășind cu el
bucuria și întristarea sa. Înainte de toate, iubirea cere să
fim drepți și filantropi către toți, căci în dreptate și filantropie se desăvârșește ideea iubirii față de aproapele.
În creștinism, vedem ridicată la rangul de datorie iubirea aproapelui prin cuvintele Domnului spuse Apostolilor
Săi, cu puțin înainte de Jertfa Sa, rezumând întreaga
Evanghelie: „Aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți
unii pe alții” (Ev. după Ioan XIII, 12). Și continuă, tot cu
acest prilej: „ Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți
ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi” (Ev. după
Ioan XIII, 35).
Apostolii Domnului au arătat la tot pasul și în tot
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

timpul puterea iubirii, care lucrează prin Evanghelia și
învățătura predicată de ei. Fericitul Ieronim ne istorisește
despre Evanghelistul și Apostolul Ioan, că, petrecându-și
ultimele sale zile în Efes, ajuns la adânci bătrâneți, venea
la biserică, purtat de ucenicii săi, și nu mai rostea decât
„Fiilor! Iubiți-vă unii pe alții!”. Aceste cuvinte s-au transmis
și în Sfânta Liturghie și se pronunță cu glas tare și astăzi,
oriunde se săvârșește aceasta.
Având în vedere Creația, dar și înzestrarea omului cu
suflet, rațiune și voință, fiecare om aspiră să cunoască
adevărul, perfecțiunea și sfințenia, dorind a se uni cu
Dumnezeu, după cuvântul Domnului: „Fiți desăvârșiți,
precum și Tatăl vostru desăvârșit este” (Ev. după Matei V,
48). Deci, dreptatea lui Dumnezeu și iubirea Sa nemărginită cheamă pe toți oamenii la Sine fără nici-o deosebire.
Așa și noi, urmând lui Hristos, trebuie să cuprindem în
dragostea noastră pe orice om, fără a ne mărgini la rude,
prieteni, vecini, cunoscuți etc.
Este cunoscut, din istoria evanghelică, faptul că nici
una din greșelile fariseilor n-a fost atât de cumplit dezaprobată de Mântuitorul, ca ipocrizia lor, adică prefăcătoria,
iubirea și milostenia lor prefăcută. El le zice cuvintele
„Vai vouă, cărturarilor și fariseilor ipocriți!”. Cere de la noi
Hristos iubire sinceră și adevărată, milostenie curată, fără
dorință de a arăta oamenilor faptele noastre bune. „Tu,
când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta”(Ev.
după Matei VI, 3).
Pilda Samarineanului Milostiv, rostită de Mântuitorul,
arată pe omul, samarineanul, care nu s-a mărginit în a cerceta și mângâia pe cel căzut între tâlhari, ci a legat rănile,
a turnat pe ele untdelemn și vin, l-a dus acolo unde putea
să se însănătoșească și a plătit pentru tot tratamentul. Pe
scurt, lucrare a dragostei, despre care și Sfântul Apostol
Pavel le spune celor din Galata că aceea este credința cea
adevărată care lucrează prin dragoste. (Galateni V, 7). De
asemenea, și Sfântul Apostol Ioan spune: „Întru aceasta
am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, că El Și-a pus
sufletul Său pentru noi și noi suntem datori să ne punem
sufletele pentru frați, iar cel ce are avuția lumii acesteia și
vede pe fratele său în lipsă, și-și închide inima sa de către
dânsul, cum poate rămâne dragostea lui Dumnezeu întru
dânsul? Fiii mei! Să nu iubim cu cuvântul, nici cu limba,
ci cu fapta și cu adevărul. Și întru aceasta cunoaștem că
suntem din adevăr și înaintea lui vom încredința inimile
noastre” (I Ioan III, 16-19).
În timpul persecuțiilor, creștinii n-au încetat a extinde
iubirea și facerea de bine chiar și asupra vrăjmașilor, asupra celor care-i persecutau. Sfântul Dionisie al Alexandriei
istorisește despre minunata purtare a creștinilor în timpul
unei înfricoșătoare ciume, când cei mai mulți credincioși,
„cuprinși de iubire și milă către cei suferinzi, uitându-se
pe ei și disprețuind pericolul ce-i amenința, îngrijeau pe
cei bolnavi, pentru dragostea cea întru Hristos”.
Sfinții Părinți spun că acela ce dorește să devină iubitor, în cel mai pur sens al cuvântului, trebuie să înlăture
din suflet patimile, răutatea, ura și invidia. Să lase de-o
parte egoismul, iubirea de sine, dar mai ales indiferența
în a nu lua parte la suferința semenilor, a nu compătimi
și întrista la nenorocirea aproapelui.
Pr. Marian Mărăcine
Parohia Sadu II, Loc. Bumbești-Jiu, Gorj
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Agonisire

Un tânăr oarecare din acei prea cuminți
Crescut creștin în toate de bunii săi părinți,
Chema în nevoințe, în ajutorul său,
Pe Tatăl cel din ceruri, Preabunul Dumnezeu.
Pe Duhul Sfânt în toate, îl lua luminător
Să îl înțelepțească, să-aleagă mai ușor,
Iar spre-a găsi cărarea spre Raiul cel de sus,
Se înălța prin jertfă, în rugă cu Iisus.
Iubea întâi de toate pe Bunul Dumnezeu
Și-și revărsa iubirea spre megieșul său.
Un reazim era celor ce-s oropsiți de soartă
Și gata-agoniseala cu dânșii să o-mpartă.
Tot meditând la viață și care-i rostul ei,
Că totul e posibil, e-ndeajuns să vrei,
Cum trupul de țărână, doar de țărână-i pasă,
Pentru suflet Cerul e-ntoarcerea acasă.
Cum sinele și lumea îi sunt o grea povară
Plecă la mănăstire ca ajutor să ceară.
La fratele duhovnic găsi așa tărie
Că s-a retras din lume, în aspră sihăstrie.
Și lupta a fost dură cu duhurile rele,
Dar reușea prin lacrimi păcatele să-și spele.
Prin șirul de metanii și-n ruga ne-ncetată
Făcea ca bătălia să fie câștigată.
Și cum nu-i armistițiu, să scape de necaz,
În lupta cu ispita rămâne veșnic treaz;
Când trupul cel de tină era neputincios,
Găsea atunci tărie în Crucea lui Hristos.
În rugă și în muncă găsea mai mult îndemn
Și meșterea de toate ca cioplitor în lemn.
Mlădițele înalte, crescute doar sub stele,
Le împletea măiastru în coșuri de nuiele.
Și rodul muncii sale îl aduna cu sârg
Ducându-l spre vânzare în câte-o zi de târg,
Să-și cumpere pe ele, cam cu chiu cu vai,
Cele necesare la pustnicescu-i trai.
Și anii-ncet trecură, vreo patruzeci aș spune,
În muncă, priveghere și sfântă rugăciune.
Cât șubrezit e trupul de viața austeră
Cu-atâta al său suflet se-nalță și prosperă.
Iar într-o dimineață el găsi cu cale
Să ducă spre vânzare rodul muncii sale.
Le văzu pe toate, cu grijă aranjate,
Iar cu mare caznă și le urcă în spate.
Și cum nădejdea toată în Dumnezeu și-a pus,
Plecă spre târg agale, în rugă cu Iisus.
Și pas cu pas, povara, abia, abia o duce,
Când ostenit de cale ajunse la răscruce.
Acolo, la răcoare, ședea o matahală
Obraznică din fire și neagră ca de smoală
Și bube infectate peste întregul trup
Viermuiau pe dânsul ca-n urdiniș de stup.
Era un paralitic abandonat de soartă

Ce anevoie viața abia-abia își poartă;
Mizerie umană: ce scârbă, ce oroare!,
Că veștejea văzduhul cumplita lui duhoare.
Aflând încotro merge, îi zise cu tupeu:
– Bătrâne răsfățate, acolo merg și eu!
Ologul și scârnavul ca duhuri necurate,
Agil ca o pisică i se urcă în spate.
Se legăna deasupra pe coșuri și obroace
De parcă se urcase acolo să se joace.
Îl înghionti apoi trăgând de beregheată
Și îi strigă obraznic: – Ce stai, pornește-odată!
Sihastrul cel bătrân se stăpâni cu greu;
Era și el un suflet creat de Dumnezeu
Și îl cuprinse mila văzându-l cum se poartă:
Îl înrăise lumea, dar și cumplita-i soartă!
Și tot mai anevoie, un pas după alt pas,
Bătrânul și ologul, ființe de pripas,
Cu sufletul la gură și cu puțin noroc
Au reușit să-ajungă târziu la iarmaroc.
De cum sihastrul nostru vindea câte ceva
Ologul cel obraznic sărea asupra sa:
– Mi-e foame de mă seacă, și nu fără temei,
Grăbește-te de-ndată un colăcel să-mi iei!
Iar dacă reușea și mai vindea vreun coș,
Scârnăvia buboasă, cu ochii fioroși,
Striga la dânsul hulpav ca un erete:
Îmi ia o limonadă, au tu nu vezi, mi-e sete!
Și tot așa sihastrul, cum reușea săracul
De mai vindea vreun lucru, cel înfrățit cu dracul,
Îi și striga îndată, umflându-se în foale:
Cât m-am acrit de viață, ia-mi niște baclavale!
(continuare în pagina 11)
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Sfinții

„Și oricine a lăsat frați sau surori sau tată sau mamă
sau femeie sau țarini sau case, pentru numele Meu, însutit
va primi și viață veșnică va moșteni.”
(Mt. 19, 29)
Trimiterea Sfântului Duh a făcut în lume sfinți pe toți
care-L primesc și pun în lucrare în viața lor darurile și
puterile Sale.
Nimic mai firesc decât ca, în prima duminică după
Rusalii, să-i pomenim pe toți sfinții, pe aceia care sunt
dovada vie a prezenței lucrării Duhului Sfânt în lume. Pe
sfinți îi pomenim pe nume, la sărbătorile lor, în fiecare an,
și an după an, calendarul devine mai bogat în nume de
Sfinți. În Viețile Sfinților aflăm despre faptele lor minunate,

dar mai ales despre sfârșitul lor bineplăcut lui Dumnezeu.
Avem convingerea că nu toți sfinții ne sunt cunoscuți nouă
și de aceea Biserica a socotit să dedice o duminică pe an,
prima după Rusalii, în care să cinstim toți sfinții.
Între sfinți pomenim în primul rând pe Maica Domnului.
Cinstită în Biserică mai presus decât toți oamenii sfinți
de totdeauna, mai presus decât puterile cerești, ea este
potrivit cântării: „mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită,
fără de asemănare, decât Serafimii”.
Îi cinstim apoi pe sfinții îngeri, toate făpturile cerești,
care-L slujesc neîncetat pe Dumnezeu, pe Serafimi,
Heruvimi, Tronuri, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii,
Arhangheli și Îngeri. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu și
slujitorii mântuirii noastre.
Îl cinstim apoi pe acela despre care Mântuitorul a spus:
„nu s-a ridicat întru cei născuți din femei unul mai mare
decât Ioan Botezătorul” (Mt. 11, 11), pe Înainte-Mergătorul
Domnului.
Apoi pe Prorocii Vechiului Testament, prin care Dumnezeu Însuși a grăit oamenilor și prin care a vestit despre
venirea lui Mesia și mântuirea lumii.
Urmează Sfinții Apostoli socotindu-i aici pe cei 12
Apostoli, pe cei 70 și pe toți bărbații sfinți din primele
veacuri creștine ale Bisericii Primare, ale căror nume apar
în scrierile Noului Testament și care sunt numiți „bărbați
apostolici”.
Vin apoi Sfinții Ierarhi, mari teologi și dascăli ai Bisericii, cu rol hotărâtor în păstrarea, definirea și apărarea
învățăturii ortodoxe.
Un loc deosebit îl ocupă apoi Sfinții Mucenici, adică
toți bărbații sfinți care și-au vărsat sângele pentru credința
creștină.
Sfinții Cuvioși, călugări și pustnici purtători de Dumnezeu care au părăsit lumea și plăcerile ei, făcând din viața
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lor mucenicie de bună voie.
Mai adăugăm pe sfinții doctori fără de arginți care și-au
pus viața și știința medicală în slujba semenilor lor, fără
plată, dorind doar răsplată de la Dumnezeu.
La urmă sunt pomeniți întotdeauna părinții Maicii
Domnului, Sfinții Părinți Ioachim și Ana.
Cum să nu-i cinstim pe sfinți când datorită lor avem
deplină și curată Evanghelia lui Hristos? Cum să ne
mântuim noi dacă nu vom avea de-a pururi în fața ochilor
noștri pilda vieții lor sfinte?
Îi cinstim pe sfinți ca pe prietenii lui Dumnezeu,
Mântuitorul Însuși îi numește „prietenii” Săi (Ioan 15,
14-15) sau „fiii” sau „copiii” Săi (Ioan 1, 12). Sfântul Ioan
Damaschin spune: „Dacă Creatorul tuturor Se numește
Împăratul Împăraților, Domnul domnilor, Dumnezeul
dumnezeilor, negreșit că și sfinții se numesc dumnezei,
domni, împărați...
Nu spun că sunt dumnezei,
domni, împărați prin fire, ci sunt
numiți așa pentru că au împărățit și
au stăpânit peste patimi și au păzit
nefalsificată asemănarea și chipul
dumnezeiesc, potrivit căruia au fost
creați - căci și icoana împăratului
se numește împărat - și pentru că
sunt uniți cu Dumnezeu după voință
și L-au primit locuitor înlăuntrul lor,
iar prin participarea la El au devenit
prin har ceea ce este El după fire.
Pentru ce dar nu trebuie cinstiți
cei care au ajuns slujitori și prieteni
și fii ai lui Dumnezeu? Căci cinstea
dată de cei împreună robi către cei
buni este dovada dragostei față de
Stăpânul lor” (Dogmatica).
Însuși Mântuitorul mărturisește
pentru sfinți înaintea Tatălui ceresc:
„Oricine va mărturisi pentru Mine
înaintea oamenilor, mărturisi-voi
și Eu pentru el înaintea Tatălui
Meu Care este în ceruri” (Matei
10, 32).
Pe de altă parte, îi cinstim pe sfinți ca model pentru
noi, ca pe unii care trebuie să-i imităm, în dragostea lor
și jertfelnicia lor pentru Hristos.
Apostolii, pentru lepădarea de lume și urmarea Lui, nu
numai că vor dobândi viața veșnică, dar vor fi și judecători
ai lumii (Mt. 19, 28, 29).
Dumnezeu Însuși este prezent în ei și lucrează prin
ei: „prin credință au biruit împărații, au făcut dreptate, au
dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins
puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în războaie, au
întors taberele vrăjmașilor în fugă. Prin ei, unele femei
și-au luat pe morții lor înviați” (Evrei 11, 33-35). Ei n-au
iubit lumea, n-au putut iubi lumea de păcat, s-au simțit pe
pământ „străini” și „călători” cu dor de „patria cerească”
(Evrei 11, 13-16). În viață fiind, s-au rugat stăruitor pentru
semenii lor, această preocupare nefiind abandonată nici
când au trecut dincolo. Ei se roagă necontenit pentru lume,
toți - împreună cu Hristos, în ceruri.
De cinstire sunt vrednice nu numai numele și faptele
lor, ci și moartea lor, căci prin viața lor sfântă sunt cămări
și locașuri curate ale lui Dumnezeu, iar trupurile lor s-au
făcut Temple ale Duhului Sfânt.
Despre sfinți să nu vorbim în deșert, lăsându-ne
înșelați de rătăcirea necredinței a unora de azi, ci mai
bine să ne silim să urmăm pilda lor, cerându-le ajutor în
rugăciune, spre a ne face și noi bineplăcuți lui Hristos
Dumnezeu.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica întâi după Rusalii, a
Tuturor Sfinților, Lăsatul secului pentru Postul
Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Sf. Ev. Matei 10,
32-33 și 37-38; 19, 27-30; 7 iunie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Ioan, empatiza cu cei bolnavi,
Ajuta pe cei sărmani,
Mângâia pe cei întristați
Și pe toți miluia cu bani.

Și s-a aprins de mânie
Dregătorul necredincios și rău,
Forțându-l pe Mucenic
Să se lepede de Dumnezeu.

Aproape de trupul Sfântului,
A rămas ticălosul săgetător,
Ce-a fost nevoit să-și mărturisească,
Neghiobia, în fața tuturor.

Ortodoxia s-o păstrăm,
Ai purtat grijă mereu
Să avem prezenți mulți oameni
Cu credință-n Dumnezeu.

Se ruga necontenit,
Cu smerenie postea,
Se-nchina Sfintei Treimi
Și pe toți îi învăța

Statornic în dreapta credință,
Sfântul Ioan nu s-a clintit;
Cu sadism a fost bătut
Și crunt l-au mai chinuit.

Văzând această minune,
Dregătorul tătar, speriat,
A dat voie creștinilor, care,
Lângă biserică, cu cinste, l-au îngropat.

Mii de sfinți au odrăslit
Pe meleaguri românești,
Ce au trăit în lumea asta
După reguli îngerești.

Adevărata credință,
Cu sfințenie păstrată,
De la Domnul Iisus Hristos
Și Apostoli învățată.

Grav rănit, legat în lanțuri,
În temniță l-au aruncat,
Dar, ajutat de Cel de Sus,
Cu stoicism a răbdat.

Într-o noapte, corăbierul Reiz,
Mustrat de-ale lui păcate,
A venit să fure trupul Sfântului
Și să-l ducă-n altă parte.

Oameni cu suflet ales
S-au zbătut și au plătit
S-aducă, prin sacrificiu,
Și-alte comori de neprețuit,

Dar, Reiz, acel corăbier,
Fiind el și rău credincios,
S-a supărat pe Ioan
Și-a devenit invidios.

A doua zi, de dimineață,
Avea o față luminată,
Iar sufletul curat și vesel,
Când a fost dus la judecată.

O altă minune s-a făcut,
Că Sfântul Ioan, în vis, a înștiințat
Pe preotul bisericii,
Care pe Reiz, la timp, l-a împiedicat.

Din locuri îndepărtate;
Sfinte moaște spre cinstire,
Pentru poporul român
Și pentru a lui ocrotire.

Ajunși la Cetatea Albă,
Printr-o pâră mincinoasă,
S-a dus la eparhul tătar
Cu o mimică voioasă.

„Sunt creștin!”, a exclamat
Cu fața strălucitoare;
Cu toiege noduroase au dat,
Dorind chiar să îl omoare.

Apoi, cinstitele moaște,
Au fost duse cu rugăciuni
Și puse în Sfântul Altar,
Unde 70 de ani au făcut minuni.

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava,
S-a născut în Trapezunt (sec. XIII),
Din Asia Mică (Bitinia),
Un loc bine cunoscut.

Și-a-nceput cu viclenie
Pe păgânul cadih a-l înștiința,
Că negustorul Ioan s-a hotărât,
Să-și lepede credința sa ,

Ioan, doar cu buzele șoptea
Rugăciuni necontenite;
Torționarii se schimbau,
Având puterile sleite.

Auzind mitropolitul Moldovei
De minunile săvârșite
La moaștele Sfântului Mucenic,
Ce cu evlavie erau cinstite,

Pe lângă Marea Neagră locuind,
Cu negustoria se-ndeletnicea;
Prin multe cetăți umblând
Și mai tot timpul călătorea.

Cea moștenită din străbuni.
Și de credința creștinească
Vrea să se înstrăineze,
Alegând pe cea tătărească.

Răutatea lor n-a încetat
Și-au poruncit, spre răzbunare,
De coada unui cal neînvățat,
Să lege pe Mucenic de picioare.

L-a îndemnat pe Alexandru cel Bun,
Bine-credinciosul domnitor
Al Moldovei, să răscumpere
Moaștele, pentru al său popor.

Vrăjmașul diavol l-a văzut
Rugându-se lui Dumnezeu,
Postind, îngrijind pe cei bolnavi
Și pe săraci sprijinind mereu.

Bucuros cum nu se poate,
Cadihul, totul a pregătit
Aflând că negustorul Ioan
Este și de neam slăvit.

Un soldat călare a pornit
Și pe ulițele cetății l-a târât.
În goana calului nebună,
Tot trupul lui a fost zdrobit.

Bunul voievod a trimis
Bani și o caretă domnească,
Dregători, clerici și ostași
Ce urmau să le însoțească.

Pentru că avea atâtea calități,
Diavolul l-a pizmuit
Și-a ridicat asupra lui,
În timp ce-a călătorit,

Și-a făcut tot ce se poate
Vrând să îl ademenească,
Că multă cinste și onoare
De la-mpărat o să primească.

Un necredincios hain
Din mers, capul i-a retezat,
Iar călărețul cel păgân,
În drum pe Sfântul Ioan a lăsat.

De la Cetatea Albă spre Suceava,
Pe tot drumul le-au însoțit,
Iar aici, întregul popor cu boierii
Și domnitorul le-au primit: (2 iun. 1402)

Pe stăpânul corabiei,
Bărbat de credință latinească;
Că nu suferea necuratul ,
Ca Ioan să se mântuiască.

Și-a strâns ca la sărbătoare
Bărbați, femei și copii,
Ca să învețe cu toții
Luceafărul și soarele a cinsti.

Credincioșii nu îndrăzneau
Să ridice trupul sfânt
Și-a rămas și peste noapte
Abandonat pe pământ.

Cu lacrimi fierbinți și rugăciuni,
Căzând în genunchi, le-au sărutat.
Cu mulți bolnavi s-au făcut minuni
Și-n Biserica Mirăuților le-au așezat.

Și-a prins Ioan a se învrăjbi,
Pentru credința lui Hristos,
Cu acel om fără omenie,
Reiz, orgolios și nemilos.

Dar a fost dezamăgit,
Când Sfântul Ioan a refuzat
Să lepede credința creștină,
Ba pe cadih l-a și certat,

Dumnezeu a poruncit,
Ca trei îngeri să-l vegheze
Și-n veșminte strălucitoare,
Pe Mucenic să-l tămâieze.

Chiar Ana, soția domnitorului,
De-o boală grea s-a vindecat
Și toți credincioșii moldoveni
Mult de tot au câștigat,

Având o minte strălucită
Și îndemnat de Duhul Sfânt,
Ioan predica cu dăruire
Și putere în cuvânt,

Spunându-i cu fermitate,
Dregătorului păgân
Și arătându-i calea dreaptă;
Să-L cinstească pe Stăpân,

În jurul său erau făclii,
Ce noaptea luminau frumos
Și-un stâlp de foc se înălța,
Iar îngerii cântau evlavios.

Că Sfântul Ioan cel Nou,
La Dumnezeu a mijlocit
Și prin ale sale rugăciuni,
De multe primejdii i-a ferit.

Credința adevărată
În Domnul Iisus Hristos,
Pentru luminarea minții
Și sufletului de folos.

Cel ce pe toate le-a făcut;
Dumnezeu e Creatorul adevărat,
Că soarele-i făcut de El a patra zi,
După cum Scriptura ne-a învățat.

Mulți oameni au văzut minunea,
Iar un iudeu neinspirat
A vrut să tragă cu săgeata,
Dar mâinile i s-au încleștat.

În luna mai 1622, mii de tătari
Moldova au invadat,
Distrugând și omorând
Tot ce-n cale au aflat.

Era fiul unor negustori
De origine grecească,
Ortodocși din tată-n fiu;
Credința lor strămoșească.

Pe dregător îl îndeamnă
Să creadă în Domnul Iisus,
Că haina Botezului strălucește
Decât soarele mai presus.

Și-a petrecut întreaga noapte
În poziția trăgând, nemișcat.
La ziuă, îngerii au dispărut
Și mulți oameni s-au adunat.

Locuitorii înspăimântați,
La Sfintele Moaște au alergat;
Atât Mitropolia, cât și credincioșii,
Cu priveghere și lacrimi s-au rugat.
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Doamne, Te-ai milostivit
Permanent de acest popor;
Ne-ai trimis necontenit,
Prin sfinții Tăi, ajutor.
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Mărturisitori pe pământul românesc
Dacă în Duminica întâi după Pogorârea Duhului Sfânt,
Sfânta noastră Biserică a rânduit să se facă pomenirea
tuturor sfinților, pentru că în primul și în primul rând, venirea Duhului Sfânt îl sfințește pe om, îl curăță de toată
întinăciunea, așa cum spunem în rugăciunea „Împărate
ceresc”, și curățindu-l, harul Duhului Sfânt sălășluindu-se
în om, îl sfințește, adică tocmai lucrarea inversă păcatului.
Căci atunci când păcătuim, pierdem harul Duhului Sfânt, la
fel când ne curățim de păcate, primim harul lui Dumnezeu,
care ne sfințește. Ori venirea harului se datorează venirii
în lume a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru
Iisus Hristos.
În Duminica a doua după Pogorârea Sfântului Duh,
Sfânta Biserică a rânduit să se facă pomenirea acelor
trăitori, de pe pământul românesc, care au reușit să se
sfințească prin primirea lucrării Duhului Sfânt în ei. Toți
aceia care au trăit pe acest pământ românesc, pe care
trăim noi, care începând cu propovăduirea Sfântului Apostol Andrei, care a adus cuvântul Evangheliei Mântuitorului
Iisus Hristos, și până astăzi, au reușit să se apropie de
Dumnezeu și au dobândit sfințenia, fie că și-au vărsat

sângele apărând credința, fie că au renunțat la lume și la
plăcerile ei și au iubit pe Dumnezeu mai presus de orice,
locuind în peșteri sau în crăpăturile pământului, fie că au
trăit în familii, dar au ajuns la sfințenie, toți aceștia sunt
prăznuiți în această Duminică, a Sfinților Români. Ei reprezintă pentru noi modele, exemple pe care noi trebuie
să le imităm, așa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel:
„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă
cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au
încheiat viața și urmați-le credința” (Evr. 13, 7). Ei sunt cei
pe care Dumnezeu i-a învrednicit să devină lumină pentru
noi, cei care, prin faptele lor, au slăvit pe Dumnezeu și
L-au mărturisit pe Mântuitorul Hristos înaintea oamenilor.
Aceștia au devenit lumină nu numai pentru neamul nostru,
ci pentru lumea întreagă, chiar dacă s-au aflat în acest mic
colț de lume, întocmai ca o cetate așezată pe vârful unui
munte, care este văzută din depărtare de toți cei care o
privesc, sau ca o lumină, care, odată ce a fost așezată în
sfeșnic, luminează tuturor celor din casă.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Mi se pare că Hristos,
prin această pildă, insuflă curaj apostolilor Săi. Cuvintele:
”Nu poate cetatea să se ascundă stând deasupra muntelui”, arată puterea Lui. Că după cum nu este cu putință
să se ascundă o cetate zidită pe vârful muntelui, tot așa
nu este cu putință să fie ascunsă și trecută sub tăcere
propovăduirea Evangheliei. Și pentru că le spusese că vor
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fi prigoniți și vorbiți de rău, că se va unelti și se va porni
război împotriva lor, ca să nu socotească cumva că aceste
necazuri vor putea să le închidă gura, încurajându-i, le
spune că predica lor nu numai că nu va rămâne ascunsă,
ci va lumina lumea întreagă. Și tocmai pentru aceasta vor
fi străluciți și vestiți. Prin pilda cu cetatea zidită pe vârful
muntelui, Hristos Își arată propria Sa putere; prin pilda următoare cere curaj și îndrăznire ucenicilor Săi, grăindu-le
așa: „Nici aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic și
luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele
bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt.
5, 15-16). Hristos le spune ucenicilor Săi: „Eu am aprins
lumina; grija voastră este ca lumina să rămână aprinsă nu
numai pentru voi, ci și pentru cei ce se vor bucura de strălucirea ei și vor fi conduși la adevăr. Bârfelile și defăimările
nu vor putea umbri strălucirea voastră, dacă veți duce o
viață desăvârșită, ca unii ce veți aduce la învățătura Mea
întreaga lume. Arătați, deci, o viață vrednică de harul ce-ați
primit; după cum harul se propovăduiește pretutindeni, tot
astfel și vestea faptelor voastre bune merge împreună cu
el”. Apoi împreună cu mântuirea oamenilor, Hristos
le mai dă și un alt câștig, îndestulător să-i facă să
lupte și să le insufle râvnă. „Dacă veți trăi drept, le
spune Hristos, nu numai că veți îndrepta lumea,
dar veți face ca și Dumnezeu să fie slăvit. Dar dacă
veți avea o viață păcătoasă, veți duce și pe oameni
la pieire și veți face ca și numele lui Dumnezeu să
fie hulit.” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei,
15, 7, trad. intr. indici și note Pr. D. Fecioru, PSB.
23, EIBMBOR, Buc. 1994, pp. 186-187).
Printre Sfinții care au binecuvântat pământul
nostru îi amintim pe: Sf. Apostol Andrei, Sf. Mc.
Iulius Veteranul, Sf. Pasicrate și Valention, Sf.
Nicandru și Marcian, Sf. Isihie, Sf. Montanus
preotul și soția sa, Maxima, Sf. Irineu episcopul
și diaconul său Dimitrie, Sf. Mucenici Quintilian,
Maxim Citețul și Dadas din Ozovia, Sf. Mc. Dasie,
Sfinții Vetranion și Teotim, episcopii Tomisului, Sf.
Martiri de la Niculițel, Zotic, Atal, Camas și Filip, Sf.
Mc. Nichita și Sava, Sf. Mc. Emilian din Durostor, Sf. Mc.
Donat diaconul, Sf. Mc. Romulus preotul, Sf. Mc. Silvan
diaconul, Sf. Mc. Hermes, Sf. Mc. Venustus, Sf. Mc. Lupus,
Sf. Cuvios Gherman din Dacia Pontică, Sf. Mc. Sava de
la Buzău, Sf. Mc. Ermil diaconul și Stratonic Temnicerul,
Sf. Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat,
Sf. Ioan Casian, Sf. Niceta Remesianul, Sf. Cuv. Dionisie
Exigul, Sf. Grigorie Decapolitul, Sf. Cuv. Paraschiva, Sf.
Cuv. Dimitrie cel Nou, Sf. Mc. Filofteia de la Argeș, Sf. Ier.
Ghelasie de la Râmeț, Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana,
Sf. Cuv. Ioan de la Prislop, Sf. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Leontie de la Rădăuți, Sf. Daniil Sihastru, Sf.
Voievod Ștefan cel Mare, Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș,
Sf. Mc. Ioan Valahul, Sf. Cuv. Antonie de la Vâlcea, Cuv.
Teodora de la Sihla, Sf. Ierarh și mărturisitor Ilie Iorest,
Sf. Ier. Sava, mitropolitul Transilvaniei, Sfinții Mărturisitori
Visarion Sarai, Sofronie, Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului, Moise Măcinic, preotul din Sibiel, Binecredinciosul
Voievod Neagoe Basarab, Sfinții Martiri Brâncoveni,
Constantin cu fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și
cu sfetnicul Ianache, Sf. Ierarh Antim Ivireanul, Sf. Preot
mărturisitor Ioan din Galeș, Sf. Cuv. Paisie de la Neamț
și Vasile de la Poiana Mărului, Cuv. Irinarh de la Horaița,
Cuv. Antipa Atonitul, Sf. Ier. Calinic de la Cernica și Sf.
Cuv. Ioan Iacob Hozevitul.
(continuare în pagina 6)
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Cultul sau cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă
Sfânta noastră Biserică Creștin-Ortodoxă, întemeiată
pe învățătura Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, a cinstit
sau a venerat întotdeauna pe sfinții și plăcuții lui Dumnezeu și n-a pregetat a îndemna și pe credincioșii săi în a
îndeplini această datorie de cinstire. Scopul acestei cinstiri
este întreținerea și păstrarea simțului religiozității și a
credinței în inimile credincioșilor. Pentru aceea, Biserica
înfățișează prin icoane persoanele sfinte, care, în viața lor
pământească, s-au distins fie prin eroismul credinței lor
în apărarea dreptei credințe contra ereticilor și a persecutorilor, fie prin adoptarea unei vieți cu totul ascetice și
împlinirea de binefaceri și milostenii, prin care și-au atras
harul și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că: „La început
chiar, creștinii erau sfinți și în cuvinte și în fapte; sfinți în
viața lor privată, sfinți în familiile lor, sfinți în societatea
lor, sfinți în lucrările lor, sfinți către Dumnezeu, sfinți către
oameni. Iubirea, dreptatea și adevărul era deviza vieții lor,
Evanghelia era singura lor lege și împărăția lui Dumnezeu
era ultimul scop al vieții lor.”
„Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici.”
remarcă și Înțeleptul rege Solomon (Înțelepciunea lui
Solomon III, 5).
În ceea ce privește timpul în care Biserica a început să-i
cinstească pe sfinți, este clar că această cinstire se vede
chiar de la începutul creștinismului, căci citim în scrierilor
Sfinților Părinți că, după ce Apostolii au trecut din această
viață, „toți credincioșii într-un glas au cinstit pomenirea lor
cu laude și evlavie”.
Istoria bisericească, la începutul epocii persecuțiilor,
comsemnează adunarea trupurilor martirilor de către
creștini și îngroparea lor, zidindu-se apoi biserici deasupra
mormintelor, săvârșeau Sfânta Liturghie și urmau agapele

(mesele frățești întru dragoste).
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei (capitolul
XII), ne îndeamnă a cinsti pe sfinți și a-i chema în ajutor
prin rugăciune, datorită apropierii lor de Dumnezeu și a
harului care sălășluiește întru ei, precum și datorită legăturii noastre spirituale frățești pe care o avem cu dânșii
întru Hristos.
„Voi să fiu sfințit prin cei ce se vor apropia de Mine și
înaintea adunării a tot poporul preaslăvit” (Leviticul X, 3).
Prin faptul că Dumnezeu Și-a apropiat pe sfinți de Sine,
El Și-a arătat bunătatea Sa și către noi, căci multe din
dorințele și rugăciunile noastre, care nu s-ar putea îndeplini pentru nevrednicia noastră, le împlinește Dumnezeu
prin rugăciunile și vredniciile sfinților care sunt aproape
de Dânsul.
Despre această mijlocire avem dovadă chiar în cartea
Facerii, când Dumnezeu îl sfătuiește pe regele Abimelec
să o înapoieze pe Sarra lui Avraam, „…că e prooroc, și
se va ruga pentru tine și vei fi viu.” (Facerea XX, 7). De
asemenea, Sfântul Apostol Petru făgăduiește ucenicilor
săi că se va îngriji de binele lor și după trecerea sa din
această viață (2 Petru I, 15).
Rugăciunile sfinților sunt reprezentate și în Apocalipsă,
căci Sfântul Apostol Ioan a văzut patru bătrâni care țineau
înaintea Mielului vase de aur pline cu aromate, care sunt
rugăciunile sfinților. (Apocalipsa V, 8).
Așadar, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă îndeamnă
ca „adunându-ne în ceata cea duhovnicească să serbăm
cu cucernicie pe sfinți și lăudata lor amintire cu cântare să
o mărim, că aceștia se roagă Domnului pentru sufletele
noastre.”
Pr. Marian Mărăcine
Parohia Sadu II, Bumbești-Jiu, Gorj

Mărturisitori pe
pământul românesc

Sfântul Mucenic
pagina 4
Ioan cel Nou de la Suceava

(urmare din pagina 5)
Aceștia și alții cunoscuți numai de Dumnezeu au
binecuvântat pământul nostru, au suferit și l-au sfințit cu
sângele lor și ne-au transmis nouă credința așa cum și ei
au primit-o și au apărat-o, de aceea suntem responsabili
de credința pe care am primit-o.
„Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit
de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Comoara cea bună ce ți s-a încredințat, păzește-o cu
ajutorul Sfântului Duh, Care sălășluiește întru noi (II Tim.
1, 13-14)”, spunea Sfântul Apostol Pavel lui Timotei. Știind
acestea, ne putem întreba, suntem noi oare conștienți de
responsabilitatea pe care o avem față de credința pe care
am primit-o? Ce răspuns vom da noi înaintea judecății
lui Dumnezeu? De aceea spunea un părinte că noi vom
fi judecați ca români și ca ortodocși, indiferent unde ne
vom stabili în această lume. Pentru Rugăciunile Sfinților
Români și ale Tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase,
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a II-a după Rusalii, a Sfinților
Români - Sf. Ev. Matei 4, 18-23, Chemarea primilor
Apostoli, Dezlegare la pește, a Sfinților Români - Sf. Ev.
Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; 14 iunie)

Urmare din

Punând Moaștele într-un car,
Cetatea Sucevei au înconjurat,
Prin mijlocirea Sfântului Ioan,
Bunul Dumnezeu i-a apărat:
Cu furtună și tunete,
O ploaie torențială a venit.
Râul Sucevei mult a crescut,
Că tătarii s-au îngrozit
Și au făcut cale-ntoarsă,
Înspăimântați de ce-au văzut.
Înspre Nistru au fugit
Și dincolo au trecut.
Când cetatea de scaun s-a mutat,
S-a transferat și Mitropolia,
Ducând la Iași Sfintele Moaște,
Ca să fie unde era și domnia.
În 1686, din pricina tătarilor,
Au fost duse-n țara leșească,
Unde au stat 97 de ani;
De tătari să le păzească.

Au ajuns din nou la Suceava (1783),
Unde au protejat mereu
Și au vindecat de boli
Pe cei ce credeau în Dumnezeu.
Au fost duse la Viena
Între (1914-1918), pentru a fi păzite,
În timpul primului război mondial
Și de răufăcători să fie ferite.
De sute de ani stau de veghe, la
Suceava,
Pentru întregul neam creștin,
Mijlocind la Dumnezeu
Și pentru poporul român.
Îl rugăm și noi pe Sfântul Ioan
Și-I dăm slavă lui Dumnezeu,
Ca prin mijlocirea Sfinților Săi,
Să fim apărați de rău!

Poezie de
Dumitra GROZA
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Păhărelul cu nectar

Cum trebuie să fie o carte?
Să fie frumoasă, firește,
asemeni celui care-o citește
Să îi vorbească despre câte-n lună,
în ființe și-n stele,
tocmai fiindcă și el s-a gândit - mult la ele
Să-i aducă în minte, aproape,
taine de dincolo de ceruri, de munți
și de ape,
fără să uite să lase ceva
adânc liniștitor
în inima sa.

Cât ține o copilărie frumoasă?
O copilărie frumoasă
ține cât stelele, mărunțelele,
mișună cerește prin casă
Cât în povestea vieții tale
există părinți și prieteni adevărați,
care nu pot îndura să o vadă
pe Cenușăreasa cu rochia ponosită,
ori pe Albă ca Zăpada
cu ochii înlăcrimați
O copilărie frumoasă
ține, cu aproximație, cam o veșnicie,
dacă ai grijă să îi faci,
când mai pierde câte un dinte,
o bucurie
Dar, cel mai mult, copila mea,
ține atunci când nu trăiești
în suflet cu dorința, ori doar cu teama
că o să crești.

Poezii de Elia David
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Dobândirea Împărăției cerurilor

„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea
Lui și toate acestea se vor adăuga vouă.”
(Mt. 6, 33)
Evanghelia duminicii acesteia este un fragment din cunoscuta Predică de pe Munte, rostită de Domnul pe țărmul
Lacului Ghenizaret. Predica de pe Munte cuprinde 3 capitole
din Evanghelia de la Matei (5, 6 și 7), în care Mântuitorul expune un adevărat program de reforme doctrinare și sociale,
stăruind asupra raporturilor dintre oameni sau dintre aceștia
și Dumnezeu, cu o delimitare clară între învățătura Vechiului
și Noului Testament.
O serie de precepte de ordin moral, cu comparații între
Vechiul și Noul Testament, sunt adăugate primei părți a Pre-

dicii de pe Munte care începe cu Fericirile. Este scoasă în
evidență învățătura cea nouă, adusă de El în lume, învățătura
iubirii universale, care include chiar și pe vrăjmașii noștri. Apoi
sunt prezentate milostenia, rugăciunea și postul.
În același context, ni se arată modelul clasic de rugăciune,
Tatăl nostru - cea mai cunoscută rugăciune creștină, tradusă
în aproape toate limbile pământului și folosită de creștinii de
pretutindeni.
Învățătura Domnului, veche de 2000 de ani, rămâne mereu actuală pentru că ea poate călăuzi generații întregi, mai
ales acum, când țara noastră a traversat o jumătate de secol
de ateism, de luptă împotriva Bisericii, de prigoană fățișă în
care numele lui Dumnezeu era îndepărtat cu grijă din cărți
și din toate formele de informare în masă.
Cu atât mai mult astăzi trebuie să cunoaștem cuvântul
Domnului, când suntem asaltați de atâția proroci mincinoși,
de falși tămăduitori de boli și neputințe care pretind că lucrează în numele Domnului. Toți vin să „evanghelizeze” un popor
despre care uită că a cunoscut învățătura Evangheliei chiar
în veacul în care a trăit Mântuitorul prin predica celui întâi
chemat dintre Apostolii Săi, Sfântul Apostol Andrei.
Ca primă idee, Domnul evidențiază că omul trebuie să
aleagă, să discearnă bine, să socotească ce este de folos și
ce este de prisos în viață. Pentru aceasta, omul are nevoie
de conștiință curată, de ochi sufletesc sănătos, ca să poată
da o justă valoare folosului duhovnicesc.

Slujirea omului să fie pentru Dumnezeu, nu pentru Mamona, zeul bogăției câștigate necinstit. Goana nebună după
îmbogățire, de multe ori pe spatele celor neștiutori, nevinovați,
cinstiți și mai ales săraci, slujește astăzi lui Mamona.
Uităm că Domnul ne vorbește despre Tatăl ceresc al tuturor, Creator și Proniator al lumii, Care știe cele de trebuință
ale fiecăruia. El le poartă de grijă păsărilor cerului și crinilor
câmpului, căci toată creația se bucură de îngrijirea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult trebuie să se bucure omul, cea mai
aleasă creatură a Lui.
Preocuparea primordială a omului trebuie să fie grija
pentru mântuirea sufletului. Când cauți mai întâi „Împărăția
cerurilor”, toate celelalte le adaugă Dumnezeu.
Mulți credeau în vechime și mai cred și azi că împărăția lui
Dumnezeu va fi așezată pe pământ de Mesia, fără ca omul
să aibă vreo contribuție. Acestor neștiutori,
Mântuitorul le răspunde: „Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru.” (Luca 17, 21)
Înseamnă că fiecare dintre noi poate realiza,
în mic, împărăția lui Dumnezeu, în viața sa, în
sufletul său. Dar numai acela care împlinește
întocmai îndemnurile Domnului și poruncile
Sale se poate bucura de Împărăția cerurilor.
Și roadele noastre să fie așa cum ne vorbește
Apostolul Pavel: „roadele Duhului sunt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea,
înfrânarea, curăția.” (Gal. 5, 22-23)
Pentru a vedea cât de aproape sau de
departe suntem de acestea, trebuie ca fiecare
să-și cerceteze propria conștiință, să vedem
dacă mult sau puțin am făcut pentru sufletele
noastre și cât de mult am zidit la împărăția lui
Dumnezeu dinlăuntrul nostru.
Lumea are nevoie de o iubire adevărată, trainică, sinceră
și jertfelnică, de învățături care să stea la baza unei dreptăți
sociale reale și de o pace trainică ce nu poate fi adusă niciodată prin asuprire și prin forță.
Omul trebuie să fie mereu slujitorul binelui, adevărului
și frumosului, singurele care pot schimba fața lumii, mereu
în slujba Legii Domnului, mereu împlinitor de porunci. Prin
fapta omului se dă slavă Domnului, cum spune Mântuitorul:
„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât
să vadă faptele voastre cele bune și să-L preamărească pe
Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Mt. 5, 16)
Cine a gustat din bunătatea harului lui Dumnezeu și
din iubirea Lui are încredere deplină în Providența divină,
își poate croi singur drumul vieții, ținând mereu seama de
Dumnezeu și de poruncile Lui. Cine ia seama la păsările
cerului și la florile câmpului înțelege că și lui, Dumnezeu îi
este Tată atotiubitor, Care ține seama de toate lucrurile de
care avem nevoie.
Adu-ți aminte, omule, de fiecare dată când rostești rugăciunea Tatăl nostru să ceri „pâinea cea spre ființă”, pentru astăzi, nu și pentru mâine, căci atunci ai cu adevărat încredere
în El, atunci cauți mai întâi Împărăția și dreptatea Lui.
Părintele Marius Olivian Tănasie
(predică la Duminica a III-a după Rusalii, Sf. Ev. Matei
6, 22-33, Despre grijile vieții, Dezlegare la pește, 21 iunie)
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie
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Cuvânt al Starețului Nikon
Aghioritul către tineri: „Vom învăța
să-I mulțumim lui Dumnezeu?”
Pe vremea când eram student am văzut un film care se numea „Adio, Africa!”. Acest film prezenta condițiile grele în care
trăiau locuitorii Africii. Mi-a rămas în minte o scenă în care, în
aparență, nu se vedea nimic impresionant. Era o frunză a unui
cactus, iar o mână o lovea încet, încet. Frunza era ca o sabie.
M-am întrebat ce vrea să însemne asta. Tot lovind cactusul se
vedea cum în vârful frunzei avea câteva picături de rouă.
În partea de jos a imaginii era un deșert cu alți cactuși. Mai
apoi, îndoia frunza din care curgeau picăturile de rouă într-o
cană mică. Lărgindu-se cadrul, am văzut o negresă cu această
cană în mână, auzindu-se vocea regizorului care spunea: „Așa
își procură apă din care vor bea ea și familia ei”. În acest timp
femeia se muta la un alt cactus, aflat la câțiva zeci de metri
depărtare, pentru a strânge alte picături de rouă.
Nu voi uita această scenă până când voi muri. De fiecare dată
când am în fața mea un pahar cu apă, mă gândesc la această
femeie. Cât de mult trebuia să se ostenească pentru a umple
un pahar cu apă. Câte drumuri făcea prin deșert ca să umple,
picătură cu picătură, nu jumătate de pahar, ci un pahar plin pe
care eu îl am. Și mă întreb de ce. Atât de păcătoasă este această
femeie care se chinuie să strângă un pahar cu apă? Atât de sfânt
sunt eu care am un pahar cu apă la orice oră vreau? Ce am făcut
ca să merit acest pahar cu apă? Un pahar plin cu apă.
Când i-am spus lui Dumnezeu „Mulțumesc” pentru cele pe
care le avem? Îi vedeam pe acei copii din Africa, fără mâini sau
fără picioare, cum încearcă să supraviețuiască și mă întrebam:
Eu ce am făcut ca să fiu vrednic să am și mâini și picioare?
I-am spus vreodată „mulțumesc” lui Dumnezeu că putem să
mergem, că avem și putem să ne folosim mâinile? În permanență
vedem ce ne lipsește. În permanență ne uităm să vedem câte
ne lipsesc și câte ne mai trebuie. Nu este rău să ne ostenim să
le dobândim. Dar spuneți și un mulțumesc pentru cele pe care
le aveți deja! Dumnezeu nu era împrumutat la noi, iar acum și-a
întors datoria.
Tot pe vremea când eram student am vizitat „Școala de surzi”
alături de un grup, iar directoarea de acolo ne-a explicat faptul că
acești copii nu pot vorbi pentru că nu pot auzi. Nu știu că există
sunete. De aceea nu pot vorbi. Mai apoi, a adus un copil ca să
ne arate cum reușește să-i facă să înțeleagă că există sunete
pentru ca, în final, copiii să poată vorbi. Îi ia mâna copilului
și-i duce mâna la gâtul ei, iar pe cealaltă, la gâtul lui. Doamna
deschide gura și zice „A!” S-a uitat la copil sugerându-i că vrea
să facă și el același lucru. Deschide gura și copilul, dar doamna
s-a arătat dezamăgită. Îi sugerează că nu asta dorește. Doamna
deschide gura din nou și zice „A!” Deschide gura și copilul, dar
doamna s-a arătat, pentru a doua oară, dezamăgită.
După mai multe încercări, copilul a înțeles că atunci când
doamna deschide gura făcea și altceva care producea în gâtul
ei o vibrație. A înțeles asta cu ajutorul mâinii lui și a înțeles
că același lucru trebuia să-l facă și el, adică să producă acea
vibrație în gâtul lui. Exersa, exersa, iar când a reușit să scoată
primul „a”, imediat doamna îl îmbrățișa, îl săruta, îi dădea ciocolată, caramele. Copilul, aflându-se în culmea fericirii, alerga
toată ziua „Aaaaa”, pentru că învățase să-l pronunțe. După
aceea trebuia să învețe și celelalte sunete fără să le fi auzit

vreodată. Ne mai spunea directoare ce muncă ducea cu ei ca
să-i facă să înțeleagă diferența dintre „g” și „h”, dintre „d și th
(theta)”. Mă întreb din nou: De ce să nu audă acești copii, iar
eu să aud? De ce mi-a dăruit Dumnezeu auzul și vorbirea? Era
dator la mine? De ce să ne dea glasul și urechile? De ce să nu
vorbească acești copii?
I-am spus vreodată mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul
că putem auzi? Îl auzim pe prietenul nostru, îi auzim pe părinții
noștri, auzim tot ce ne spune cel de lângă noi, ascultăm muzică,
auzim sunetele. Am spus vreodată „Slavă Ție, Dumnezeule”
pentru acest lucru? Ne lipsesc multe lucruri și bine este să le
dobândim, dar să spunem și un „mulțumesc”. Să spunem și un
„Slavă Ție, Dumnezeule!”
Un părinte din Sfântul Munte spunea că atunci când spunem
„Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, Bunul Hristos spune „Îi sunt dator aceluia”, și notează și ne va răsplăti cu zece
drahme. Atunci când spunem „Slavă Ție, Dumnezeule” spune „Îi
sunt dator aceluia cu o sută de drahme”. Așadar să ne învățăm
să spunem „Slavă Ție, Dumnezeule!” Să nu fim nemulțumitori.
Este un lucru înfricoșător nerecunoștința. Cârtim în continuu,
murmurăm în continuu, vrem și asta, vrem și cealaltă, de ce să
n-o am și pe asta, de ce să nu o am și pe cealaltă. Iar pentru cele
pe care le avem deja, nu spunem un „Slavă Ție, Dumnezeule”,
de parcă Dumnezeu ar fi fost împrumutat la noi, iar acum și-a
întors datoria.
Noi suntem incapabili să spunem „Slavă Ție, Dumnezeule”
pentru darurile pe care ni le-a dat deja, dar cum vom păzi cuvântul Sfântului Apostol Pavel „Mulțumiți pentru toate”? Sfântul
Apostol Pavel ne îndeamnă să spunem pentru toate „Slavă Ție,
Dumnezeule”, pentru toate, chiar și pentru cele rele. Iar noi nu
spunem nici măcar pentru cele bune pe care ni le-a dat.
Mi-a povestit cineva despre cazul unui episcop care a fost
găzduit în Atena de un arhimandrit. Acesta din urmă i-a spus:
„Preasfinția voastră, aș vrea să vă arăt trei sfinți în parohia noastră”. „Desigur, cu plăcere”, a spus episcopul. L-a dus, așadar, la
trei frați care erau paralitici. Episcopul a înmărmurit. În cele din
urmă a spus: „Să-L slăvim pe Dumnezeu pentru cele pe care ni
le-a dat, să-L slăvim pe Dumnezeu ca să ne dea răbdare, să răbdăm deoarece El știe de ce îngăduie ca anumiți oameni să aibă
anumite accidente…”. Când și-a sfârșit cuvântul său, îi spune cel
mai mare dintre frați: „Nu vorbiți corect, preasfinția voastră. Unde
ați văzut accidentul? Nu este un accident că suntem paralitici, ci
un succes. Dacă am fi avut picioare și am fi umblat de colo-colo,
am mai fi fost toți trei împreună să ne rugăm și să-L slăvim pe
Dumnezeu, așteptând ora în care Îl vom întâlni?”
Vedeți un om care are mintea lui Hristos cum gândește? Nu
ar fi fost mai bine ca unul care a avut picioare și care l-au dus în
iad, să se fi născut fără ele? Vedeți cum, acolo unde noi vedem
nefericire, Dumnezeu lucrează pentru fericirea și mântuirea noastră? Închipuiți-vă acum că trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu
și pentru cele rele pe care ni le trimite, și pentru neplăcerile pe
care nu le trimite, și pentru bolile pe care ni le trimite, iar noi nici
nu am început să spunem „Slavă Ție, Dumnezeule” pentru cele
bune pe care ni le-a trimis și ni le trimite.
(continuare în pagina 10)
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Despre sutaș!

Sfântul Teofilact al Bulgariei spune despre acest conducător peste o sută de soldați din armata romană că nu
s-a suit în munte, ca să nu împiedice învățătura. Despre
el Sfântul Evanghelist Luca spune că a trimis mai întâi
soli înaintea Domnului să mijlocească pentru el, însă
stăruind primejdia bolii care îl chinuia cumplit pe slujitorul
său, a trecut peste toate și deși se considera nevrednic,
totuși nu a mai zăbovit și a venit el însuși să mijlocească
înaintea Domnului. El, slujitor fiind, știe că cel care are
stăpânire poate să poruncească, iar toate care sunt
supuse lui trebuie să împlinească fiecare porunca sa.
„Dacă eu, slugă a împăratului fiind, le poruncesc ostașilor
supuși mie, Tu cu mult mai vârtos poți să poruncești
morții și bolilor, ca de la acesta să se depărteze, căci
bolile trupești sunt ostași și izbânditori ai lui Dumnezeu.
Deci, Hristos Se minunează, zicând că nici la israeliteni
n-a aflat atâta credință, cât întru cei de alt neam. După
aceea a spus că mulți de la răsărit și de apus vor veni
și vor sta la masă cu patriarhii poporului ales, în timp ce
acei care se considerau fii, vor fi aruncați în întunericul cel
mai din afară. „N-a spus că mulți dintre neamuri se vor
odihni, ca să nu-i împungă pe iudei, ci acoperit a zis „de la

răsărituri și de la apusuri”. Și a pomenit de Avraam, arătând
că nu este potrivnic Legii Vechi. Spunând „întunericul cel
mai din afară”, arată că este și unul mai dinlăuntru, care
este mai ușor, căci sunt trepte și în muncile iadului. Iar „fii
ai Împărăției” îi numește pe iudei, căci către aceștia s-au
făcut făgăduințele. Și după aceea i-a dat răsplata credinței,
tămăduindu-l pe slujitorul său. Dintru aceasta, că numai

cu cuvântul a tămăduit, a arătat ca adevărat și ceea ce
a spus despre iudei, anume că s-au lepădat afară dintru
Împărăția Cerurilor”.
(continuare în pagina 12)

Cuvânt al Starețului Nikon Aghioritul către tineri:
„Vom învăța să-I mulțumim lui Dumnezeu?”

(continuare din pagina 9)
„Mulțumiți pentru toate!” Ca să mulțumim pentru toate, și pentru
cele rele, să începem de la darurile pe care ni le-a dat. Veți spune
„Slavă Ție, Dumnezeule” de dimineață până seara. „Slavă Ție,
Dumnezeule” fără încetare! Oricât de mult ați spune, nu veți achita
datoria. Dumnezeu ne-a oferit daruri pe care nu le merităm. Nu am
făcut nimic ca să le merităm. Nu suntem mai sfinți decât acei copii
care nu aveau mâini, sau decât aceia care nu puteau să vorbească.
Să învățăm să spunem „Slavă Ție, Dumnezeule”.
Avem la Mănăstirea Filotheou un părinte orb. Am fost împreună
la Mănăstirea Xiropotamou. Acest părinte avea un chist provocat de
echinococ. Este o boală înfricoșătoare. Dacă apucă să fie scos acest
parazit, omul nu se mai îmbolnăvește. Dar sunt în cazuri în care nu
sunt scoși la timp, iar mai apoi iarăși apar. Oamenii care au această
infecție nu se pot vindeca cu pastile. Trebuie să fie operați foarte des.
Îi operează, li se scot paraziții, după o perioadă iar apar, și tot așa.
Acest părinte a fost operat de foarte multe ori. Din cauza bolii sale
avea o problemă serioasă cu ficatul, suferea de secreție insuficientă
de insulină, iar eu îi duceam mereu dulciuri. Într-o zi am mers la dânsul
și deasupra brâului său avea o pâine ascunsă. Îi spun:
- Ei, părinte, ce se întâmplă, mâncare pe-ascuns?
- Ce mâncare pe-ascuns?
- Unde duci pâinea? Crezi că nu te-am văzut? Crezi că dacă
sfinția ta ești orb, suntem orbi și noi?
- Ce pâine, măi părinte? Ia pune mâna aici!
Întind mâna, mi-o pune acolo și simt că nu era pâine, ci umflătura provocată de ficatul său care aproape stătea să iasă din trup.
Ce durere simțea, ce trăgea… nu vă puteți închipui. Urla de durere,
striga „Preasfânta mea, Preasfânta mea!” atât de tare încât răsuna
toată mănăstirea. Am mers să-i spunem egumenului să-l liniștească,
ca nu cumva lumea să spună că îl chinuim noi. „Ce să-i fac sărmanului? Trece printr-o adevărată mucenicie”. Firește, ce-i putea face
omului? Într-o zi îl văd venind din capătul holului, strigând „Preasfânta

mea, Preasfânta mea!”, și am înțeles că l-au apucat crizele iarăși și
îl durea foarte tare. Așadar, am pregătit repede niște dulciuri ca să
i le dau. În același timp, treceau prin fața bucătăriei alți doi părinți.
Unul dintre ei i-a spus:
„- Hai, părinte Isidore, ai răbdare! Spune „Slavă lui Dumnezeu!”
Numai El știe de ce îngăduie ceea ce îngăduie”.
Părintele Isidor i-a răspuns mâniindu-se:
- Ce ai spus? Să spun „Slavă Ție, Dumnezeule” ? Nu o dată, ci de
mii de ori spun „Slavă Ție, Dumnezeule”. Și nu o spun așa, superficial,
ci din adâncurile inimii mele. Desigur că „Slavă Ție, Dumnezeule”
. Ce credeți, dacă Îl roagă pe Dumnezeu egumenul nostru Efrem
(n.tr. actualmente în Arizona), sau părintele Paisie (n.tr. actualmente
Sfântul Paisie Aghioritul) sau părintele Efrem Katunakiotul, nu mă
voi face bine? Un singur cuvânt să-I spună aceștia lui Dumnezeu
și mă voi face bine.
Părintele cu care vorbea a înmărmurit. Nu înțelegea unde vrea
să ajungă părintele Isidor.
- Ia imaginează-ți, spuse părintele Isidor, să mă fac bine, să-mi
dobândesc vederea și să am războiul trupesc care i-a aruncat
pe-atâția și-atâția din mănăstiri? Aș îndura oare războiul? Știe
Dumnezeu ce îmi trimite. Desigur că „Slavă Ție, Dumnezeule”!
Toți am rămas fără cuvinte. Celălalt părinte nu putea să creadă că
nu are războiul trupesc. Știe ce trimite Dumnezeu. Părintelui Isidor,
despre care știa că va îndura, i-a luat vederea. Altuia, care nu ar fi
putut să o îndure, nu i-a trimis-o. Războiul trupesc, pe care părintele
Isidor nu l-ar fi îndurat, nu i l-a trimis. L-a trimis altuia despre care
știa că-l va putea îndura.
Vom învăța să-I mulțumim lui Dumnezeu? Vom învăța să spunem
„Slavă Ție, Dumnezeule”?
Extras din cuvântul adresat tinerilor din Tesalonic al Starețului
Nikon Aghioritul.
Traducere din limba greacă: Cătălin Dobri
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=0g_VCDKbU88
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De ce omorâm copiii cu sindrom Down?

Mai târziu, spre seară, deși vânduse tot,
Doar ologul hâtru se mai ștergea la bot,
Pe când sihastrul nostru era și mai calic,
Din toate, pentru sine, n-a cumpărat nimic.
Sleit de oboseală, de foame și de sete
Se-ntoarse spre tovarăș, cu vorbele încete
Îi zise: – Iubit frate, atât am putut eu,
Acum mă-ntorc acasă, te las cu Dumnezeu!

Agonisire

Îi zise-atunci ologul râgâind de bine:
– Frate fără suflet, ia-mă și pe mine!
Nu vezi că nu pot merge și noaptea s-a lăsat,
Du-mă pân-acolo, de unde m-ai luat!
Nici nu-și sfârșise vorba și pe neașteptate
Bubosul cel obraznic i se urcă în spate
Și au pornit spre casă; puroiul se scurgea
Și cu el duhoarea să nu poți respira.
Bătrânului îi pare că-i este mai ușor
Și-o mână nevăzută îi vine-n ajutor;
Ajunse la răscruce și-ndată, fără veste,
Ologul cel obraznic văzu că nu mai este.
– O, duhule obraznic, ce-ai râs de trupul meu,
Te leg cu jurământ prin Bunul Dumnezeu,
Deși mă tem că astăzi figura ta mă-ngheață,
Să nu mai scapi cu fuga, să te privesc în față!
Atunci izbi un fulger, lucind de-a dreapta sa,
Că-nspăimântat, sihastrul porni a tremura

97% dintre persoanele cu sindrom Down le place cine sunt
99% dintre părinți își iubesc copiii cu sindrom Down
5% dintre părinți se simt rușinați de copilul lor
97% dintre frați și surori, cu vârste între 9 și 11 ani, spun că
își iubesc frații.
Persoanele și familiile care trăiesc cu sindromul Down raportează satisfacție în viețile lor, dar, în continuare, majoritatea
părinților continuă să aleagă avortul în urma diagnosticelor
prenatale.
Contrastul prezentat între aceste două surse ridică un semn
de întrebare legat de modul în care este dat diagnosticul prenatal,
percepția suportului pentru oamenii cu dizabilități intelectuale și
familiile lor și stigmatul care rămâne în continuare cu privire la
dizabilitățile intelectuale.”
Sursă: stiripentruviata.ro
Sursă foto: http://www.updown.ro/
Și-un înger de lumină, mai alb decât zăpada,
Se-nfățișă înainte-i. – Iată, eu sunt dovada
Că patruzeci de ani trecut-au cu folos
De când, trimis de Domnul Iisus Hristos,
Te-am luat din lumea largă ca tu, cu acrivie,
Să-L poți sluji pe Domnul, te-am dus în sihăstrie.
Iar astăzi socotit-am că-i timpul potrivit
Să văd, în sihăstrie, tu ce-ai agonisit?
Și mare bucurie am astăzi, dragul meu,
Că-ai cumpărat odihnă la Bunul Dumnezeu.
Sihastrul de-astă dată cum rămăsese mut,
Iar îngerul luminii se duse nevăzut,
Uimit de întâmplare în noaptea-ntunecoasă
Orbecăind pe cale, ajunse-ncet acasă.
Chilia îl surprinse și nu-nțelese cum
E toată luminată ca pomul de Crăciun
Și toată strălucește, atât e de curată,
Cum n-a mai fost vreodată așa dereticată.
Iar masa e întinsă, pe ea sunt așezate
În chip prea minunat alesele bucate,
Și în carafa albă nu-i vin spre a petrece,
Ci spre-a potoli setea, e limonadă rece.
Cămara îi e plină și-s puse la un loc
Merindele dorite, plecând la iarmaroc.
Abia venind în fire, cu greu putu a spune:
– Pentru tot și toate, îți mulțumesc Stăpâne!
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Radu Arbore

(urmare din pagina 2)

Un nou document semnat de Mark Bradford, președintele
Fundației Jérôme Lejeune din Statele Unite, una din cele mai
mari organisme din lume care ajută copiii cu sindrom Down și
familiile lor, explică cum copiii cu sindrom Down sunt exterminați
și ce politici ar putea ajuta la încetarea acestor forme inumane
de violență și discriminare.
Vă prezentăm un extras din acest document.
„În Statele Unite, aproximativ 6.000 de copii sunt născuți în
fiecare an cu sindrom Down (incidența la naștere este de 1 la
700).
Sindromul Down este cea mai comună cauza genetică a
dizabilității intelectuale. În Statele Unite numărul persoanelor
cu sindrom Down este cuprins între 250.000 și 400.000, iar în
lumea întreagă este de 6 milioane.
Sindromul Down este o condiție medicală genetică foarte
complexă; fiind, de asemenea, un fenomen sociologic foarte
complex care este emblematic prin întrebările pe care le ridică
despre calitatea vieții, avortul selectiv, precum și extinderea și
legitimitatea cercetării privind tratamentul medicamentos pentru
creșterea cunoașterii despre această dizabilitate intelectuală.
Emblematic, deoarece sindromul Down oferă o primă dovadă
asupra modului în care societatea răspunde la diferență și
dizabilitate, prin oferirea de modalități cât mai sofisticate pentru
ecografii prenatale, într-o cultură pro-avort.
Cel mai recent studiu privind rata avorturilor efectuate
după ce sindromul Down a fost diagnosticat prenatal arată că
intervalul ratelor de avort e cuprins între 61% și 93% în Statele
Unite (depinde de câțiva factori cum ar fi stadiul sarcinii în care
e descoperit, regiunea geografică, etnia și credința religioasă).
În Franța, unde ecografia prenatală a fost înscrisă în politica
publică, rata a crescut la 96%.
Cu această rată foarte ridicată, cercetarea făcută de Dr. Brian
Skotko, co-director al Programului Sindrom Down la Spitalul
General Massachusetts, este izbitor. El a arătat faptul că:
99% dintre persoanele cu sindrom Down sunt fericite cu
viețile lor
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Om ceresc

Tu, omule, ce pari pierdut în colb
Și grijile de colb te tot absorb,
Te naști și crești cu-n soare la Zenit,
Dar moartea din Nadir te-a risipit.
Un fir de praf și nici atâta ești,
Când te rezumi la cele pământești;
Bogat îți pari, tu, bietule calic,
Un Goliat, mai mic decât nimic.

Știi tu cel mic, ce mare poți să crești
Când te desprinzi de cele pământești
Și că se-ntâmplă cu tine o minune
Când te cobori, îngenunchiat, în rugăciune?,
Că doar smerit te poți înțelepți,
Când te faci mic, ce mare poți să fii!
N-ai nici prezent și n-ai nici viitor
Decât urmând pe Bunul Creator.
Că gravitația și firele ei pier
Și te înalți în rugă pân-la Cer,
Ori că destinul tău ți-e împlinit
Ca Om Ceresc și Îndumnezeit!

Radu Arbore
02.04.2015, Târgu-Jiu
Sursă icoană: Sfânta Evanghelie

Despre sutaș!
Pământul doar păstrează urma ta
Cât i-e îngăduit a o păstra,
Că ți-ai uitat destinul și-al lui mers
Ca unicat creat Univers.
Și-atunci Satana, cu forța-i colosală
De ce trudește atâta și te-înșeală,
Pierzând atâta timp cu un pigmeu
Doar pentru a-l răpi lui Dumnezeu?
În Univers, se mai cunoaște, oare,
Ca Dumnezeu din Cer să Se coboare
Și micșorându-Se, cât nici n-ar încăpea,
Să fie una cu făptura Sa?
Iar tu, cel decăzut și insignifiant
Să fii la Cer atât de important,
Ca Dumnezeu, Cuvântul, din iubire
Să Se smerească până la răstignire?
Să te răscumpere căderii în păcat
Că înviind, cu El, și tu ai înviat!
O omule, ce este-atât de greu
Să înțelegi în lume rostul tău?
Cât te iubește pe tine Dumnezeu
Că-I ești asemănare, după chipul Său,
Te-a răsfățat, creând, să-ți fie bine,
Un colț de Univers, doar pentru tine!

(urmare din pagina 10)
Părintele Nicolae Steinhardt spune, legat de aceste
cuvinte, prin care Domnul îi avertizează pe iudei că vor
fi lepădați, că: „Doar că însușirea de fii ai lui Avraam și
ai femeii libere (spre deosebire de urmașii femeii roabe,
Agar), de primitori ai mesajului divin, de împuterniciți ai
răspândirii cuvântului dumnezeiesc nu este suficientă
spre a scuza abaterile grave și a chezășui impunitatea
după săvârșirea fărădelegilor strigătoare la cer. Zadarnice ajung atunci invocarea ascendenților iluștri și titlurilor
mărețe. Însemnătate nu are obârșia (oricât de nobilă),
însemnătate și realitate au numai faptele, roadele, trăirea.
În limbaj pur pragmatic, Domnul grăiește: „După roadele
lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din
spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun
face roade bune, iar pomul rău face roade rele… Iar orice
pom care nu face roade bune se taie și se aruncă în foc”
(Mt. 7, 16-19).
Poporul israelitean – și acesta e meritul său incontestabil și nepieritor – a recunoscut pe Dumnezeu când, pe
același munte cu două nume, Sinai și Horeb, i-a vorbit
printre fulgere și tunete lui Moise, ori ca adiere de vânt lin
și dulce i S-a arătat lui Ilie. Când însă, prin glasul proorocilor l-a chemat la îndreptare, norodul acesta teofor n-a
știut decât să-i prigonească ori să-i omoare pe purtătorii
de cuvânt ai divinității” (Dăruind vei dobândi, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1994, p. 26).
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a IV-a după Rusalii - Vindecarea slugii sutașului, Sf. Ev. Matei 8, 5-13; 28 iunie)

Întâlniri ale Grupului parohial
de tineret „Înălţarea Domnului”
Duminică, 21 iunie: Acatistul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.
28 iunie: Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
Info: la avizierul bisericii sau la 0768.35.76.75.
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