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Editorial

Hai la referendum!

Pe 6 și 7 octombrie a. c. are loc Referendumul
pentru modificarea Constituției. Cetățenii țării
noastre sunt chemați la urne pentru a răspunde
la următoarea întrebare: „Sunteți de acord cu
legea de revizuire a Constituției României în
forma adoptată de Parlament?”. Recomandarea
noastră, a Bisericii, este să votați DA, pentru ca
familia tradițională, compusă din bărbat și femeie, să își consolideze statutul de drept. Votăm
DA pentru familie, DA pentru viață, DA pentru
copiii noștri!
Vom prezenta mai jos câteva opinii ale ierarhilor Bisericii noastre legate de acest referendum:
-„Când noi cinstim familia binecuvântată,
formată din bărbat și femeie cu scopul de a
da naștere copiilor, dăm slavă lui Dumnezeu,
Creatorul Universului și al neamului omenesc.
Îndemnăm clerul și credincioșii noștri ca atunci
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

când trebuie să afirme, să apere, să promoveze
familia binecuvântată, care dă naștere copiilor,
formată din bărbat și femeie, trebuie să fie mărturisitori ai lui Dumnezeu, Creatorul Cerului și
al pământului și al familiei umane. Din această
perspectivă, noi considerăm că aducem slavă lui
Dumnezeu, aducem binefacere pentru Biserică
și popor și păstrăm cu fidelitate darul sfânt al
vieții. Un popor este binecuvântat de Dumnezeu atunci când are familii care nasc copii și
care educă pe copii în credință, în dragoste de
Dumnezeu, de țară și dragoste de semeni” (PF
Daniel, Patriarhul BOR)
-„Peste puțin timp vom fi chemați la referendum pentru modificarea unui articol din
Constituție. Suntem chemați la vot pentru a
schimba cuvintele «căsătoria între soți» cu formularea «căsătoria între un bărbat și o femeie».
Importanța acestei modificări este mult mai mare
decât ceea ce pare la prima vedere. Este vorba despre lumea de mâine, despre societatea
în care dorim să trăim. Dorim o lume creștină,
sau o lume păgână? Dorim să fim membrii unei
societăți fundamentată pe valorile Scripturii, ale
cuvintelor lui Dumnezeu, Care nu se înșală niciodată? Sau dorim să facem parte dintr-o societate
așezată pe idei, concepții, ideologii care nu au
nimic de-a face cu normalitatea așa cum ne-au
lăsat-o tatăl, mama și tradițiile noastre bune?
De aceea, suntem chemați la vot. Înainte de
manifestarea noastră prin participarea la vot,
este necesară multă rugăciune, este necesar
mult post, pentru ca Dumnezeu să ne vină în
ajutor. Suntem chemați așadar la vot noi si cei
care au aceeași viziune, aceeași concepție
ca și noi. În manifestarea noastră în această
perioadă, suntem chemați să arătăm un duh
de pace, de înțelegere, de iertare față de cei
care au poate o altă concepție, o altă viziune,
neabandonând în același timp mărturisirea
integrală a adevărului în care credem. Dacă
vom fi întâmpinați cu injurii sau ofense, să nu
răspundem răului cu rău.
(continuare în pagina 2)
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(Urmare din pagina 2)
Să avem în același timp în gând și-n inimă
cuvântul Sfântului Apostol Petru, care zice: «Dar
de veți și pătimi pentru dreptate, fericiți veți fi. De
aceea, nu vă temeți și nu vă tulburați. Sfințiți-L
pe Domnul Hristos în inima voastră și fiți gata
a răspunde oricui vă va cere socoteală pentru
nădejdea voastră» (I Petru 3, 14-15).
Așadar, Îl rugăm pe Dumnezeu să fie cu noi
și rostim cu toții «Amin! », «Așa să fie!», «Vino,
Doamne, împreună cu noi! »” (IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei)
-„Mesajul nostru este unul foarte responsabil, o chemare sfântă de a ne împlini o
obligaţie. Suntem obligaţi [moral -n.n.] ca să
răspundem acestei chemări. Şi sunt sigur că

cunoscute urmările în ţările mari, în ţările în
care libertatea aceasta exagerată, este dusă
la rangul de lege. Vor fi pedepsiţi cei care nu
vor accepta ceea ce este de fapt o excepţie.
Şi dacă este o excepţie, să rămână excepţie,
iar noi toţi cei care suntem credincioşi, care
ne închinăm Mântuitorului Iisus Hristos, să
ne amintim că însuşi Hristos a binecuvântat
Nunta din Cana Galileii, l-a binecuvântat pe
mire, a binecuvântat pe mireasă.
Să rămână deci în legile fundamentale, în legea fundamentală a ţării noastre, în Constituţie,
această menţiune că familia este compusă din
bărbat şi femeie, în cadrul căreia vor creşte copiii
şi părinţii au obligaţia de a se îngriji de creşterea
şi educarea copiilor lor” (IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului)
Dacă acest referendum nu va trece (trebuie
să fie prezenți 6 milioane de români), activiștii
LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transsexual) vor
putea într-o bună zi să înțeleagă prin termenul
„soți” doi bărbați sau două femei și să ceară
recunoașterea „căsătoriilor” lor și adoptarea de
copii! Să nu-i lăsăm să facă asta! Așa să ne-ajute
Dumnezeu!
Redacția
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Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul I
1. Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus
a face şi a învăţa,
2. Până în ziua în care S-a înălţat la cer,
poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe
care i-a ales,
3. Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu
după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci
de zile şi vorbind cele despre împărăţia
lui Dumnezeu.
4. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu
se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte
făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi
auzit-o de la Mine:
5. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi
fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după
aceste zile.
6. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei
aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?
7. El a zis către ei: Nu este al vostru a
şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus
în stăpânirea Sa,
8. Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt
peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi
până la marginea pământului.
9. Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la
ochii lor.
10. Şi privind ei, pe când El mergea la
cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe,
11. Care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de
ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a
înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni,
precum L-aţi văzut mergând la cer.
12. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de
la muntele ce se cheamă al Măslinilor,
care este aproape de Ierusalim, cale de
o sâmbătă.
13. Şi când au intrat, s-au suit în încă-
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perea de sus, unde se adunau de obicei:
Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi
Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui
Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov.
14. Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau
în rugăciune împreună cu femeile şi cu
Maria, mama lui Iisus şi cu fraţii Lui.
15. Şi în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraţilor (iar numărul lor era
ca la o sută douăzeci), a zis:
16. Bărbaţi fraţi, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul
Sfânt, prin gura lui David, a spus-o dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză
celor ce L-au prins pe Iisus.
17. Căci era numărat cu noi şi luase
sorţul acestei slujiri.
18. Deci acesta a dobândit o ţarină din
plata nedreptăţii şi, căzând cu capul înainte, a crăpat pe la mijloc şi i s-au vărsat
toate măruntaiele.
19. Şi s-a făcut cunoscută aceasta tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, încât
ţarina aceasta s-a numit în limba lor Hacheldamah, adică Ţarina Sângelui.
20. Căci este scris în Cartea Psalmilor:
„Facă-se casa lui pustie şi să nu aibă cine
să locuiască în ea! Şi slujirea lui s-o ia
altul”.
21. Deci trebuie ca unul din aceşti bărbaţi, care s-au adunat cu noi în timpul cât
a petrecut între noi Domnul Iisus,
22. Începând de la botezul lui Ioan,
până în ziua în care S-a înălţat de la noi,
să fie împreună cu noi martor al învierii
Lui.
23. Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif,
numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia.
24. Şi, rugându-se, au zis: Tu, Doamne,
Care cunoşti inimile tuturor, arată pe care
din aceştia doi l-ai ales,
25. Ca să ia locul acestei slujiri şi al
apostoliei din care Iuda a căzut, ca să
meargă în locul lui.
26. Şi au tras la sorţi, şi sorţul a căzut
pe Matia, şi s-a socotit împreună cu cei
unsprezece apostoli.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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Ţie îți zic: scoală-te!

Citind cu atenție cuvintele Mântuitorului
adresate tânărului din Nain, datorită faptului că
i-a fost milă de suferința mamei: Tinere, ţie îţi
zic, scoală-te, ne putem întreba de ce nu i-a zis
numai: Tinere, scoală-te, de ce i-a zis și: ție îți
zic. Aceasta arată că nu suntem deloc atenți la
cuvintele adresate de Dumnezeu și noi credem
că Hristos vorbește cu altcineva, nu cu noi. Ori
faptul că se adresează tânărului cu aceste cuvinte: ție îți zic, arată că se adresează fiecăruia
dintre noi și nu numai tânărului din Nain. Sfântul
Ioan Gură de Aur spune că toate relele din lume
vin din necunoașterea Sfintei Evanghelii. Este
trist că mulți oameni nu mai ascultă Cuvântul lui

Dumnezeu știe. Dar dacă nu mai ascultăm Cuvântul Vieții ușor, ușor, moartea duhovnicească
pătrunde înlăuntrul nostru. În acest sens Mântuitorul spune să nu ne temem de cei ce ucid
trupul și după aceea nu mai pot să facă nimic,
ci să ne temem de cel ce poate să ne ucidă sufletul și să îl arunce în gheenă, adică în iad. Nici
un criminal, nici o prigoană nu ne poate ucide
sufletul, cine poate să ucidă sufletul este păcatul
și diavolul care stăpânește peste el. Şi atunci
durerea unei mame care și-a pierdut copilul, și se
duce să-i îngroape trupul nu se poate compara
cu cei care își duc sufletele spre moarte, spre
îngropare pentru că nu îl cunosc pe Dumnezeu.
Când Sfânta Evanghelie spune: ție
îți zic, scoală-te, să nu credem că
se adresează altcuiva, decât nouă.
Un mort este un om care nu mai
simte, pentru că sufletul a părăsit
trupul rămas inert. El nu mai aude,
nu mai vede, poți să faci ce vrei cu
el, pentru că nu mai simte, poți să-l
arunci, poți să îl arzi, deși noi nu facem aceasta din respect față de cel
adormit și pentru că avem credința
că și trupurile, desigur transformate,
vor avea parte de înviere. Însă așa
cum se întâmplă cu trupul unui mort,
Dumnezeu și îl înlocuiesc cu fel și fel de cuvinte tot astfel se întâmplă cu un mort duhovnicește,
omenești sau cu multe alte preocupări, sau până care poți să-i vorbești oricât de Dumnezeu, că
la urmă cu nimic. Să ne punem întrebarea atunci nu te aude, poți să-i arăți lucrarea Lui, că el nu
când nu venim la biserică în timpul pe care Bise- o vede, de asemenea nu simte nimic din cele
rica l-a consacrat lui Dumnezeu, ce punem noi în duhovnicești. Sfântul Apostol Pavel dimpotrivă
locul lui Dumnezeu, pe ce îl dăm. Iuda l-a vândut ne îndeamnă pe noi în sens invers, să fim morți
pe 30 de arginți, noi pe ce îl vindem, pe piață, pe păcatului, dar vii pentru Dumnezeu. Dacă încă
târg, pe somn, pe curățenie, pe gătit, pe televizor, mai simțim ceva pentru păcat, dacă atunci când
laptop sau tabletă, sau pe orice altceva, ce pu- se apropie ispita încă mai vibrăm, înseamnă
nem noi în locul sau mai presus de Dumnezeu, că nu am murit păcatului, pentru că un mort nu
sau până la urmă constatăm că îl dăm pe nimic. mai aude, nu mai vede, nu mai simte. De aceea
De multe ori cu durere vezi oameni care chiar în cuvântul Domnului adresat tânărului ne este de
timpul când se citește Sfânta Evanghelie că ies fapt adresat fiecăruia dintre noi, să ne sculăm
din biserică, adică chiar atunci când vorbește din păcat, să ne ridicăm din cădere și să înviem
Dumnezeu, în loc să ascultăm și să auzim ce ne din moartea sufletească, așa cum a înviat acest
spune nouă Dumnezeu, chiar atunci noi plecăm, tânăr care a auzit glasul lui Hristos înduplecat
și atunci ne putem și noi pune întrebarea, dar de suferința mamei sale.
de noi cum să asculte Dumnezeu, dacă noi nu
Părintele Gheorghe Ionașcu
mai ascultăm de El? Este totuși speranță când
(predică la Duminica a XX-a după Rusalii,
vezi în biserică că mai sunt oameni care totuși Învierea fiului văduvei din Nain, Sf. Ev. Luca
mai ascultă acest Cuvânt, însă câți sunt dispuși
7, 11-16, 7 octombrie)
să îl împlinească, cu siguranță aceasta numai
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Libertatea primirii Cuvântului

Din cauza îndărătniciei poporului în mijlocul căruia
S-a întrupat, Mântuitorul folosește vorbirea în pilde sau
parabole, fapt pe care îl anunțaseră proorocii Vechiului
Testament: „Ascultați aceasta, popor nebun și fără inimă!
Ei au ochi și nu văd, urechi au, dar nu aud... Dar poporul
acesta are inimă îndârjită și răzvrătită” (Ieremia 5, 21,
23). „Fiul Omului, trăiești în mijlocul unui neam răzvrătit.
Aceștia au ochi ca să vadă, dar nu văd; au urechi ca să
audă, dar nu aud, pentru că sunt un neam de răzvrătiți”
(Iezechiel 12, 2). Deși Domnul a vorbit deschis, pentru că
nu a avut nimic de ascuns: „Eu am vorbit pe față lumii: Eu
am învățat întotdeauna în sinagogă și în templu, unde se
adună toți iudeii și nimic nu am vorbit în ascuns” (Ioan, 18,
20), totuși folosirea pildelor arată disponibilitatea și voința
auditorului sau dimpotrivă lipsa de voință și de disponibilitate în a primi Cuvântul, sau mesajul transmis de Cineva.

Dacă nu vrei să accepți acest mesaj te plasezi într-o
poziție contrară și refuzi să vezi ceea ce se vede și să auzi
ceea ce se aude. Să fii martor la atâtea minuni săvârșite
de Mântuitorul și să Îl acuzi că vindecă pe demonizați
cu ajutorul lui Beelzebul, căpetenia demonilor, nu arată
altceva decât împotrivire. Problema celor de atunci, ca și
a celor de astăzi, nu era aceea că nu aveau posibilitatea
de a-L cunoaște pe Hristos, ci era aceea că nu voiau să-L
cunoască. Pentru a putea intra în legătură cu Dumnezeu
este nevoie și de o deschidere din partea omului, pentru
că Dumnezeu i-a dăruit omului prin creație o libertate, pe
care nu i-o anulează. Şi de aceea El face apel la voința și
libertatea omului, care nu poate fi silit nici la bine, nici la
rău. Desigur că omul trebuie să fie conștient de ființa sa,
care nu este nici numai materială, nici numai spirituală,
cât și destinul său, care nu este numai pământesc, ci și
ceresc. Atunci omul trebuie să ia în calcul importanța „duhului” spre a ajunge la cunoaștere și înțelegere, depășind
cultura raționalistă specifică lumii de astăzi, bazată numai
pe simțuri și pe prelucrarea semnalelor acestora de către
rațiune. Însă omul ajunge să cunoască și să înțeleagă
cu adevărat atunci când el se deschide și primește duh
din Duhul lui Dumnezeu, care nu exercită asupra omului
vreo presiune fatalistă. Omul mulțumit de sine și care nu
este preocupat de destinul său veșnic, de împlinirea sa
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existențială, ca și omul insensibil la provocările vieții, nu
se poate deschide Evangheliei lui Hristos, pentru că în
mulțumirea lui cu sine însuși va fi chiar deranjat de mesajul
Evangheliei. Omul contemporan care caută comoditatea
și confortul nu mai este dispus la strădanie și efort pentru
a împlini Cuvântul Mântuitorului, el nu va adânci lucrurile,
pentru că nu mai are timp să mediteze asupra sensului
ultim al lucrurilor și asupra sensului vieții. El urmărește
sensul imediat, folosul individual, câștigul pe termen scurt,
el trebuie să fie eficient, să producă, să aibă, nu mai are
timp să devină, să fie. Ori mesajul acestei pericope arată
tocmai acest lucru, că omul refuză să primească, iar dacă
inițial primește nu va păstra, sau chiar dacă va păstra un
timp nu are cum să rodească din pricina preocupărilor imediate care îl copleșesc. Această împreună lucrare, sinergie
a lui Dumnezeu și a omului se arată în faptul că Dumnezeu
aruncă sămânța Cuvântului Său
în toate sufletele, dar depinde de
voința și disponibilitatea fiecăruia,
ce fel de pământ devine, în funcție
de deschiderea pe care o arată.
Ieși-ta Semănătorul, adică Fiul de
la Tatăl, pentru că Fiul a ieșit din
sânurile Tatălui, și a venit în lume,
luând firea noastră omenească,
rămânând în același timp Dumnezeu, și aruncă sămânța, care este
Cuvântul lui Dumnezeu, ce iese din
gura lui Dumnezeu și nu poate intra
în inima omului decât prin Duhul
Sfânt. Domnul seamănă peste tot,
în toate pământurile, bune sau rele,
seamănă din belșug, fără zgârcenie. Dumnezeu este împărat, nu
se comportă ca un contabil, ca să
arunce numai acolo unde are să câștige, pentru că până
la urmă rodirea sau nerodirea nu ține de Dumnezeu ci
ține de om. Dumnezeu își face partea Sa, El dă desăvârșit
ajutorul Său tuturor, pentru că voiește ca toți oamenii să
se mântuiască. Nimeni nu poate da vina pe Dumnezeu că
nu i-ar fi dat El posibilitatea de a aduce roadă, că pe el l-ar
fi păgubit cu ceva față de ceilalți. De aceea sămânța este
aruncată în toate cele patru feluri de pământ. Sămânța de
lângă drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul
şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se
mântuiască. Cele din loc pietros sunt aceia care, auzind
cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceştia nu au rădăcină,
ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă.
Cele căzute între spini, aceştia sunt cei care aud cuvântul,
dar umblând sub povara grijilor, a bogăţiilor şi a plăcerilor
vieţii acesteia, se înăbuşe şi nu rodesc desăvârşit. Iar
cele de pe pământ bun, aceştia sunt cei care, cu inimă
curată şi bună, auzind cuvântul, îl păstrează şi fac rod
prin răbdare, zice Domnul. Să ne ajute și nouă Domnul
Dumnezeu să devenim pământul cel bun pentru a aduce
roadă spre viața veșnică.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXI-a după Rusalii, Pilda
Semănătorului, Sf. Ev. Luca 8, 5-15, 14 octombrie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie
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Și ai luptelor duhovnicești,
Ei s-au născut în secolul al XVI-lea,
În frumoasele ținuturi oltenești.

Depărtându-se cu totul de clevetire,
De judecarea aproapelui,
De osândirea celor slabi,
A urmat drumul binelui.

Când de la starețul mănăstirii,
Binecuvântarea a primit,
A mers dincolo de Turnul lui Traian
Și aici, în Muntele Cozia, s-a stabilit,

Amândoi, din fragedă tinerețe,
Au fost iubitori de nevoință
Pentru Dumnezeu și doritori
De viață sfântă, prin stăruință.

„Clevetirea și osândirea” ,
Se străduia Cuviosul Daniil a spune:
„Prefac dulceața Liturghiei
În profundă amărăciune”.

Lângă duhovnicul său cel iubit
Și ascultare la sânge a făcut,
Învățând să fie smerit și blând
Așa cum la maestrul său a văzut.

Având o dragoste fierbinte
Pentru Domnul Iisus Hristos
Și pentru Preacinstita Sa Maică,
Au trăit întreaga viață cu folos.

Voia să iasă din mănăstire,
Fugind de gâlceavă și gălăgie,
Tânjea după liniștea muntelui,
Dorind să trăiască-n pustnicie.

Daniil și Misail, în peșteri nevoindu-se,
Cu osârdie, neîncetat au slujit,
Umblând pe calea cea strâmtă,
Pentru că pe Domnul mult L-au iubit.

Ascultând de porunca cea sfântă
„ Cel ce voiește să vină după Mine,
Să se lepede de sine, să-și ia crucea
Și să-Mi urmeze Mie”…, în fine,

Primind binecuvântarea,
În Muntele Cozia s-a retras
Și, mai mult de 20 de ani,
În sălbăticia muntelui a rămas.

În aceste ținuturi de vis,
Două chilii în stâncă au săpat
Lângă izvoarele de apă ale pădurii,
Din care cu toții s-au adăpat.

Au lăsat casă, părinți, frați, rude
Și prieteni și au pornit în căutarea
Celui pe care Îl iubeau din suflet,
A Domnului , făcându-și intrarea,

Prin viața cea pustnicească,
Taberele necuraților le surpa;
Că prin rugăciune neîncetată,
Ca și cu o sabie ascuțită le tăia.

Le-au dăltuit cu multă trudă
Pentru ajutorul fraților,
În care, „florile pustiei ”să crească
Sub îndrumarea și ocrotirea lor.

La Mănăstirea Cozia, ca frați,
Viețuind în smerenie și ascultare,
Urmând pe Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce S-a supus Tatălui și Care,

Că nu puține erau supărările
Pe care le aducea vrăjmașul:
Zgomote înfricoșătoare, pocnituri etc.,
Îl urmăreau la tot pasul.

Au suferit multe ispite
De la potrivnicul cel rău,
Dar niciuna n-a putut birui
Setea de rugăciune către Dumnezeu,

Pentru noi, a murit pe Cruce.
Ei au deprins taina nevoințelor,
Dobândind darul rugăciunii
Și-au ajuns în rândul sfinților.

Printre cei ce se mărturiseau
Părintelui Daniil, din cinul monahicesc,
A fost și fericitul Misail, care,
I-a devenit și ucenic duhovnicesc.

De liniște și aspre osteneli
Sub al Fecioarei acoperământ
Și în jurul lor s-a adunat o mică
Obște de frați nevoitori, în curând.

S-au supus poruncilor starețului,
Fiind exemplu de nevoință
Pentru frați și credincioși
Întru ascultare și credință.

Fiind cel mai de aproape ucenic,
Cunoștea gândurile duhovnicului
Și ar fi dorit și el liniștea pustiei,
Dar a fost oprit de sfatul egumenului,

Locuiau în post și privegheri,
În rugăciune neîncetată,
În citirea cărților folositoare
De suflet, având o inimă curată.

Cuviosul Daniil, remarcându-se
În viața aspră călugărească,
În scurt timp, de harul preoției
A reușit să se învrednicească.

Care-i sugera să se mai călească
Pentru a rezista în încercări,
Ca mai mult să se întărească
Pentru aceste greoaie cărări.

Pentru trebuințele fraților,
O bisericuță de lemn au ridicat
În cinstea „Intrării în Biserică
A Maicii Domnului ”, și-n ea s-au rugat.

Al Sfintelor Scripturi și al Psaltirii,
Era un foarte bun cunoscător,
Astfel că preoții mănăstirii
Și l-au ales ca povățuitor

Formarea duhovnicească
A Cuviosului Misail este legată
De conduita exemplară
Și viața atât de bogată

În acest loc sfințit, Cuviosul Daniil,
Tuturor pustnicilor le era duhovnic
Și prin viața lui îmbunătățită,
Era ca o făclie luminoasă-n sfeșnic.

Pe calea mântuirii, fiind
Un duhovnic iscusit;
Chip și pildă pentru toți era,
Ajungând foarte îmbunătățit.

A părintelui său duhovnicesc,
Pe care întru totul a urmat-o;
(A Cuviosului părinte Daniil
Și pe care cu drag a îmbrățișat-o).

Toți pustnicii din împrejurimi
La părintele Daniil se spovedeau
Și pentru viața lor curată,
Binecuvântare de la el primeau.

Primind ascultarea de duhovnic,
A crescut din putere în putere
Sporind în faptele cele bune;
Fiind tuturor spre mângâiere.

Arzând el de dragostea cea
Dumnezeiască, să părăsească
Viața cea de obște, a hotărât
Ca și el în pustnicie să trăiască.

Chiar și sihaștri Neofit și Meletie
Îl aveau ca îndrumător,
Călăuzindu-le tuturor pașii,
Acest binecuvântat păstor.
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Sfinții cuvioși Daniil și Misail,
Prin nevoințe aspre s-au remarcat,
Mai presus de fire, și, cu sabia Duhului
Pornirile trupului au tăiat.

Fericiți sunt ei că au slujit
Cu dragoste lui Dumnezeu,
Puterea vrăjmașului au biruit,
Pe care l-au îndepărtat mereu.

Peștera cea întunecată,
Lumină de la moaște a primit;
Așa a arătat Bunul Dumnezeu,
Că pe Misail l-a preamărit.

Și au primit înfierea cea de sus,
Nedespărțiți fiind cei doi pustnici
De iubirea Mântuitorului Iisus,
Făcându-se întru totul vrednici.

În munte nevoindu-se,
Întru lumină s-au îmbrăcat,
Dorita îndumnezeire dobândind
De harul lui Dumnezeu s-au bucurat.

Parcă erau aprinse de foc
Moaștele lui preacinstite,
Spre a părinților monahi uimire
Și cu bună mireasmă împodobite.

Ca niște miei de junghiere
Pe jertfelnicul de închinare
Al pustniciei s-au așezat,
Ostenindu-se mult fiecare.

Nu se-ngrijau de ziua de mâine
Muncindu-și trupurile cu osteneli,
Cu mult post și asiduă rugăciune
După ale Sfinților Părinți rânduieli.

Varlaam, viitorul mitropolit,
Fost episcop al Râmnicului, a zidit
În locul bisericuței din lemn
Un frumos locaș sfințit.(1676)

Odrăslirea patimilor pământești,
Cu înfrânarea și-au uscat,
Și, la nivelul marilor nevoitori
Ai Bisericii s-au ridicat.

Spre sfârșitul vieții, Cuviosul Daniil
A dat părinților care se nevoiau,
Sfaturi alese și rânduieli,
Încât, din dragoste, toți le urmau.

La temelia bisericii din piatră,
Sub sfântul ei altar a așezat
Preacinstitele lor moaște,
Creștinilor spre închinat.

Apărători ai credinței
Și fericiți călăuzitori
Ai călugărilor s-au făcut
Acești desăvârșiți nevoitori.

Cunoscându-și mai înainte sfârșitul,
Pe Misail l-a pus povățuitor
În locul său, știindu-i valoarea
De foarte bun îndrumător.

Când a fost stareț al Coziei,
Despre viața lor sfântă a aflat
Ca vase alese ale Duhului Sfânt,
Și le-a dat respectul binemeritat.

Ei se pregătiseră din vreme
În post și rugăciuni neîncetate
Răbdând frigul și suferințele
Și ispitiri nenumărate.

Mult l-a plâns ucenicul său iubit
Pe avva cel de toți respectat:
Cu mâhnire Misail a pătimit,
Când părintele la Domnul a plecat.

„Daniil duhovnicul” și „Misail
Nacealnicul”, pe inscripție scrie,
Ca cei ce vin la ei cu credință,
Despre ostenelile lor să știe.

Sfințenia lor, multor călugări
Și creștini s-a făcut cunoscută,
Prin aspră nevoință și pildă
De rugăciune neîntreruptă.

Nimeni nu poate să spună,
Cât de mult atunci a suferit,
Dar, văzându-l dezlegat de trup
Pe duhovnicul său, l-a fericit.

Sfinții Daniil și Misail sunt
Cu Îngerii-împreună vorbitori,
Iar cu Drepții și Cuvioșii
Sunt împreună locuitori.

Umblând în lumina Evangheliei
Și agonisind iubirea de Dumnezeu,
În inimă, au primit îmbrăcăminte
De har, pe care au folosit-o mereu.

Căci trupul bine-înmiresmat,
Cu somnul morții s-a odihnit,
Că, ochii singur și i-a închis,
Ca și cum, puțin, ar fi ațipit.

Ca pe niște mărgăritare ascunse
Ale iubirii de Dumnezeu
Să îi cinstim, ca Sfintei Treimi,
Pentru noi toți să se roage mereu.

Cunoșteau Psaltirea pe de rost;
Atât erau de pasionați și râvnitori,
Citeau mereu Sfintele Scripturi,
Făcându-se tuturor folositori.

Rămânând Sfântul Misail duhovnic,
Pe toți frații i-a îmbărbătat,
I-a călăuzit cu înțelepciune
Pe drumul cel mult căutat.

Ei au continuat și au păstrat
Credința ortodoxă la români,
Pe care cu bucurie am primit-o
De la ai noștri străbuni creștini.

Mărirea pământească au lepădat,
Adâncul smereniei în ei a-ncăput,
Binecuvântându-L pe Dumnezeu
Cel ce a făcut totul de la început.

Își dorea ca toți pustnicii
Să umble pe calea cea dreaptă;
Nădăjduind să se mântuiască,
Au luat hotărârea înțeleaptă.

Prin ostenelile lor austere,
Exemplu sihaștrilor au lăsat,
Cum pot să ducă-n pustnicie,
O viață lipsită de păcat.

În crăpăturile stâncilor,
Cuvioșii sihaștri s-au sfințit
Prin credință cu osteneli
Și har de la Domnul au primit.

Când i s-a apropiat fericitul sfârșit,
Misail s-a îmbolnăvit puțin;
Pentru toată lumea s-a rugat
Și a mulțumit pentru toate din plin.

Pe 25 februarie în anul 2016,
Sfântul Sinod al BOR a comunicat,
Că pe Sfinții sihaștri Daniil și Misail
De la Turnu i-a canonizat.

Cu neclintită blândețe
Și îndelungă răbdare în încercări,
Nu s-au plâns nicicând, nimănui,
De ale diavolilor supărări.

Apoi și-a dat cu bucurie
Sufletul în mâinile Domnului
Și s-a numărat și el împreună
Cu duhovnicul și povățuitorul lui.

Data de 5 octombrie, în fiecare an,
S-a stabilit ca zi de prăznuire
În toată Regiunea Olteniei,
Spre a Sfinților Daniil și Misail cinstire.

Până la hotarul veșniciei
Crucea au purtat-o cu drag,
Nefiind în calea lor, spre desăvârșire,
Vreo opreliște sau vreun prag.

În a treia zi a adormirii sale,
După slujba de prohodire,
Peștera în care s-a nevoit și îngropat
S-a luminat spre a lui cinstire.

Mulțumim cu stăruință
Maicii Sfinte și Bunului Dumnezeu,
Că ne-au trimis în permanență
Sfinți ce, pentru noi, se roagă mereu!
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De-ai ști să mori
de Radu Cârstoiu Arbore

Tu, cel trudit în lupta grea,
Cu viclenia Celui Rău,
Te-așteaptă la odihna Sa
Preamilostivul Dumnezeu.

De-ai ști să mori, ieșind din sine,
Mult înainte de-a muri,
Pe omul nou, născut în tine,
Osânda morții l-ar feri.

Ca o fecioară preafrumoasă,
Din flori ți-ar împleti cununi,
Călăuzindu-te duioasă
Până la poarta dintre lumi.

De-ai știi să mori, murind păcatul,
Mult înainte de-a muri,
Atunci, Dumnezeu-Preaînaltul,
În tine ar sălășlui.

Că moartea cea sârguincioasă
Știind că nu mai poți să mori,
Lăsându-și ruginita-i coasă,
Veni-va cu un braț de flori.

Să treci hotarul ca o boare,
Când libertatea e aproape,
Primești ca binecuvântare
Sărutul morții peste pleoape.

Și Îndumnezeindu-ți traiul
Prin Harul Domnului cel Sfânt,
Doar sufletul cunoaște Raiul
Cu trupul încă pe pământ.

Demonizări

Gherasa era o cetate din regiunea Decapole (Decapolis). Ea există până astăzi, în Transiordania având o
denumire apropiată de cea din Antichitate: Jerash. Situată
la 50 de kilometri spre sud-est de Lacul Galileii, este puțin
probabilă localizarea aici a minunii din Evanghelia de azi.
Origen, spre exemplu, preferă denumirea „Gherghesa”, pe
temeiul unei tradiții locale, ea este locul „de unde se arată
că porcii au fost aruncați de către demoni”.
Relatările evanghelice despre vindecările demonizaților
ne învață cum să ne apărăm de asuprirea demonilor și de
pierzarea în care caută ei să ne arunce. Tâlcuirile patristice
insistă asupra faptului că demonizați sunt nu numai cei
care manifestă diferite forme de nebunie ce pot fi cauzate

de o posesiune demonică, ci și toți cei care sunt robi ai
patimilor. Unii Sfinți Părinți asimilează cele șapte duhuri
necurate de care vorbește Mântuitorul la Matei 12, 45 și
pe cei șapte demoni ce ieșiseră din Maria Magdalena cu
cele șapte păcate de moarte. Sfântul Dionisie Areopagitul vorbește de „mulțimea de posedați care sunt pradă
patimilor”. Acest tip de demonizare îl paște pe oricare
dintre creștini, atâta vreme cât n-a ajuns la asemănarea
cu Dumnezeu.
În virtutea harului primit la Botez, păstrăm puterea
de a opune acestor lucrări demonice un refuz categoric
în orice moment al vieții și de a ne întoarce la Dumnezeu prin pocăință. Sfântul Antonie a ajuns el însuși să

cunoască „gândurile” celui rău. Cu acest discernământ
duhovnicesc, el ne oferă învățături de mare valoare privind
lupta împotriva duhurilor rele. El ne învață că „nu trebuie
să ne temem de momelile lor” și că nălucirile pe care le
pricinuiesc aceste duhuri „nu sunt nimic, ci se mistuie
îndată, mai ales dacă omul se întărește cu credința și se
împrejmuiește cu semnul Sfintei Cruci”.
Mântuitorul l-a biruit și l-a legat pe balaurul diavol „ca pe
o vrabie, ca să ne putem bate joc de el”. Sfântul Antonie l-a
făcut de rușine pe ispititor și a ieșit biruitor împotriva unei
hoarde de demoni, care luau chipul a diferite fiare. Credința
în Hristos este pavăza cu care, zice Sfântul Apostol Pavel,
vom putea stinge „toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului” (Ef. 6, 16). „Căci lupta noastră nu este
împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva
domniilor, împotriva stăpâniilor, împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăților, răspândite în
văzduhuri” (Ef. 6, 12).
Dar nu numai aceste forme de demonizare trebuie vindecate, ci tot ceea ce
înseamnă cădere în robia celui rău. Tot
păcatul, adică, toată patima. „Demonul e
mare iubitor de păcat”, zice Sfântul Antonie
cel Mare. El caută în tot felul să ne atragă în
cursa sa. Dumnezeu Însuși îngăduie uneori să fim ispitiți de Satana, prin suferințe
trupești, pentru îndreptarea și curățirea
noastră. Să nu ne întristăm de aceste
suferințe, care sunt spre mântuirea noastră.
Ci, văzând în ele semne ale iubirii nemărginite a lui Dumnezeu, să fim mulțumitori.
Evanghelia de azi ne arată două lucruri: vindecarea
demonizatului și pierderea de către demoni a turmei
de porci. Ele scot în evidență bunătatea lui Dumnezeu,
manifestată în Hristos. Dumnezeu vindecă pe cel fără de
speranță, iar diavolii caută în continuare să facă răul. Până
când vom întârzia și noi să dorim, asemenea vindecatului,
a fi și a rămâne numai cu Iisus, Domnul și Mântuitorul
nostru? Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXIII-a după Rusalii, Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor, Sf. Ev.
Luca 8, 26-39, 21 octombrie)
Sursă foto: doxologia.ro
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Micul Catehism
Simbolismul Sfintei Liturghii
Sfânta Liturghie a fost întemeiată de Mântuitorul
Hristos la Cina cea de Taină. Serbând atunci Paştele,
împreună cu ucenicii Săi, „Iisus luând pâinea şi binecuvântând a frânt şi a dat ucenicilor Săi, zicând: «Luaţi,
mâncaţi, acesta este Trupul Meu». Luând apoi paharul
şi mulţumind, le-a dat lor zicând: «Beţi dintru acesta toţi:
acesta este Sângele Meu al Legii celei noi, care pentru
mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor»” (Matei 26, 2628; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20; I Cor. 11, 23-25).
Urmând porunca Domnului Sfinţii Apostoli şi mai apoi
ucenicii lor săvârşeau zilnic frângerea pâinii întocmai ca
Domnul, Care, la Cină, înainte de a frânge şi a împărţi
pâinea, a binecuvântat, iar când le-a întins paharul, a
mulţumit (Matei 26, 27; Marcu 14, 22-23; Luca 22, 17-18
şi I Cor. 11, 23 s.u.). Sfânta Liturghie era cunoscută sub
mai multe denumiri : frângerea pâinii (Fapte 2, 42), Masa
sau Cina Domnului (I Cor. 10, 16), Euharistie (mulţumire). Mai târziu, aceasta sfântă slujba a primit numele de
Liturghie, sub care o cunoaştem azi şi înseamnă: lucrare
sau slujba publică, obştească, rânduita şi săvârşită spre
folosul tuturor.
Biserica ortodoxă foloseşte în ritualul cultic trei Liturghii:
a) Liturghia Sfântului Vasile se săvârşeşte numai de
10 ori pe an, şi anume:
– în primele cinci duminici din Postul Mare;
– în joia şi sâmbăta Patimilor;
– în ajunul Crăciunului (24 decembrie) şi ajunul Bobotezei (5 ianuarie);
– în ziua Sfântului Vasile (1 ianuarie)
b) Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite se slujeşte
(în mănăstiri) în tot timpul Postului Mare, în afară de
următoarele zile din postul acesta:
– toate sâmbetele (când se săvârşeşte Liturghia Sfântului Ioan, iar în Sâmbăta Patimilor, a Sfântului Vasile);
– toate Duminicile (când se săvârşeşte Liturghia Sfântului Vasile, iar în Duminica Floriilor, a Sfântului Ioan);
– sărbătoarea Bunei-Vestiri (rând se face Liturghia
Sfântului Ioan);
– Joia Patimilor (când se face Liturghia Sfântului
Vasile);
– Luni şi marţi din prima săptămână şi Vinerea Patimilor (zile în care nu se face nici o Liturghie).
În bisericile de mir, Liturghia Darurilor mai înainte
Sfinţite se slujeşte de obicei numai miercurea şi vinerea
din Postul Mare (mai ales în prima săptămână).
c) Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se face în toate
celelalte zile de Duminici şi sărbători din timpul anului în
care nu se săvârşeşte vreuna din celelalte două Liturghii.
Ea este Liturghia obişnuită în Biserica Ortodoxă, săvârşindu-se de cele mai multe ori în cursul anului bisericesc.
Explicarea Sfintei Liturghii:
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Antifoanele, compuse din versete de psalmi, fac referire la perioada în care Mântuitorul încă nu îşi începuse
activitatea Sa misionară.
Fericirile reprezintă începutul activităţii misionare.
Deschiderea Sfintelor Uşi după sfârşitul antifonului al
III-lea reprezintă ieşirea Mântuitorului din viaţă necunoscută până atunci şi descoperirea Sa oamenilor. Ieşirea
cu Sfânta Evanghelie a preotului înseamnă arătarea
Domnului în lume. Sfânta Evenghelie Îl întruchipează pe
Hristos Însuşi. Imnul „Sfinte Dumnezeule” simbolizează
unirea Bisericii triumfătoare cu cea luptătoare, unirea
cerului cu pământul.
Vohodul Mare (ieşirea cu Cinstitele Daruri) reprezintă
drumul de la locul răstignirii Domnului şi punerea Sa în
mormânt. Pomenirile care se fac acum sunt asemenea
rugăciunii tâlharului de pe cruce: „Pomeneşte-mă Doamne…” Altarul şi Sfânta Masă simbolizează grădina în care
era săpat mormântul. Sfântul Antimis este mormântul
însuşi.
Soroacele pomenirii morților
După tradiția veche și generală a Bisericii Ortodoxe,
se face pomenirea morților prin slujbe cu rugăciuni la
următoarele termene sau soroace: ziua a treia (care corespunde de obicei cu ziua înmormântării), ziua a noua și
ziua a patruzecea după moarte; la trei, la șase, la nouă,
la doisprezece luni după moarte; apoi, în fiecare an în
ziua morții, până la împlinirea a șapte ani de la moarte.
Toate soroacele de pomenire a morților încep a se calcula
din momentul morții și nu de la înmormântare, căci din
momentul morții sufletul intră în grija lui Dumnezeu Care
rânduiește judecata particulară.
Se face pomenirea mortului la trei zile după moarte, în
cinstea Sfintei Treimi, întru care ne mântuim și în amintirea Învierii celei de-a treia zi a Domnului, Care S-a făcut
începătură și arvună a învierii celor adormiți. La nouă
zile se face pentru ca răposatul să se învrednicească de
părtășia cu cele nouă cete îngerești sau cele nouă cete
ale sfinților, și în amintirea Ceasului al nouălea, când
Domnul, înainte de a muri pe cruce, a făgăduit tâlharului
Raiul, pe care ne rugăm să-l moștenească și morții noștri.
La patruzeci de zile în amintirea Înălțării la cer a Domnului, care a avut loc la 40 de zile după Înviere, pentru ca
tot așa să se înalțe și sufletul nostru la cer. La trei, șase
și nouă luni, în cinstea și slava Sfintei Treimi. La un an,
după pilda creștinilor din primele veacuri, care prăznuiau
în fiecare an ziua morții martirilor și a sfinților, ca zi de
naștere a lor pentru viața de dincolo, după cuvântul lui
Solomon că „mai bună este ziua morții decât a nașterii”
(Ecclesiast 7, 1). Termenul de 7 ani când se face ultima
pomenire anuală a mortului, e număr sfânt, amintind de
cele șapte zile ale creației.
În afară de această explicație teologică sau simbolică,
s-au dat și alte interpretări ale soroacelor pentru pomenirea
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morților până la 40 de zile. Astfel, cărțile noastre de slujbă
dau o explicație naturală sau fiziologică, bazată pe analogia
cu fazele prin care trece descompunerea trupului omenesc
până la completa lui putrezire. De exemplu, facem pomenirea mortului în a treia zi după moarte, pentru că în această
zi fața mortului începe să se desfigureze; în ziua a noua,
pentru că atunci trupul mortului începe să se strice, afară
de inimă; la 40 de zile, pentru că atunci se pierde și inima.
Conform acestei interpretări, procesul descompunerii fizice urmează, deci, procesul invers al zămislirii și formării
trupului omenesc în pântecele mamei. Alcătuirea omului
se face tot la fel: în a treia zi se formează inima, în a noua
zi se fixează la trup, iar în a patruzecea zi se alcătuiește
desăvârșit trupul. În sfârșit, se face la șapte ani, pentru că
atunci trupul mortului e cu totul prefăcut în țărână.
Alții pun soroacele pentru pomenirea morților în legătură cu credințele populare despre vămile văzduhului,
prin care ar trece sufletul mortului până să ajungă la cer.
Astfel, pomenirea din ziua a treia s-ar face pentru că abia
atunci s-ar înălța sufletul la cer și că în primele trei zile
după moarte el ar da târcoale trupului. Cea din a noua
zi se face pentru că atunci sufletul se înfățișează a doua

oară lui Dumnezeu în cer pentru a I se închina, după ce
a vizitat Raiul. Cea din a patruzecea zi, pentru că atunci
ar avea loc judecata particulară a fiecărui suflet, după
peregrinarea de 40 de zile prin vămile văzduhului, prin
Rai și prin iad.
Pomenirea mortului la soroacele de mai sus se face
fie cu parastas și Liturghie, fie ducându-se numai colivă,
colac și vin la mormânt, unde preotul face parastasul pe
scurt și stropește mormântul cu vin. Când parastasul
este precedat de Liturghie, se face pomenirea mortului
la Proscomidie prin scoaterea de miride, la ectenii și la
ieșirea cu Darurile, punându-se și ectenia pentru morți,
cu rugăciunea „Dumnezeul duhurilor…” după ectenia
întreită. Uneori, pomenirea este însoțită de mese sau
pomeni și se împart, mai ales la șase săptămâni și la un
an, diferite lucruri de pomană pentru sufletul mortului, care
sunt mai întâi binecuvântate prin rânduieli de slujbă. De
obicei, soroacele sau pomenirile nu se fac în orice zi a
săptămânii, ci mai ales joia, sâmbăta și duminica.
Rubrică realizată de
Părintele Vasile Marian Buțerchi
Parohia Sf. Nicolae, Târgu-Jiu

Păhărelul cu nectar
Iasca, cin-să se-ndoiască?
Slabă, cum e orice iască
Ce nu dă o picătură de ulei
Din carnea ei
Chiar de-ar strânge-o Jupiter
Într-o menghină de fier,
Dornică numai de bine,
A făcut odată semn,
Îmbiind mai lângă sine,
Două tinere măsline,
Doldora de untdelemn:
-Mă-ngrijesc de voi; nepoate,
Și vă spun că se prea poate
Ca să vină din pădure,
Să vă fure,
Vreun papagal sau doi
Și-ntr-o singură clipită,
Să vă-nghită,
Vai de voi!

Tinere și, deci, naive,
Surioarele olive
Se-ncrezură-n vorba dulce
Și, fiind cam obosite, au intrat să mi se culce...
Iasca cea cu suflet drept,
Drăgăstos le-a strâns la piept
Și, din marea-i slăbiciune tot mai mult simțind îndemnul,
A-nceput, ca o vampiră, să le sugă untdelemnul,
Și-astfel, bietele măsline, cât erau de grase ele,
Au rămas, în scurtă vreme, numai sâmbure și piele!...
Un păianjen, ce văzuse cursa bietelor măsline,
Ar fi zis, atunci, în sine:
-De când lumea și pământul, tot așa a fost să fie:
Unde nu e potrivire, în orice tovărășie,
Cel sărac se-mbogățește, de-are alături un nabab,
Și cel gras mi se usucă, spre câștigul celui slab!
Sursa: Vasile Militaru, Fabule,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007
Sursă foto: florariatrias.ro

Deci cum eu urăsc de moarte pe vopsitele paiețe
Prea-ncrezute și-ndrăznețe,
În timp ce eu vreau binele,
La toate măslinele,
Vă poftesc, agate grele,
Înlăuntrul casei mele,
Că la mine, toată viața, fie-n dulce, fie-n post,
Veți trăi nesupărate, de vrăjmași la adăpost
Și-o să ducem împreună,
Casă negrăit de bună!...
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Învierea fiicei lui Iair

Mântuitorul Se întorcea din ținutul Gadarenilor, unde vindecase un îndrăcit. După Matei,
fuseseră doi (Mt. 8, 28). Imaginea lui Iisus, Care
„nu era iubit” în patria Sa, nu era întru totul adevărată, căci spune Sfântul Evanghelist Luca:
„întorcându-Se, toți Îl așteptau” (Lc. 8, 40) și Îl
„îmbulzea poporul” (v. 42).

În mulțime, un om se bucura mai mult ca toți.
Era Iair, mai-marele sinagogii. Era presat de
timp și de o grijă mare, fiica sa era bolnavă „spre
moarte”. Iisus n-a pregetat, s-a dus spre casa
lui Iair. În drumul Său a mai făcut o vindecare,
cea a femeii cu curgere de sânge de 12 ani. Prin
atingerea femeii de hainele Sale și prin „puterea”
ce a ieșit din El, însoțite de o credință deosebită,
se petrece minunea. Credința se arată din nou
ca izvor al minunilor.
Însă minunatele clipe sunt tulburate de o veste: fetița murise. Tatăl, Iair, a căzut în întristarea
cea mai de pe urmă. Era unica lui fiică. Ce durere
poate fi mai mare decât să pierzi o copilă pe
care ai crescut-o până la 12 ani? Peste toate, au
venit însă cuvintele Mântuitorului: „Crede numai
și se va mântui fiica ta!”. Și au pornit din nou
spre casă. Acolo, cu Petru, cu Iacob, cu Ioan și
cu părinții fetei, Iisus a intrat în casă. Celorlalți,
Mântuitorul le-a spus: „Fiți pe pace. Fata n-a
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murit, ci doarme!”
Râdeau cei de afară de cuvintele Lui, însă El a
luat-o de mână, „a strigat” ca și cum sufletul ei să
audă glasul Lui de pe tărâmul celălalt și fata s-a
ridicat din morți. A tras-o jos de pe patul morții,
a dat-o părinților și le-a zis: „Dați-i să mănânce”.
Era slăbită, desigur, fusese și bolnavă. Și tot
așa de simplu cum venise, Domnul a
și plecat. Ideea care se desprinde din
pericopa evanghelică este că izvorul
acestor minuni este credința. Cel care
are credință devine posesorul unei
forțe extraordinare, pe care n-a avut-o
înainte și prin care face acum lucruri
extraordinare. Sfântul Apostol Pavel
spune: „Credința este încredințarea
despre lucrurile nădăjduite și adeverirea celor nevăzute” (Evrei 11, 1).
Credința nu este un act forțat și
irațional, ci are la bază un raționament
logic, care îl satisface pe credincios.
Credința vindecă toate neliniștile noastre. Ea umple toate golurile noastre,
atunci când ne punem marile întrebări
despre noi, despre existența, despre
lumea aceasta și nu găsim răspuns. Un
academician român, Ioan Ursu, spunea: „În astrofizica de azi, ca și în celelalte științe, întrebările nasc răspunsuri
ce nasc alte întrebări”. Frumos, dar
dezolant. Înseamnă că rămâi doar cu întrebările.
Credința ne dă și răspunsuri. Și unde omul
nu poate lucra, lucrează Dumnezeu, pentru că
El este prezent întotdeauna și în toate, mai ales
când Îl chemăm prin credință și rugăciune. El ne
inspiră și ne ocrotește să găsim soluțiile cele mai
bune. Credința trebuie îngemănată întotdeauna
cu fapta bună. Iar fapta bună este aceea care
se exprimă prin dragoste.
De fapt, întreaga Evanghelie se rezumă la
cinci cuvinte memorabile: „Iubiți-vă unii pe alții,
fiilor”. Sunt cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul, pe care le rostea des în ultima parte a vieții
sale. De la ele putem învăța și noi că Evanghelia
se poate împlini doar prin dragoste și credință,
din care izvorăsc minunile. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 8, 41-56, 28 octombrie)
Sursă foto:doxologia.ro
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Sfinții Iosif și Chiriac de la Bisericani
(1 octombrie)

„Povățuitori ai sihaștrilor, ocrotitori ai celor din nevoi și celor
mâhniți mângâietori, cei ce ați dobândit rugăciunea cea de foc
și vase alese ale Sfântului Duh v-ați făcut, rugați-vă lui Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă”. Așa
sună troparul Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Mănăstirea
Bisericani (jud. Neamț), doi părinți îmbunătățiți care au sihăstrit
în această zonă în secolele XV-XVII.
Primul dintre ei în ordine cronologică este Sfântul Iosif, care
este cel dintâi călugăr cunoscut în Muntele Bisericanilor și fondatorul așezământului monahal cu același nume. S-a născut undeva în județul Neamț și a intrat în viața monahală la Mănăstirea
Bistrița din Moldova, primind la călugărie numele de Iosif. Văzând
Sfântul Iosif că nu avea destulă liniște, a luat binecuvântare de la
duhovnic să meargă să se închine la Locurile Sfinte. Ajungând la
Ierusalim și închinându-se la Mormântul Domnului, monahul Iosif
a hotărât să se retragă pe Valea Iordanului. A ajuns în curând
pustnic vestit, strângând în jurul său o mică obște de 17 frați,
dintre care 15 români și doi greci. Vorbim de prima comunitate
monahală românească cunoscută din Țara Sfântă.
Fiind tulburat de năvălirea arabilor, Cuviosul Iosif a ales să se
întoarcă alături de cei 17 ucenici în Moldova, întemeind o sihăstrie [gr. Isihastirion
= loc de liniștire] pe Muntele Bisericanilor,
numit chiar „Muntele lui Iosif”, după numele său. Aici, Sfântul Iosif a continuat
nevoința aspră, trăind în peșteri și în
bordeie de lemn și pământ. Sfintele slujbe
le făcea într-o peșteră mare, înlocuită apoi
de o mică biserică de lemn, cu hramul
„Buna Vestire”. În jurul acestei biserici,
Cuviosul a întemeiat un schit („Schitul lui
Iosif”), în care a așezat rânduiala de slujbă
„achimită” sau „neadormită”, după modelul Mănăstirii Studion din Constantinopol.
Astfel, călugării erau împărțiți în trei cete,
care se roteau fiecare la opt ore pentru
a asigura rugăciunea neîncetată. Vorbim
de singurul așezământ monahal din Țările
Române cu acest fel de rânduială.
Sfântul Iosif a ajuns în curând făcător
de minuni. Vindeca nenumărate boli prin
rugăciunile sale către Dumnezeu. Monahii
impresionau pelerinii prin rugăciunea lor
neîncetată, postul, desăvârșita ascultare
și dragoste ce domnea între ei. Din acest motiv, obștea lor s-a
numit „Schitul Bisericani”, adică „al evlavioșilor”, datorită frumoasei lor rânduieli.
Din păcate, Sfântul Iosif nu a avut nici aici parte de liniște.
Năvălind turcii asupra schitului și incendiind biserica, s-a hotărât să plece împreună cu fiii săi duhovnicești la Athos. Însă, pe
drum, i s-a arătat Maica Domnului într-un stejar, care a întrebat:
„Unde mergeți?”. „Ne ducem la grădina ta!”, a răspuns Cuviosul.
„Întoarceți-vă, căci și aici este grădina mea”, a spus Preasfânta,
dovedind că nu locul te mântuiește, ci ascultarea de voia lui
Dumnezeu.
Sfântul Iosif, ajungând la bătrâneți liniștite și la măsura
părinților de demult, a adormit cu pace, fiind numărat în rândul
sfinților.

Sfântul Chiriac de la Bisericani a trăit în veacurile XVI-XVII,
fiind originar din Valea Bistriței. La început, a viețuit și s-a nevoit în
mijlocul obștii monahale întemeiate de Sfântul Iosif, care număra
peste o sută de călugări în acele vremuri. Dorind însă o viață mai
aspră, s-a retras într-o peșteră din Muntele lui Simon și acolo a
sporit în nevoință vreme de zeci de ani. Vara și iarna viețuia fără
haine pe munte, în rugăciune neîncetată. Așa a reușit să-și biruiască
neputințele trupului și ispitele diavolești, ajungând la măsura marilor
sihaștri din vechime, în special Sfântul Onufrie cel Mare (12 iunie).
După ani de nevoințe sihăstrești, Sfântului Chiriac i-au crescut peri pe tot trupul și a fost umbrit de harul dumnezeiesc, încât
nimic nu-l putea vătăma. Acest Sfânt Părinte apare menționat mai
întâi în lucrarea „Viața și petrecerea sfinților”, scrisă de Sfântul
Ierarh Dosoftei al Moldovei: „Apucat-am în zilele noastre părinți
înalți la bunătăți și podvig [nevoință] și plecați la smerenie adâncă: părintele Chiriac de la Bisericani, gol [petrecând] și ticăloșit
în munte 60 de ani...”. Se pare că Sfântul Mitropolit a sărutat
chiar moaștele pustnicului.
Amintirea Sfântului Chiriac a rămas vie până astăzi.
Credincioșii vin pentru rugăciune și liniștire la ”muntele și
peștera lui Chiriac”. Practic, înainte
ca Biserica să-l canonizeze, poporul
l-a „canonizat” prin evlavia arătată
spre acesta. Sfintele lui moaște au
fost așezate în peștera în care a trăit,
ce se păstrează până astăzi. Aici s-a
făcut mai târziu un mic paraclis pictat
în cinstea Sfântului Chiriac.
Sfinții Iosif și Chiriac de la Bisericani au fost canonizați de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
în anul 2008, cu zi de prăznuire 1
octombrie.
Să-i lăudăm și noi pe acești doi
sfinți cu următoarele cuvinte: „Rugăciunea și liniștea iubind, nevoința și
răbdarea îmbrățișând, patimile cele
pierzătoare le-ați stins cu ostenelile
pustiei, Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani. Unul, luminător
al chinoviei s-a făcut și iscusit păstor,
iar celălalt sfeșnic al luminii neînserate s-a arătat, prin rugăciunea cea
înaltă”.
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