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Editorial

Botezul Domnului

„În Iordan botezându-Te Tu Doamne,
închinarea Treimii S-a arătat...”
(Troparul Botezului Domnului)
Cu mila și cu îndurarea lui Dumnezeu am
ajuns și în anul acesta, 2019, la prealuminatul
praznic al Botezului Domnului. Acest sfânt și
mare praznic împărătesc se mai numește și
Arătarea Domnului sau Epifania. Dar pentru care
pricină nu se zice Nașterii Domnului, Arătarea
Lui, ci Botezului Domnului?
Acest lucru îl arată deslușit și luminat dumnezeiescul Părinte Ioan Gură de Aur, zicând
că Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a
născut, ci când S-a botezat. Și pentru că mulți
nu-L cunoșteau și nu știau cine era, să ascultăm
pe Sfântul Ioan Botezătorul, care zice: „Se află
în mijlocul vostru Acela pe care nu-L știți (Ioan
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

1, 26). Și nu trebuie să ne mirăm că lumea
nu-L cunoștea, pentru că nici Botezătorul nu-L
cunoștea. El însuși zice: „Și eu nu-L știam pe El,
dar Cel ce m-a trimis ca să botez cu apă, Acela
mi-a zis: peste care vei vedea Duhul coborându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce
botează cu Duh Sfânt” (Ioan 1, 33).
Mai spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Este
necesar să arătăm dragostei voastre că nu este
o singură Arătare a Domnului, ci sunt două arătări. Una este aceasta de acum, ce s-a împlinit la
Botez, iar a doua este aceea care va să vină și
care se va face cu slavă mare la sfârșitul lumii”.
La fel spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola
către Tit: „Harul cel mântuitor al lui Dumnezeu
s-a arătat tuturor oamenilor, învățându-ne pe
noi să lepădăm fărădelegea și poftele lumii și
în veacul de acum să trăim cu înțelepciune,
cu dreptate și cu cucernicie” (Tit 2, 11-12), iar
despre cea viitoare spune: „Așteptând fericita
nădejde și arătarea slavei marelui Dumnezeu
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos” (Tit 2, 13).
Sfântul Proroc Ioil spune: „Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, mai înainte de
a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată” (Ioil
3, 4). După mărturia Sfântului Ioan Damaschin,
sunt 8 botezuri care au închipuit botezul creștin.
Primul botez a fost potopul pentru curmarea
păcatului (Facere 7, 17-24). Al doilea botez a
fost trecerea evreilor prin mare și prin nor, căci
norul este simbolul Duhului, iar marea al apei
(Ieșire 13, 22). Al treilea botez a fost botezul
Legii vechi, numit tăierea împrejur (Facere 17,
10-14). Al patrulea este botezul lui Ioan, numit
botezul pocăinței (Matei 3, 1-11). Sfântul Ioan
spune: „Eu vă botez pe voi cu apă, dar Cel ce
vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu
foc” (Mt 3, 11).
Al cincilea botez este botezul creștin, prin apă
și prin Duhul Sfânt, instituit de Domnul nostru
Iisus Hristos, prin cuvinte: „Mergând, învățați
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui
și al Fiului și al Sfântului Duh...” (Matei 28, 19).
Continuare în pagina 2
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Urmare din pagina 1
Însuși Domnul spune: „Ioan a botezat cu
apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu
mult după aceste zile” (Fapte 1, 5). Al șaselea
botez este botezul prin pocăință și prin lacrimi,
adică Taina Spovedaniei. Al șaptelea botez
este botezul prin sânge și mucenicie. Al optulea
botez este focul cel veșnic de după judecata
obștească. Acest botez nu este mântuitor, ci pe
de-o parte distruge răutatea și păcatul, iar pe
de altă parte pedepsește necontenit. Prin Taina
Sfântului Botez, devenim fii ai Bisericii și fii ai lui
Dumnezeu după har.
Cu adevărat, mare este sărbătoarea de astăzi. Căci astăzi pentru prima dată ni se arată
la Iordan cele 3 Persoane ale Sfintei Treimi.
Fiul, smerindu-Se, Se botează în Iordan, Tatăl
grăiește din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu
cel iubit întru Care am binevoit”, iar Duhul Sfânt
Se pogoară ca un porumbel peste Iisus Hristos
(Mt. 3, 16-17). Astăzi ni se descoperă mai lu-

Studiu biblic lunar

Faptele Apostolilor
Capitolul IV
1. Dar pe când vorbeau ei către popor, au venit peste ei preoții, căpetenia
gărzii templului și saducheii,
2. Mâniindu-se că ei învață poporul
și vestesc întru Iisus învierea din morți.
3. Și punând mâna pe ei, i-au pus
sub pază, până a doua zi, căci acum
era seară.
4. Totuși mulți din cei ce auziseră
cuvântul au crezut și numărul bărbaților
credincioși s-a făcut ca la cinci mii.
5. Și a doua zi s-au adunat căpeteniile lor și bătrânii și cărturarii din
Ierusalim,
6. Și Anna arhiereul și Caiafa și Ioan
și Alexandru și câți erau din neamul
arhieresc,
7. Și punându-i în mijloc, îi întrebau:
Cu ce putere sau în al cui nume ați făcut
voi aceasta?
8. Atunci Petru, plin fiind de Duhul
Sfânt, le-a vorbit: Căpetenii ale poporului și bătrâni ai lui Israel,

minat taina Sfintei Treimi. Astăzi cerurile s-au
deschis și Duhul lui Dumnezeu S-a odihnit la
Iordan peste Fiul. Astăzi Stăpânul Se smerește
și cere să fie botezat de slugă. Astăzi cel fără de
păcat primește botezul pocăinței de la Ioan, ca
să ne învețe pe noi taina pocăinței, a mărturisirii
și a spălării păcatelor prin căință și lacrimi.
Astăzi se sfințește apa Iordanului și toate
apele și izvoarele pământului. Astăzi se sfințește
Aghiasma Mare prin semnul Sfintei Cruci și
prin pogorârea darului Sfântului Duh. Deci să
mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu bucurie
la praznicul acesta mare și să ducem cu evlavie
aghiasma mare la casele noastre. Domnul la 30
de ani Se arată lumii, Se pregătește să vestească pe pământ Evanghelia mântuirii și vine să
caute și să mântuiască sufletele noastre.
Să coborâm la Iordan, adică să mergem la
biserică, căci apa cea vie ne spală, ne adapă,
ne dă viață și ne înveselește. Apoi, să ne împăcăm unii cu alții, că dragostea acoperă mulțime
de păcate. Să ascultăm glasul Tatălui, să ne
înfricoșăm de smerenia Fiului, ca să putem
odihni în inimile și în casele noastre porumbelul
Duhului Sfânt. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Botezul Domnului, Sf. Ev. Matei
3, 13-17, 6 ianuarie)
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9. Fiindcă noi suntem astăzi cercetați
pentru facere de bine unui om bolnav,
prin cine a fost el vindecat,
10. Cunoscut să vă fie vouă tuturor,
și la tot poporul Israel, că în numele
lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe Care
voi L-ați răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din morți, întru Acela stă
acesta sănătos înaintea voastră!
11. Acesta este piatra cea neluată în
seamă de către voi, zidarii, care a ajuns
în capul unghiului;
12. Și întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt
nume, dat între oameni, în care trebuie
să ne mântuim noi.
13. Și văzând ei îndrăzneala lui Petru
și a lui Ioan și știind că sunt oameni fără
carte și simpli, se mirau, și îi cunoșteau
că fuseseră împreună cu Iisus;
14. Și văzând pe omul cel tămăduit,
stând cu ei, n-aveau nimic de zis împotrivă,
15. Dar poruncindu-le să iasă afară
din sinedriu, vorbeau între ei,
16. Zicând: ce vom face acestor oameni? Căci este învederat tuturor celor
ce locuiesc în Ierusalim că prin ei s-a
făcut o minune cunoscută și nu putem
să tăgăduim.
17. Dar ca aceasta să nu se răspândească mai mult în popor, să le
poruncim cu amenințare să nu mai vorbească, în numele acesta, nici unui om.
18. Și chemându-i, le-au poruncit ca
nicidecum să nu mai grăiască, nici să
mai învețe în numele lui Iisus.
19. Iar Petru și Ioan, răspunzând, au
zis către ei: Judecați dacă este drept
înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de
voi mai mult decât de Dumnezeu.
20. Căci noi nu putem să nu vorbim
cele ce am văzut și am auzit.
21. Dar ei, amenințându-i din nou,
le-au dat drumul, negăsind nici un chip
cum să-i pedepsească, din cauza poporului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu, pentru ceea ce se făcuse.
22. Căci omul cu care se făcuse
această minune a vindecării avea mai
mult ca patruzeci de ani.
23. Fiind sloboziți, au venit la ai lor și
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le-au spus câte le-au vorbit lor arhiereii
și bătrânii.
24. Iar ei, auzind, într-un cuget au
ridicat glasul către Dumnezeu și au
zis: Stăpâne, Dumnezeule, Tu, Care
ai făcut cerul și pământul și marea și
toate cele ce sunt în ele,
25. Care prin Duhul Sfânt și prin gura
părintelui nostru David, slujitorul Tău, ai
zis: Pentru ce s-au întărâtat neamurile
și popoarele au cugetat cele deșarte?
26. Ridicatu-s-au regii pământului și
căpeteniile s-au adunat laolaltă împotriva Domnului și împotriva Unsului Lui,
27. Căci asupra Sfântului Tău Fiu
Iisus, pe care Tu L-ai uns, s-au adunat
laolaltă, cu adevărat, în cetatea aceasta, și Irod și Pontius Pilat cu păgânii și
cu popoarele lui Israel,
28. Ca să facă toate câte mâna Ta și
sfatul Tău mai dinainte au rânduit să fie.
29. Și acum, Doamne, caută spre
amenințările lor și dă robilor Tăi să
grăiască cuvântul Tău cu toată îndrăzneala,
30. Întinzând dreapta Ta spre vindecare și săvârșind semne și minuni, prin
numele Sfântului Tău Fiu Iisus.
31. Și pe când se rugau astfel, s-a
cutremurat locul în care erau adunați, și
s-au umplut toți de Duhul Sfânt și grăiau
cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu.
32. Iar inima și sufletul mulțimii celor
ce au crezut erau una și nici unul nu
zicea că este al său ceva din averea
sa, ci toate le erau de obște.
33. Și cu mare putere apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Iisus
Hristos și mare har era peste ei toți.
34. Și nimeni nu era între ei lipsit,
fiindcă toți câți aveau țarini sau case
le vindeau și aduceau prețul celor vândute,
35. Și-l puneau la picioarele apostolilor. Și se împărțea fiecăruia după cum
avea cineva trebuință.
36. Iar Iosif, cel numit de apostoli
Barnaba (care se tâlcuiește fiul mângâierii), un levit, născut în Cipru,
37. Având țarină și vânzând-o, a adus
banii și i-a pus la picioarele apostolilor.
Sursa: bibliaortodoxa.ro
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S-a apropiat Împărăția cerurilor!

Cuvintele „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” cu care Domnul își începe propovăduirea Evangheliei
Sale, cuvinte pe care le întâlnim și în predica Sfântului Ioan
Botezătorul, sunt cuvinte de îndemn pentru schimbarea
vieții și pentru întoarcerea de la o viață de păcat, trăită
după voia proprie, la o viață curată și sfântă, trăită după
voia și poruncile lui Dumnezeu. În acest sens, pentru ai
responsabiliza la maxim, Sfântul Ioan Botezătorul le spune
ascultătorilor despre securea care stă la rădăcina pomului
„Deci zicea Ioan mulțimilor care veneau să se boteze de
el: Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce
va să fie? Faceți, dar, roade vrednice de pocăință și nu
începeți a zice în voi înșivă: Avem tată pe Avraam, căci
vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să
ridice fii lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie și se

aruncă în foc” (Lc. 3, 7-9), pentru că omul se cunoaște
după faptă, precum pomul se cunoaște după roadă, și
orice pom care nu aduce roadă bună se taie și se aruncă
în foc, referindu-se la judecata și pedeapsa cei așteaptă
pe cei ce nu-și schimbă viața lor păcătoasă.
Mântuitorul îi cheamă pe oameni spre a dobândi
Împărăția cerurilor încă de aici pe pământ, pentru că
Împărăția se află nu numai în ceruri, ci Ea a venit acum
și pe pământ, pentru că Hristos este Împărăția Cerurilor,
respectiv Împăratul cerurilor venit pe pământ și acolo unde
El este prezent, acolo este prezent și Tatăl și Duhul Sfânt.
Mai mult chiar prin Botez, unindu-ne cu Hristos, primindu-L
pe El în ființa noastră și îmbrăcându-ne cu Hristos „Căci,
câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat” (Ga.
3, 27), Împărăția cerurilor este înlăuntrul vostru (Lc. 17,
21). Așa încât cel care viețuiește în Hristos, arată această
prezență a Lui prin viața sa și poate spune cu Sfântul
Apostol Pavel: „M-am răstignit împreună cu Hristos; și
nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața de
acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu,
Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Ga.
2, 20). În și prin Hristos, Împărăția Preasfintei Treimi se
descoperă oamenilor, începând cu zămislirea Lui ca om,
care este o lucrare a Sfintei Treimi: „Duhul Sfânt Se va
pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri;

pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui
Dumnezeu se va chema” (Lc. 1, 35). Însă manifestarea în
chip văzut a Împărăției lui Dumnezeu se face la Nașterea
Domnului, la Botezul sau Arătarea Domnului, la Schimbarea la Față, așa cum Domnul le spune de altfel ucenicilor,
că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor vedea moarte
până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu (Mt. 16,
28), apoi Învierea, Înălțarea și Pogorârea Duhului Sfânt,
nu sunt altceva decât arătări ale Împărăției lui Dumnezeu,
pe care cei ce s-au sfințit au pregustat-o încă de aici, de
pe pământ.
Pe de altă parte îndemnul adresat de Mântuitorul
Hristos: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”
ne face să fim cu luare aminte la legătura dintre Taina
Pocăinței și Taina Botezului, ca porți de intrare a oamenilor în Împărăția cerurilor. Prin Taina Sfântului Botez,
omul primește iertarea păcatului strămoșesc
și a păcatelor personale de până atunci, harul
înfierii, întrucât devine fiu al lui Dumnezeu
după har, născut de la Dumnezeu, din apă și
din Duh, și de asemenea primește puterea de
a lupta cu păcatul și de a birui ispitele. Această
luptă împotriva ispitelor o vedem prin exemplul
Mântuitorului care îndată după Botezul Său în
Iordan este dus de Duhul în pustia Carantaniei,
unde diavolul L-a ispitit prin lăcomie, apoi prin
îndemnul de a înlocui pe Dumnezeu cu lumea
materială, ca și când ființa omului ar fi alcătuită
numai din trup, nu și din suflet, sau omul ar fi
numai o ființă biologică, nu și ființă spirituală, cu
făgăduința că omul a cărui existență pe pământ
este trecătoare, va stăpâni lumea exterioară,
și nu în ultimul rând, ispita slavei deșarte sau
a afirmării omului prin uitarea de Dumnezeu,
dacă este să facem referire numai la ispitele
prin plăcere, de la începutul activității pământești. Ispitele
prin durere le va respinge Domnul nostru Iisus Hristos
către sfârșitul vieții Sale pământești, când diavolul care
nu a reușit prin luptă directă, încearcă de data aceasta
să-L ispitească prin intermediul oamenilor, pe care îi
întoarce împotriva Lui și aceștia cer Răstignirea, dar pe
care Domnul îi iartă și se roagă către Dumnezeu Tatăl,
zicând: „Părinte, iartă-i că nu știu ce fac”. Dar pentru că
noi suntem nedesăvârșiți și nu putem birui aceste ispite,
că nu vrem să folosim toată puterea și toate darurile date
de Dumnezeu, sau că zicem că mai târziu vom face ce
trebuie, că nu suntem încă pregătiți acum, deși timpul
nostru este astăzi, mâine va fi numai dacă Dumnezeu
ni-l va dărui, de aceea avem nevoie de Pocăință, atât ca
Taină, cât și ca stare, spre a putea înnoi harul pe care l-am
primit încă de la Botez. Așadar prin aceasta ne putem și
noi apropia de Împărăția care este aproape de noi, sau
în noi totdeauna, începând de la Botez, dar se descoperă
pe măsura împlinirii poruncilor, după cum spune Sfântul
Cuvios Marcu Ascetul.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica după Botezul Domnului,
Începutul propovăduirii Domnului,
Sf. Ev. Matei 4, 12-17, 13 ianuarie)
Sursă foto: oasteadomnului.ro
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Poezii ale Sfântului Ioan Iacob Românul

Îndemn frățesc
Fii pribegi ai țării mele
Necăjiți printre străini,
Nu uitați menirea noastră
De Români și de Creștini!
Cu dragoste curată
Ca frații petrecând,
Păstrând neprihănită
Credința prin străini!
Uniți-vă în cuget
Prin simțuri creștinești
La „sânul Maicii Noastre”
Celei duhovnicești!
În rodul născocirii
Să nu nădăjduiți,
Ci arma mântuirii
Mereu s-o mânuiți!
Trezindu-vă simțirea
Din suflet creștinesc,
Să punem semnul Crucii
Pe steagul românesc!
Veșnicia sufletului
O, suflete, scânteie sfântă
A „Soarelui celui gândit”,
Odor neprețuit al lumii
Și Îngerilor prea cinstit!
Ești duh din Duhul cel de viață,
Suflat de Unul Dumnezeu
Și rânduit să fii de-a pururi
Cu Dânsul, suflete al meu.
Făptura toată, cea văzută,
Și cerul cu podoaba sa
Au fost gătite pentru tine,
O, suflete, comoara mea!
De-aș fi lipsit de toate-n lume,
Nimica n-am a pierde eu,
Căci toate nu-s așa de scumpe,
Ca tine, suflete al meu!
Dar, vai! lipsindu-mă de tine,
Atunci pe toate le-am pierdut:
Și slava pregătită-n ceruri
Și orice bine am avut!
Răscumpărat de la osândă
Cu Sângele Dumnezeiesc,
Tu ești chemat să fii mireasă
A „Mirelui celui Ceresc”.

(1913-1960)

Cu „amanetul cel de taină”,
Încredințat de la Botez,
Vei fi chemat, în ziua „nunții”,
La El să te înfățișezi.
Păzește mai ales credința
Cu tainele ce are ea,
Cercându-ți zilnic conștiința
Să nu te mustre cu ceva!
Va trece cerul și pământul,
Iar tu vei rămâne mereu,
Căci suflete, tu ești „Icoana”
Prea Veșnicului Dumnezeu!
Când pierdem rostul
(robiți de cele pământești)
Din zborul cel prea tainic
Al timpului grăbit,
Adeseori de suflet
Uităm desăvârșit.
Robiți de jugul silnic
Al trupului tiran,
Ne rătăcim din calea
„Cerescului liman”.
Uităm de „zarea sfântă”
A „Patriei cerești”;
Căci mintea ne târăște
La cele pământești.
Aripile gândirii
De patimi se topesc
Și lesne ne vânează
Acei ce ne pândesc.
Atunci bietul suflet,
Ca mortul stă pierdut,
În groapa cea adâncă
A trupului de lut.
Și viața noastră trece
Deșartă, „fără duh”,
Ca ziua fără soare
Și fără de văzduh!
Iar rostul mântuirii
– „Din ceruri rânduit” –
Îl facem să rămână
Atunci zădărnicit!
Fără El
Ce sunt eu fără de Domnul?
Sunt un praf de oase reci,

Hrana viermilor din groapă
Și a muncilor de veci!
Mintea mea, fără de raza
Luminărilor de sus,
Este beznă nesfârșită
După „veșnicul Apus”.
Ochii mei, fără privirea
Spre Părintele Ceresc,
Sunt ca ochelarii negri
A celor care orbesc!
Gura mea, fără mișcarea
Darului lui Dumnezeu,
Este clopot fără limbă,
Fără glas fiind mereu.
Însăși biata mea ureche,
Fără Duhul lui cel Sfânt,
Este zdreanță agățată,
Care tremură la vânt.
Iar la mâini și la picioare,
Dacă Domnul nu dă spor,
Lucrul meu –atunci – și mersul
Este veșnic pierzător!
Fără darul Sfintei Troițe,
Eu sunt vierme stricător,
Căci, trăind fără lumină,
Fără de nădejde mor!
Semne de jale de la Iordan devale
Te-ai supărat acum, Iordane,
Și nu mai zburzi voios în cale;
Te dai mereu la adâncime,
Ascuns în malurile tale.
Văzându-ți valea jefuită
De lăcomia omenească,
Ți-ai micșorat belșugul apei
Și frumusețea cea firească.
S-a speriat acum pustia
De zgomotoasele motoare
Și nu mai sunt, ca altădată,
Nici păsări vesele, nici fiare.
Acum nu mai vezi sihaștrii
În valea ta cea minunată,
Căci astăzi, zilnic, se pogoară
O lume nouă răsfățată.
Botezătorule Ioane,
De vei veni la vale iară,
Nu vei cunoaște, nici pustia,
Nici apa de odinioară!
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Arată-le din nou la oameni
Pe „Mielul cel Dumnezeiesc”,
Căci multă lume nu-L cunoaște,
Iar unii îl disprețuiesc!

Iar dincolo – de ceea parte –
Văd chipul cel uscat de post
A Sfintei Pustnice Maria,
- Ca cerbul fără adăpost.

În cumpăna faptelor mele,
Atunci, doar, un strop să arunci
Din sfânta-Ți milostivire,
Și eu voi scăpa de la munci.

Acum e apa mai sărată
Și liniștea s-a tulburat,
Iar în lăcașul tău din vale
„Irodiada” s-a mutat!

În cântecul de păsărele ,
În mersul apelor – grăbit Eu simt și astăzi armonia
Din „Ostrovul blagoslovit”.

Un semn de vei face la Îngeri,
Vor scoate pe sufletul meu
Din gheara viclenilor demoni,
Și veșnic slăvi-Te-voi eu.

În locul imnurilor sfinte
Și-al predicii de pocăință,
Acum auzi cântări la radio
A celor fără de credință.
Din cele patru părți a lumii
Răsună vestea de război
Și toți vedem securea morții
Apropiindu-se de noi!
Către „Irozii” cei de astăzi
Mai strigă, Sfinte Prooroace,
Să nu mai defăimeze Legea
Că, iată, nu mai este pace!

Cugetări din zile grele
De viața cea pustie
Se tulbură sufletul meu,
Dar inima nu vrea să știe
Că moartea-i la spate mereu.
O văd cum gătește „organul”
Și clopotu-i gata de tras,
Iar eu îmi acopăr timpanul
De către al „trâmbiței glas”.

Măcar deși nu sunt vrednic
Din fapte a fi îndreptat,
Dar sfânta credință, Stăpâne,
Cu darul de sus, am păstrat.
O, Doamne, împrăștie ceața
Și norii „gânditului fum”
Să nu mai alunece pașii
Din calea cea dreaptă, de-acum!
Cugetări scurte

Icoane vechi

Se cade s-aud de la boală
Al trâmbiței glas vestitor,
Să-mi fac mereu socoteală
Că este poruncă să mor”!

Niciodată duhul nostru
Nu se poate liniști
Dacă nu ne dăm silința
„Întru Domnul a trăi”.

Iordane prea blagoslovite,
Izvorule duhovnicesc,
Când viața mea se amărăște
Mereu la tine mă gândesc.

Dar inima cea vicleană
Înșală pe cuget mereu,
Căci este de moarte dușmană
Smeritului suflet al meu.

După cum nu tace pruncul,
Când lipsește mama sa,
Tot asemenea și duhul
Nu se poate alina.

Deși din vorbele străine,
Se-arată chipul tău schimbat,
Eu nu te pot vedea cu mintea
Decât așa cum te-am lăsat:

Simțirea mea cea adormită,
Trezește-te măcar acum
Și mintea mea cea amăgită,
Întoarce-te iarăși la „drum”!

Întru Domnul este pacea,
Întru El odihna mea,
Calea cea adevărată
Și acum și pururea.

Cu minunate păsărele,
Cu florile bătrânei lunci,
Te văd împodobit și-acum
Precum te cunoșteam atunci.

Stăpânule mult Milostive,
Tu știi obștescul meu sfârșit,
Cunoști și păcatele mele,
Să nu mă iei nepregătit!

Când mintea vrea să zboare
La Bunul Dumnezeu,
Atunci vrășmașul tainic
Ne bântuie mereu.

În valea ta cea răsfățată,
La Schitul nostru românesc,
Același farmec mi se-arată,
Aceeași liniște simțesc.

Din veac făcătorii de rele
Nu ți-au greșit precum azi eu,
Dar tu ești „noian îndurării”,
Să mântui și sufletul meu.

Împrăștie gândirea
Ca pulberea în vânt
Și caută să tragă
Privirea spre pământ.

La peștera din Vitavara
Cu mintea mea zăresc mereu
Pe Mergătorul-Înainte,
Vorbind cu Domnul Dumnezeu.

A trupului viață se scurge;
Ajută-mi, Stăpâne, acum,
Să nu mi se tulbure duhul
În ceasul „plecării la drum”.

Priveliște deșartă
Ne-arată cel viclean
Ca să pogoare mintea
Din „veșnicul liman”.

Apoi la vale, către mare,
Se-arată umbre din trecut
A cuvioșilor Sihaștri,
Cu numele necunoscut.

Dă-mi, Doamne, la vremea ieșirii
Pe Îngerul meu păzitor,
Să-l văd bucuros lângă mine,
Iar nu pe al meu „pârâtor”!

Piatra nesimțirii mele
S-a făcut ca un mormânt
Care veșnic mă apasă
Și mă trage la pământ.

Alături, Preotul Zosima
Așteaptă parcă și acum
Pe Cuvioasa Egipteancă
Să-i dea „Merinde pentru drum”.

La vămile cele grozave,
Să nu mă oprească din drum,
Ajută-mi s-adun deci merinde
Și apa căinței acum.

O, de s-ar mișca odată
Piatra sufletului meu
Ca să facă loc luminii
Sfinte de la Dumnezeu.
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Întunerice de patimi
Înlăuntrul meu domnesc,
Iar vlăstarele virtuții
Toate se îngălbenesc.

Iar când ești în prigonire,
Mulțumește bucuros,
Că mergând pe „calea strâmtă”,
Calci pe „urma lui Hristos”-

Cugetări smerite

II

Suflete al meu smerite,
Adă – mai întâi de toate –
Preamărire Celui veșnic
Pentru orice bunătate.

Precum încet se trece
Făclia de la sfeșnic,
Așa se trece viața
Și vine somnul veșnic.

De lucrezi ceva spre bine,
Nu te înălța în gând,
Căci nu este bunătate,
Fără darul Lui cel Sfânt.

Să cugetăm adesea
La tainele „ieșirii”,
Ca să scăpăm de frică
În ceasul „despărțirii”.

Totdeauna, la culcare,
Slavă dă lui Dumnezeu,
C-ai ajuns sfârșitul zilei,
Izbăvindu-te de rău.

Să pomenim cu lacrimi
Pe cei ce-au răposat,
Căci pentru noi se roagă
Și ei neîncetat.

Când te scoli, dă slavă iarăși,
Că din mila Lui cea mare,
Nu te-a osândit pierzării,
Ci ți-a dăruit sculare.

Să știm întotdeauna
Că fără Sfântul dar,
Comorile din lume
Sunt toate în zadar.

La mâncare zi cu duhul:
„Mulțumesc, Ceresc Părinte,
Pentru apa și văzduhul
Și aceste daruri sfinte”!

Nădejdea să ne fie
La „Cel fără-de-ani”,
Iar nu la mintea noastră,
La slavă sau la bani.

Dacă ești lovit de boală,
Cugetă că orice leac
Nu te-ajută, fără darul
„Doctorului Sfânt din veac”.

Nevrednicia noastră
S-o punem mai prejos
Decât vinovăția
Celui mai păcătos.

Ne mistuie Sahara
Din ce în ce mai sumbru în tâmple-mi simt tic-tacul
Ce ne măsoară timpul spre vremea de apoi,
Că prin pendulul biblic, ce împlinește veacul,
Ne mistuie Sahara ce-am zămislit în noi.
Tânjind spre-mpărăția Puterilor Divine,
Când fără de speranțe în rele mă înec
Și, dedublat, cu spaimă de ziua care vine,
Nevrednic sunt ca astăzi genunchii să mi-i plec.
Desțelenind în suflet credința-n Dumnezeu,
Nu știu care sămânță va răsări mai bine,
Că fără har, Stăpâne, voi fi un fariseu
Ce naște-un întuneric pe care se susține.
Cum poate să îmi pese de-atâta-ncrâncenare,
Când moare-nvingătorul întors de la război

În toate să ne fie
Credința ca un cheag
Și dragostea curată
Al vieții noastre steag.

7

Să nu lăsăm în minte
Vreun cuget dușmănos,
Ci să urmăm iertării
Și păcii lui Hristos.
Sursa: Sf. Ioan Iacob-Hozevitul,
„Hrană duhovnicească”,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2006
Sursă foto: doxologia.ro

de Radu Cârstoiu Arbore

Și-n orice biruință, de-am sângerat mă doare,
Afurisind Sahara ce-am zămislit în noi.
Tu calea spre lumină, Te rog de mi-o arată
Să întețesc nădejdea că mă voi îndrepta
Și acceptându-mi soarta, așa cum mi-a fost dată,
Mă rog, Stăpâne Doamne, facă-se voia Ta!
Și de-oi avea puterea să-mi înfrânez mândria
Las lacrimile toate să-mi curgă în șuvoi,
Ca înălbit în toate, să pot găsi tăria,
De-a răcori Sahara ce-am zămislit în noi.
Și binecuvântarea, Tu, Doamne, să ne-o dai,
Ca-n sufletele noastre să cadă-atâtea ploi,
Și, peste-ntreaga lume, crescând un colț de rai,
Să înverzim Sahara ce-am zămislit în noi.
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Prețul recunoștinței!

Cerul și pământul vor trece dar cuvintele
Mele nu vor trece, spune Mântuitorul, ceea ce
înseamnă că aceste Cuvinte sunt veșnice, sunt
permanente, actuale pentru noi cei de astăzi
așa cum au fost pentru cei zece leproși, pe care
Domnul nu i-a vindecat pe loc, ci pe cale, atunci
când i-a trimis să se arate preoților, pentru că
așa prevedea rânduiala Vechiului Testament în
Levitic 13-14, unde se spune ca dacă un bolnav
de lepră constată că s-a făcut sănătos, vindecarea trebuia confirmată de preot și numai după
aceea era reprimit în comunitate. Mântuitorul

care s-a milostivit de cei zece leproși, nu le
spune că s-au vindecat sau că se vor vindeca,
ci doar îi trimite să se arate preoților. Leproșii
se încred în cuvântul Domnului și pornesc către
preoți, arătându-și astfel credința, fără să zăbovească, fără să mai ceară lămuriri. Ei ascultă și
ascultarea din credință aduce minunea vindecării trupești. Numai unul însă, prin faptul că mai
întâi a considerat că trebuie să se întoarcă să
mulțumească binefăcătorului său, dobândește
și vindecarea sufletească, adică mântuirea, ca
urmare a unei credințe mai desăvârșite, decât a
celor nouă. Și cei nouă au avut credință, pentru
că și ei s-au vindecat trupește, dar numai unul
a primit și mântuirea, ca urmare a recunoștinței
față de Cel ce l-a vindecat.
Am putea considera că faptele pe care el le-a
făcut după vindecare, i-au adus și mântuirea pe
care a primit-o de la Dumnezeu, ca urmare a unei
permanențe a lui înaintea lui Dumnezeu. Ceilalți
au primit vindecarea și au plecat de la fața lui
Dumnezeu, nu s-au mai întors înaintea Lui, spre
deosebire de aceast samarinean, care a făcut
acest lucru. Acest fapt se repetă cu fiecare dintre
noi, care primim binefacerile lui Dumnezeu, dar

ne ducem viața plecând de la fața lui Dumnezeu,
pe când mântuirea o va primi numai cel care se
va întoarce și va rămâne recunoscător înaintea
lui Dumnezeu. Poate cineva v-a încerca să-i
îndreptățească pe cei nouă, că după atâta timp
de suferință, departe de familii, abia așteptau să
primească confirmarea de la preoți pentru a se
întoarce la casele lor, însă niciun argument nu-i
scuză pentru nerecunoștința lor, pentru că dacă
Domnul nu-i vindeca erau condamnați pentru tot
restul vieții la suferință și la izolare. Deci pentru
o oră sau două în plus cât le lua să se întoarcă
și ei să-i mulțumească Domnului Hristos,
au pierdut mul mai mult decât au câștigat,
căci au pierdut mântuirea. Așa se întâmplă cu noi în fiecare duminică, sărbătoare
sau chiar în fiecare zi, când nu aveam un
ceas sau două să mergem la Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie sau să stăm de
vorbă cu Dumnezeu prin rugăciune, pentru că nu avem timp sau avem alte lucruri
de făcut, trebuie să câștigăm lucruri fără
valoare, în timp ce ne pierdem sufletele
și mântuirea.
Tot ce avem am primit ca dar de la
Dumnezeu, atât pentru existența noastră vremelnică, cât și pentru cea veșnică, viată, aer, lumină,
apă, hrană, sănătate, și toate celelalte daruri și
noi nu avem timp să zicem un „mulțumesc Doamne, pentru tot și pentru toate”, am ajuns de nu
mai avem timp pentru Cel care ne-a dat timpul
pe care îl avem. „Cea mai mare binefacere este
că L-a trimis pe Fiul Său Cel Unul Născut și S-a
făcut Om în peștera din Betleem, iar mai apoi, pe
Golgota, a oferit înfricoșătoarea jertfă a Crucii,
ca să ne elibereze de păcat, de stricăciune și
de moarte. Un oarecare misionar, vrând să facă
mai lesne de înțeles celor ce-l ascultau marea
binefacere, pe care ne-a dăruit-o Hristos, a făcut
următoarele: S-a aplecat la pământ, a desenat
un cerc împrejurul unui vierme și l-a îngrădit de
jur împrejur cu lemne mici. După aceea a dat foc
lemnelor care s-au aprins bine și s-a alcătuit o
coroană de foc. Viermele a simțit focul dimprejurul lui și a început să se miște în dreapta și-n
stânga. Nu putea însă să găsească o ieșire pe
nicăieri, pentru că de pretutindeni îl înconjura
focul. Așadar, era condamnat să ardă. Atunci,
întinzându-și mâna, misionarul a scos viermele
din cușca de foc și ținându-l în palmă a spus
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oamenilor, care urmăreau cu interes scena: Ați
înțeles ce înseamnă lucrul acesta? Foc este păcatul, care ne amenință de pretutindeni, vierme
suntem noi, care suntem condamnați să ardem
în iad, iar Cel care S-a aplecat este Hristos; ne-a
scos din moarte și din iad și ne-a mântuit. Unui
astfel de Binefăcător ce fel de recunoștință ar
trebui să-I arătăm!”
Actualitatea cuvintelor Mântuitorului se arată
în faptul că de două mii de ani încoace și până la
sfârșitul veacurilor Domnul îi trimite pe cei atinși
de lepra păcatului să se arate preoților, pentru
că lor le-a dat putere să vindece sufletește, iar
unde vrea Dumnezeu și trupește, așa cum spune
Domnul prin Sfinții Apostoli că: „oricâte veți lega

Păhărelul cu nectar
De sub o streașină de trestie
A unei case vechi, de țară,
Pe nu știu care chestie,
Acum un an, pe primăvară,
O viespe, din senin, găsi pricină
Să mi se ia la ceartă c-o albină:
- Mă rog – începe viespea să atace –
Pe când albina tace,
- Eu nu-nțeleg mândria voastră seacă
Și, iacă,
Într-un clipit de gene, mă explic:
Cu ce justificați voi oare, că, din zori
Și până seara, stați cu nasu-n flori?!
Desigur, cu nimic!
Doar nu vei căuta să-mi spui acum
Că nu puteți trăi fără parfum!...
Eu înțeleg numai atunci că mori,
Ești om sau câine,
Când nu ai bucățica ta de pâine,
Dar când n-ai flori?!
Auzi, mă rog, ce de fasoane
Pe voi, pretinsele cucoane!...
Halal boieri!...
Nu pot trăi decât prin flori de meri,
Ca-n Paradis!
Prin floare de cireș și de cais...
Nu poți, cucoană dragă, să respiri,
Decât prin mărgărint și trandafiri!...
Vă plac doar crinii, irișii și macii,
Ba, sufletul vi-l dați pe-o iasomie!...
Ei ba nu, chiar că mă apucă nervii,
Când văd atâta boierie!...
De ce adică nu ne-ați recunoaște
Surori de sânge, având același trup?
Că n-avem doară trup de broaște!
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pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți
dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri”.
Un alt lucru pe care trebuie să îl reținem din
această minune a vindecării leproșilor este faptul
că atunci când erau bolnavi, iudei și samarineni
stăteau împreună, deci se înțelegeau, deși erau
străini unii față de alții, iar când s-au vindecat
s-au despărțit unii de alții, și au revenit la vechile neînțelegeri și dușmănii, ceea ce arată că
suferința, necazurile și bolile îi unesc pe oameni,
în timp ce starea de bine și sănătate ne separă.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a XXIX-a după Rusalii, a celor
10 leproși, Sf. Ev. Luca 17, 12-19, 20 ianuarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Viespea și albina
Deosebirea-i că voi stați în stup
Iar noi, sărmane, rebegim prin streșini...
Păi, să nu leșini?!...
Cuminte-ar fi să ne-mpăcăm... Îmi saltă
De fericire, inima la gândul
Că – fie-n stup, sub streșini sau pe baltă –
Vom strânge rândul
Și vom trăi cu toate laolaltă!...
Să nu mai fie-aceste separații
Și... cum să spun?
Nu, voi sătuii, iar noi, leșinații,
Ci fiecare, când avem un bun,
Să-l împărțim ca frații!...
Albina i-a răspuns:
- O, viespe, mi-ai vorbit îndeajuns...
Tu-mi ceri s-avem cu toții un cămin;
Să nu mai stăm cu nasu-n flori de crin
Și-n locul florilor, cu voi,
Să respirăm miresme din gunoi,
Iar bunul ce prin muncă ni-i dat nouă,
Să-l împărțim cu voi în două!...
E drept să recunoaștem și e bine:
La chip sunteți și voi niște albine,
Dar orice altă-asemănare piere
După a mea părere, cel puțin,
Căci noi, albinele, producem miere,
Iar neamul viespăresc, numai venin!...
..................................................................................
În lume, nu odată s-a întâmplat păcatul,
Ca unii – proști sau leneși – să strige că au dreptul:
Să fie tot o apă: calicul cu bogatul
Și prostul cu-nțeleptul!...
Sursa: Vasile Militaru, „Fabule”,
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007
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Vindecarea orbului din Ierihon

Multe întâmplări ca aceasta pe care o
istorisește Sfânta Evanghelie de astăzi deveniseră obișnuite în vremea propovăduirii
pământești a lui Iisus. Din perspectiva de astăzi,
întâmplarea este evident neobișnuită. Domnul
Se apropia de orașul Ierihon. Era înconjurat,
ca de obicei, de o mulțime mare. Îl urmau,
vorbeau, se înghesuiau, fiecare voia să fie cât

mai aproape de El, să-L vadă, să-L atingă, să
se sfințească. Dintotdeauna, oamenii au crezut
că, atingându-se de un om sfânt, se sfințesc și
ei, căci așa cum ceva necurat aduce necurăția,
așa și ceva sfânt aduce sfințenia.
Zgomotul acesta provocat de mulțime este
auzit și de un orb, care stătea la marginea drumului și cerea milostenie. O fi întrebat pe cei din
jur: „Cine este? Ce s-a întâmplat? Ce se petrece?” I-o fi spus cineva: „Trece Iisus, profetul din
Nazaret”. Și atunci, cuprins de credință și de o
mare speranță, a început să strige: „Iisuse, Fiul
lui David, miluiește-mă!” Nu știa ce distanță era
între el și Iisus, de aceea striga foarte tare, ca
să se facă auzit. Orbul striga, spune Evanghelistul, dar de fapt el se ruga. Îl ruga pe Domnul
să-l vindece. Cei din jur, ca să-l tempereze, îl
rugau să tacă.
Iisus l-a auzit, o fi întrebat și El: „Cine strigă?
Ce se petrece?” Și I-au spus: „E un orb, strigă
de pe marginea drumului”. Orbul nu mai striga
acum după mâncare sau după vreun ban, acum
voia vindecare: „Doamne, să văd!” Și Domnul

l-a vindecat: „Vezi! Credința ta te-a mântuit!” În
clipa aceea, ochii orbului s-au deschis și a văzut.
Domnul a luat act de credința lui, de credința lui
în El, ca Mesia. L-a numit pe Iisus „Fiul lui David”,
deci știa cu cine are de-a face. Auzise de El. Era
ca și cum L-ar fi așteptat. Știa că e din neamul
regelui David. Nu putuse să citească Scripturile, dar cineva îi spusese că a venit Mesia și că
poate să facă astfel
de minuni. În taina
cugetului său, va
fi așteptat de mult
această întâlnire cu
Domnul.
Orbul se afla întrun timp mesianic.
S-o fi gândit cu teamă că Iisus putea
să treacă pe lângă
el sau putea să nu-l
audă. A nădăjduit
mereu ca Domnul
să-l prindă și pe el
în planurile și-n binecuvântările Sale.
Deși nevăzător, el
L-a văzut pe Iisus
și Iisus l-a văzut pe el. L-a văzut pe Dumnezeu,
pe Mesia, în Iisus. Și aceasta l-a salvat! Tocmai
de acum este o minune, un fapt supranatural.
Fiindcă o anumită orbire care nu-i din naștere
se mai vindecă și astăzi, dar orbirea din naștere
nu se vindecă. De aceea, prima întrebare a unui
medic specialist pe care o pune unui orb este:
„Ai văzut vreodată?” Având răspunsul la această
întrebare, medicul știe de la început dacă mai
poate face ceva sau nu pentru bolnav.
Domnul îi apreciază pe medici. Doar El a
spus: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci
cei bolnavi”. Așadar, Domnul ne îndeamnă să
nu acceptăm boala, ci să încercăm vindecarea
ei cu ajutorul medicilor, pentru că El recomandă
restaurarea ființei umane. Această restaurare
ține și de credință, ea ne dă speranță într-un
sens și ne înarmează cu seninătate și cu răbdare, chiar și în cele mai grele situații. Dumnezeu
este un Dumnezeu logic, un Dumnezeu al semnelor, nu al arbitrariului. Fără credință, suntem
dezarmați și dezorientați cu desăvârșire. Cât preț
au mâinile și picioarele pentru un om căruia i-au
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fost amputate? Dar noi, care le avem, cât preț
punem pe ele? Cât prețuim sănătatea noastră
și cât facem pentru a nu ne pierde sănătatea?
Abia atunci ajungem să le prețuim când nu le
mai avem.
Drama nevederii este o mare dramă. Ființa
umană se echilibrează greu – când o poate face
– dacă îi lipsește acest simț de cea mai mare însemnătate. Închide ochii doar pentru 5 minute și
încearcă să stabilești contact cu spațiul din jurul
tău. Vei înțelege doar puțin ce înseamnă să nu
vezi. Și lipsa celorlalte simțuri se resimte la fel
de dramatic. Mai rea însă este orbirea sufletului.
Fericitul Ieronim spune: „Să privești întotdeauna

înainte, gândindu-te pururea nu la răul pe care-l fac
alții, ci la binele pe care ești dator să-l faci tu însuți”.
Așa să ne rugăm și așa să cerem lui Dumnezeu, să nu fim orbi sufletește, ca să putem face
binele. Să fim întotdeauna mulțumitori pentru tot
ce am primit de la Dumnezeu și să ne dorim ca
privirea noastră să fie bună, gândul nostru să fie
bun întotdeauna, de laudă și de mulțumire aduse
Celui care ne poartă de grijă. Amin.
Părintele Radu Dumitru Traian
Parohia Peștișani, Protoieria Tg-Jiu Nord
(predică la Duminica a XXXI-a după Rusalii,
Sf. Ev. Luca 18, 35-43, 27 ianuarie)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

„Din tinerețe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, și
numai Lui, Unuia, ai dorit cu înflăcărare să Îi slujești,
prin rugăciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te
cu inima plină de umilință, dobândind iubirea lui
Dumnezeu și arătându-te ales al Maicii Domnului.
Pentru aceasta ne rugăm ție: Mântuiește-ne pre noi
cu rugăciunile tale, preacuvioase Serafime, Părintele nostru”. Așa îl laudă Biserica pe un sfânt rus din
veacul al XVIII-lea, care a mărturisit tuturor dulceața
Rugăciunii lui Iisus.
Sfântul Serafim s-a născut pe 19 iulie 1759, în
perioada în care Iluminismul invada Europa, pregătind lumea pentru ateismul și persecuțiile de mai
târziu ale comunismului. A fost fiu al unor negustori
evlavioși din orașul Kursk, primind la botez numele
de Prohor și crescând în smerenie și dragoste față
de Biserică. Pe când era copil, i s-a arătat Maica
Domnului și l-a vindecat în chip miraculos. La 17 ani
a părăsit lumea, cu binecuvântarea mamei sale, și a
intrat în Mănăstirea Sarov. Aici a ajuns un model de
ascultare și de alte virtuți monahale. Făcea orice i se
cerea, postea, se ruga ziua și noaptea cu rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-mă pe mine păcătosul”.
Cuviosul s-a îmbolnăvit foarte grav la un moment
dat. Totuși, a refuzat ajutorul medicilor, cerând doar
Sfânta Împărtășanie ca leac. Când credea că va
muri, i s-a arătat din nou Maica Domnului, împreună
cu Sfinții Apostoli Petru și Ioan, și a zis, arătând spre
el: „Acesta este din neamul nostru!” S-a însănătoșit
în cele din urmă, construind o bolniță pe acel loc.
După opt ani de ascultare ca frate, Sfântul a fost tuns
în monahism, primind numele de Serafim („înfocat”,
„arzător”), după numele cetei îngerești celei mai
apropiate de scaunul Sfintei Treimi. De aici încolo,
râvna sa pentru cele duhovnicești va spori, ducând
într-adevăr o viață îngerească.
Monahul Serafim a fost hirotonit diacon, apoi
preot, în 1793. După ce duhovnicul său a trecut la

cele veșnice, Cuviosului i s-a îngăduit să locuiască
într-o colibă de lemn, aflată la 6-7 km de mănăstire,
pe care el a numit-o „Sfântul Munte”, gândindu-se
la Athos. Serafim petrecea acolo toată săptămâna,
întorcându-se în obște doar duminica și în sărbători.
Avea locuri din pădure pe care le numise: Betleem,
Iordan, Tabor, Golgota și citea din Sfânta Evanghelie
pericopele potrivite la aceste locuri. Evanghelia pe
care o avea era una grea, numită de Sfânt „povara
lui Hristos”. În afara slujbelor dumnezeiești la ore
fixe și a miilor de metanii, Serafim se ruga neîncetat,
având mintea unită cu inima. La început, s-a hrănit
cu pâinea primită de la mănăstire, apoi cu roadele
grădinii sale, pe care le împărțea cu un urs uriaș, dar
ascultător ca o pisică.
Diavolul nu putea suferi o asemenea petrecere.
Așa că a început să războiască pe tânărul ieromonah
prin gânduri, prin zgomote infernale, apariții înspăimântătoare și altele. Serafim a fost nevoit să stea o
mie de zile și o mie de nopți pe o piatră, în picioare
sa îngenuncheat, rostind rugăciunea vameșului:
„Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”. Astfel, el
a fost eliberat pentru totdeauna de războiul gândurilor. Satana nu s-a lăsat, ci a trimis trei tâlhari care,
negăsind nimic de valoare în chilia Cuviosului, l-au
bătut groaznic, lăsându-l mai mult mort decât viu. De
remarcat că Serafim, deși avea o constituție robustă,
nu a încercat nicio clipă să se apere, lăsându-se cu
totul în voia lor, după modelul lui Hristos. Cu ultimele
puteri, s-a întors în mănăstire, unde a fost vindecat
după cinci luni de suferință printr-o nouă arătare a
Maicii Domnului. Totuși, Sfântul a rămas gârbov până
la sfârșitul zilelor, neputându-se mișca decât cu mare
greutate, sprijinit într-un toiag.
Cuviosul s-a întors în draga sa pustie, începând
din 1807-1810 lupta tăcerii, în deplină singurătate.
Murind starețul mănăstirii, Serafim a fost acuzat că a
rupt comuniunea cu Biserica și a fost chemat înapoi
în obște. Sfântul s-a supus și, întorcându-se la mă-

Sfântul Serafim de Sarov (2 ianuarie)
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năstire, timp de 5 ani a trăit în recluziune (închidere
cu totul în chilie), având un sicriu, în care se ruga,
un sac cu pietre drept așternut, un trunchi de copac
drept scaun și o icoană a Maicii Domnului la care
ardea candela neîncetat. Apoi, a deschis ușa chiliei și
a petrecut în continuare în tăcere până în 1826, când
Maica Domnului i-a vestit că trebuia să vorbească,
împărtășind tuturor din experiența sa duhovnicească. Astfel, Serafim a devenit pentru poporul rus un
adevărat „apostol”, martor și propovăduitor al Învierii.
Sfântul îi întâmpina pe majoritatea vizitatorilor săi
cu salutul: „Hristos a înviat, bucuria mea!”. Avea darul
înainte-vederii, știind să citească în sufletele oamenilor și dând fiecăruia sfatul, mângâierea, încurajarea
și mustrarea de care aveau nevoie. Predat cu totul
voii lui Dumnezeu, el le spunea, fără multă cercetare, primul cuvânt pe care i-l descoperea Dumnezeu
și acesta era, întotdeauna, cel
mai potrivit pentru ei: „Primul
gând care-mi răsare în suflet,
socotesc că Domnul mi l-a trimis
și atunci vorbesc încredințat că
aceasta este voia lui Dumnezeu
și că este spre binele său. Când
iau o hotărâre după mintea
mea, se întâmplă întotdeauna
să greșesc”, spunea Cuviosul.
Marele proprietar Motovilov,
ucenic al Sfântului Serafim, l-a
văzut odată pe acesta scăldat în
lumină cerească și, la întrebarea: „Care este scopul viețuirii
creștine?”, a primit răspuns:
„Dobândirea Sfântului Duh, pe
care-L primim dacă îndeplinim
faptele de sfințenie cerute de
Biserică și mai ales prin rugăciune”. Motovilov a notat această întâmplare minunată,
dar manuscrisul a fost găsit abia în 1903, în preajma
canonizării Sfântului. Cuviosul învăța adesea: „Bucuria mea, câștigă duhul păcii și atunci mii de inimi
se vor mântui în preajma ta... Rugăciunea, postul,
privegherea și toate celelalte practici creștine, nu
constituie scopul vieții noastre creștine. Deși este
adevărat ca ele slujesc ca mijloace indispensabile
în atingerea acestui țel, adevăratul scop al vieții
creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu. Cât despre rugăciune, post, priveghere,
pomeni si toate faptele bune săvârșite de dragul lui
Hristos, sunt doar mijloace spre a dobândi Duhul
Sfânt. Țineți minte vorbele mele, numai faptele bune
săvârșite din dragoste pentru Hristos ne aduc roadele
Duhului Sfânt. Tot ce nu este săvârșit din dragoste
pentru Hristos, chiar dacă ar fi ceva bun, nu aduce
nici răsplată în viața viitoare, nici harul Domnului
în viața aceasta. De aceea, Domnul nostru Iisus
Hristos a zis: «Cel ce nu adună cu Mine risipește»

(Luca 11, 23). Nu că o faptă bună ar putea fi numită
altfel decât agoniseală, căci chiar dacă o faptă nu
este făcută pentru Hristos, este totuși socotită bună.
Scriptura spune: «În orice neam cel care se teme de
Dumnezeu și face ce este drept este primit la El»
(Fapte 10, 35).
Cuviosul a purtat de grijă la două mănăstiri de
maici: la Diveevo, le-a dat ca îndreptar îndemnul:
„În tot timpul să aveți mâinile ocupate cu lucrul și
buzele cu rugăciunea”, iar la „Moara” a dat o regulă
de viețuire având în centru rugăciunea inimii sau a lui
Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-mă pe mine, păcătosul”. Înainte de mutarea
sa la cele veșnice, Serafim a fost vizitat din nou de
Maica Domnului, alături de doi îngeri, Sfântul Ioan
Evanghelistul și douăsprezece fecioare mucenițe,
zicându-i: „În curând vei fi cu noi”. Pe 1 ianuarie 1833,
după ce s-a împărtășit, s-a
închinat la toate icoanele și i-a
binecuvântat pe frați, Sfântul s-a
retras în chilia sa și, cântând imnele Învierii, și-a dat duhul chiar
în acea noapte. După trecerea
la cele veșnice, Serafim nu a
uitat să mai viziteze din când în
când pe cei apropiați, prin numeroase apariții și vindecări minunate. Canonizarea sa a avut
loc pe 19 iulie 1903, în prezența
familiei imperiale, a numeroși
ierarhi și a unei mulțimi de sute
de mii de persoane, venite din
toate părțile Rusiei. În 1926,
bolșevicii au confiscat moaștele
sale și s-a pierdut urma lor. Ele
au fost găsite în 1991 și readuse
la Mănăstirea Diveevo, într-o
impresionantă procesiune.
Să ne rugăm și noi Sfântului Serafim de Sarov cu
următoarele cuvinte: O, preaminunate sfinte și mare
făcător de minuni, preacuvioase Părinte Serafime,
primește această sărmană rugăciune a noastră ce
se înalță spre lauda ta și stând acum înaintea Tronului Împăratului Împăraților, al Domnului nostru Iisus
Hristos, roagă-te pentru noi toți ca să aflăm mila Lui in
Ziua Judecății, cu bucurie cântându-I: Aliluia!” Amin.
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