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Rugaciune catre

Maica Domnului a
Sfântului Antim Ivireanul
Stăpână

de
Dumnezeu
Născătoare,
împărăteasa cerului și a pământului, cinstea și slava
creștinilor, ceea ce ești mai înaltă decât cerurile și
mai curată decât soarele, Fecioară prealăudată,
nădejdea celor păcătoși și liniștea celor loviți de
valurile vieții, caută asupra poporului tău, vezi
moștenirea ta, nu ne lăsa pe noi, păcătoșii, ci ne
păzește și ne scapă de vicleșugurile diavolului, că
ne-au împresurat întristările, nevoile și răutățile.
Dă-ne mână de ajutor, Fecioară, că pierim. Îndurăte de noi, că pe tine te avem ajutătoare și la tine
nădăjduim să-L îmblânzești pe Fiul tău cu
rugăciunile tale preaputernice și nebiruite, ca să-Și
întoarcă spre noi mila Sa cea bogată. Și pe toți să
ne învrednicească a ne păstra viața cinstită și fără
de prihană, pentru ca noi cu o gură și cu o inimă pe
El pururea să-L mărim, iar ție să-ți zicem: „Bucurăte, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!".
Amin.

PREDICA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE
FLORINALA DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII

CE ESTE CREDINŢA?

„Credinţa ta te-a mântuit…” „Doar crede şi se va mântui”
Ce este credinţa! Sunt unele
lucruri, fraţii mei, pe care le
simţim, dar nu putem să le
exprimăm. Simţi, de pildă, că
există aer, vezi că el clatină
frunzele; dar cine a văzut
aerul? Simţi electricitatea,
atingi o sârmă şi te scutură,
dar foarte bine nici ştiinţa nu
poate să explice ce este
electricitatea. Stai pe pământ
şi simţi cutremurul,
dar
cauzele cele mai profunde ale
cutremurului n-a putut nimeni
să
le
identifice.
Lumea
aceasta are taine. Una din
marile taine este şi credinţa.
Ce este credinţa? Este curent,
aer, electricitate, cutremur?
Este ceva mult superior.Aţi
auzit
Evanghelia.
Ne
istoriseşte două minuni. Una,
vindecarea femeii cu scurgere
de sânge, mai mică; alta,
învierea copilei moarte, este
foarte mare. Acestea le zice
Evanghelia. Şi vreau să luăm aminte la un lucru. Dacă femeia
bolnavă s-a vindecat şi dacă fetiţa a înviat din morţi, aceste două
minuni au avut loc pentru că la mijloc a fost credinţa. Femeii pe

care a vindecat-o, Hristos i-a spus: „Credinţa ta te-a mântuit”. Şi
tatălui fetiţei i-a spus: „Nu te teme; doar crede, şi se va mântui”
(versetele 48 şi 50). Hristos pune credinţa ca pe o condiţie a
minunilor. Aceasta ne arată cât de mare lucru este credinţa. Şi
dacă deschideţi Evanghelia şi întreaga Sfântă Scriptură veţi vedea
că este foarte des întâlnit cuvântul „credinţă”. Dar veţi întreba: ce
este această credinţă?
Ce este credinţa! Dacă vrei să simţi credinţa, ascultă ce spune
Biserica noastră la Heruvic: „Toată grija cea lumească să o
lepădăm…”. Vrei să simţi ce este credinţa, să vezi lumina cea
cerească? Izgoneşte din mintea ta orice gând pământesc. Din
mintea ta fă-ţi aripi şi zboară. Zboară dincolo de lună, dincolo de
soare, dincolo de stele, dincolo de galaxii. Dar oricât vei zbura,
undeva te vei opri. Acolo deci unde se opresc rachetele,
astronomia, ştiinţa, logica, acolo, atunci, este nevoie de altfel de
aripi – aripile credinţei. Credinţa vine şi te ia şi te înalţă sus, foarte
sus, şi acolo auzi: „Osana întru cei de sus…”, asculţi cântările
îngerilor şi ale arhanghelilor precum Sfântul Spiridon, vezi un tron
deasupra căruia şade însuşi Dumnezeu. Aceasta este credinţa, îţi
arată lucruri, pe care nici cu ochiul, nici cu microscopul, nici cu alte
mijloace ştiinţifice nu poţi să le vezi.
Prin credinţă omul îşi dă seama că în afară de această lume
materială există şi o altă lume, nu sensibilă, ci suprafirească,
nevăzută, duhovnicească, o lume superioară, lumea duhurilor
netrupeşti şi nemuritoare. Îşi dă seama că există Dumnezeu,
„Creatorul celor văzute şi celor nevăzute”.
Prin credinţă omul simte şi că există un Părinte iubitor. O vrăbiuţă
– zice Evanghelia – o furnică, o frunză din copac nu cade jos pe
pământ fără voia Sa. „La voi însă şi perii capului toţi sunt număraţi”
(Matei 10, 29-30). Ce vrea să spună asta? Toate detaliile vieţii
noastre Domnul le cunoaşte.
Prin credinţă acceptăm că Dumnezeu este un soare, o „Dumnezeire
în trei Sori”, trei sori, dar un singur soare: Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh. „Slavă sfintei şi celei de-o fiinţă şi de viaţă făcătoare şi
nedespărţitei Treimi”. „Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a
Fiului şi a Sfântului Duh…”. Ce măreţii sunt acestea!

Prin credinţă de asemenea mărturisim că a doua Persoană a Sfintei
Treimi, Domnul nostru Iisus Hristos, s-a coborât din cer aici, pe
pământ. Nu doar ca om, ci ca Dumnezeu-Om. S-a botezat în
Iordan, a fost străpuns de spini, de piroane şi de răutatea lumii.
Prin credinţă – înainte de toate – mărturisim că pe Golgota s-a
jertfit Fiul Fecioarei şi Şi-a vărsat Neprihănitul Său Sânge şi acest
Sânge a devenit baie în care se curăţeşte şi cel mai păcătos suflet.
„Sângele lui Iisus Hristos… ne curăţeşte pe noi de tot păcatul” (I
Ioan 1, 7).
În sfârşit, prin credinţă mărturisim că Hristos a înviat întru slavă,
S-a înălţat la ceruri şi că va veni iarăşi într-o zi „să judece viii şi
morţii” (Simbolul de Credinţă).
Acestea sunt temeliile, rădăcinile sfintei noastre credinţe. Este
suficient însă doar să credem? Acestea – îţi spune unul – le accept;
nu sunt ateu, mason, iehovist; eu cred… Nu este suficient doar să
zicem „cred”. Cuvântul „cred” să-l arătăm continuu în viaţă, să-l
traducem prin fapte de iubire.
Crezi în Sfânta Treime? O spui cu gura. Prin viaţa ta însă arăţi că
adori alte zeităţi „ale veacului acestuia”, care sunt profitul,
mammona, plăcerile, idolii lumii, însuşi satana (II Corinteni 4, 4).
Crezi în purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de toate? De ce deci
te întristezi? De ce deznădăjduieşti? De ce te temi? Dumnezeu,
care hrăneşte păsările, te va hrăni şi pe tine. „Bogaţii au sărăcit şi
au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot
binele” (Psalmul 33, 11).Crezi că Hristos a înviat din morţi şi a
biruit moartea? Atunci de ce te întristezi şi plângi? De ce faci ca şi
închinătorii la idoli „care nu au nădejdea” Învierii? (I Tes. 4, 13).
Crezi că Dumnezeu este iubire? Atunci tu de ce ţii mânie şi ură?
Crezi că Dumnezeu iartă pe cel păcătos? Aşadar, de ce şi tu nu ierţi
pe vecinul sau pe fratele tău?
Crezi că Hristos este deasupra tuturor? Atunci de Îl dispreţuieşti, de
ce Îl înjuri ?Din păcate, nu există credinţă lucrătoare.
Iubiţii mei! În aceşti ani blestemaţi în care trăim, în care diavolul
şi-a pus toate puterile ca să dezrădăcineze din inimi credinţa, să
fim cu multă luare aminte.

Pentru ca omul să se mântuiască are nevoie de credinţă. Credinţa
în Dumnezeu, credinţa în Hristos, credinţă în cele pe care le învaţă
Biserica noastră. Dar nu suntem ca protestanţii. Nu. Aceştia strigă
doar „credinţă”. Noi, ortodocşii, spunem: Credem, dar lângă
credinţă avem şi faptele iubirii. „Credinţă lucrătoare prin iubire”
(Galateni 5, 6). Nu suntem nici protestanţi, nici catolici, şi nici
iehovişti, nici masoni, nici atei. Noi spunem că credinţa mântuieşte.
Care credinţă însă? Credinţa care este dublată de fapte (vezi Iacov
2, 14-26). Un copac îl cunoşti după fruct; lămâiul se cunoaşte după
lămâie, mărul – după mere, măslinul – după măsline; şi creştinul
se va arăta din faptele lui. Iar puiul de pasăre, pentru a zbura,
trebuie să aibă puternice ambele lui aripioare. Dacă vânătorul îi
loveşte o aripioară, sărmanul pui cade jos. Cu o aripioară încearcă,
se loveşte jos de pământ, dar nu poate să zboare. Aşa face şi
diavolul, ne loveşte cu gloanţele lui când într-o aripă, când în alta,
când în credinţă, când în fapte, când în Ortodoxie, când în
ortopraxie, şi nu putem să zburăm la cele cereşti. Să luăm aminte
să avem credinţă ortodoxă şi fapte de virtute.
Vine ceasul – aproape este – în care va cădea ciurul deasupra
pământului. Toate câte le zice Apocalipsa se vor împlini. Ne va
cerne diavolul ca pe ucenicii lui Hristos în noaptea Marii Joi.
Spuneau: „Noi vom fi alături de Tine”. Şi Hristos i-a spus lui Petru:
În seara aceasta diavolul vă va cerne. „Iată satana a cerut să vă
cearnă ca pe grâu…” (Luca 22, 31). Cu site mici ne-a cernut până
astăzi; dar va veni sita cea mai mare. Şi atunci, fraţii mei, din miile
de creştini, ascultaţi? – Aceste lucruri le spun cărţile lui Dumnezeu,
Biblia (vezi Matei 7, 14; 22, 14; Luca 12, 32; 13, 23; 18, 8;
Apocalipsa 3, 11; 16, 9-11,21) – Din miile de creştini dacă va
rămâne unul credincios lui Hristos! 999 nu vor mai crede în nimic.
Vor blasfemia, vor face ca şi câinii turbaţi care nu-şi mai recunosc
stăpânul.
Dar noi, şi unul dacă am rămâne, să rămână. Şi unul dacă rămâi în
societate, să rămâi. Unul va birui, cel care crede în Hristos. Şi să ne
învrednicească Dumnezeu să murim cu credinţa ortodoxă şi cu
fapte de pocăinţă. Şi când va veni cel din urmă ceas al vieţii
noastre, să spunem: „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru
Împărăţia Ta” (Luca 23, 42). Amin.

Sfintii Mihail si Gavriil
Daca pe buna dreptate s-a spus ca adanc pe adanc cheama, noi
putem marturisi ca tot atat de firesc e ca inaltime pe inaltime sa cheme.
Iata, in sfanta nazuinta de apropiere de Dumnezeu, vedem o intreaga
gama a inaltimilor, care una pe alta se cheama de a fi cat mai aproape de
tronul Dumnezeirii. Pe unii ii vedem porniti in zborul de desprindere de
cele pamantesti, pe altii urcandu-se deasupra puterilor firesti, iar pe
altii in vulturesc avant plutind in zarile cele mai inalte. Si asa pe toti

sfintii, dupa masura stralucirii lor, ii vezi potrivit dorintei lor, cat mai
departati de cele pamantesti si mai apropiati de Dumnezeu. Si pe cat ei
au intrupat in viata lor si mai mult idealul credintei, pe atata sclipesc
intr-o eterna investmantare a luminii celei Dumnezeiesti...
De aceea pe buna dreptate, slavindu-se sfintii printr-o cantare
bisericeasca, alcatuitorul se intreaba: "Ce va vom numi pre voi,
sfintilor? Heruvimi, ca intru voi s-a odihnit Hristos? Serafimi, ca
neincetat L-ati preamarit pe El? Ingeri, ca de trup v-ati lepadat? Puteri,
ca lucrati cu minunile? Multe sunt numirile voastre! Si mai multe
darurile! Rugati-va sa se mantuiasca sufletele noastre."
De ne-am invrednici sa avem vedenia a insusi tronului Celui
Preainalt de care s-a bucurat proorocul cel de demult, am vedea ceea ce
ochiul nostru niciodata n-a vazut. Caci ne spune profetul: "Vazut-am
cum S-a asezat Cel vechi de zile; imbracamintea Lui alba ca zapada, iar
parul capului Sau alb ca lana; jiltul Sau: flacari de foc; rotile Lui: foc
arzator. Un torent de foc se varsa si iesea din el; mii de mii Ii slujeau si
miriade de miriade stateau inaintea Lui..."
Aceste "mii de mii si miriade de miriade", ce stau in imediata
apropiere a tronului celui Dumnezeiesc, sunt sfintii ingeri, caci ei fiind
fiinte numai spirituale, pot sta in fata lui Dumnezeu care e foc si lumina.
De aceea si pe sfintii ingeri ii avem infatisati sub reprezentarea figurata
a focului. "Pentru ca imaginea focului reprezinta cea mai mare
asemanare a duhurilor ceresti cu Dumnezeu. Caci Sfintii teologi descriu
fiinta cea mai presus de fiinta in chipul focului". (Dionisie Areopagitul,
Ierarhia cereasca, Cap. 15, 2). Intr-adevar Sfintii Ingeri apar in lume ca
si flacara Dumnezeirii cea in veci stralucitoare, caci si ei cu buze de
vapaie neincetat canta: "Sfant, Sfant, Sfant este Domnul Savaot, plin
este tot pamantul de marirea Lui!" (Isaia 6, 3).
Un Sfant Parinte al Bisericii noastre, scriind un stralucit studiu
despre Sfintii Ingeri imparte lumea aceasta a duhurilor in trei coruri, iar
la randul lor, fiecare cor e alcatuit din trei cete. Si astfel avem cele noua
cete ingeresti:
I. Serafimii, Heruvimii si Tronurile, care sunt numai in slujba lui
Dumnezeu;
II. Domniile, Puterile si Stapaniile, care slujesc intreaga creatiune,
III. Incepatoriile, Arhanghelii si Ingerii care slujesc pe oameni in chipul
urmator: Incepatoriile slujesc pentru binele intregii omeniri,
Arhanghelii binele unui popor iar Ingerii slujesc binelui indivizilor, ca
ingeri pazitori.

Dar, fratilor, pentru ca astazi praznuim soborul Sfintilor
Arhangheli Mihail si Gavriil voi cauta sa arat ceva mai pe larg despre
acesti voievozi ai cetelor ingeresti.
Mai inainte de a crea lumea aceasta vazuta, Dumnezeu a creat
lumea cea nevazuta a Sfintilor Ingeri, a acelor fiinte ceresti ce sunt
numai duhuri. Si precum am aratat, ele vietuiesc in imparatia de lumina
a Dumnezeirii si slava Lui ii acopera cu stralucire si pe ei. Iata insa ca
Lucifer, cel ce era ca si o stea stralucitoare intre ingeri printr-o
deosebita frumusete, dar si chemare, caci era seful unei mari cete
ingeresti - a ravnit o si mai mare slava decat aceea pe care o avea. Si
ceva mai mult, a zis in cugetul lui: "Ridica-ma-voi in ceruri, si mai
presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aseza jiltul meu! In
muntele cel sfant voi pune salasul meu, in fundurile laturei celei de
miazanoapte. Sui-ma-voi deasupra norilor, si asemenea cu Cel Preainalt
voi fi"... (Isaia 14, 13-14). Dar iata ca, pe cand aceasta mandrie se urzea
in el, si pe cand ceata lui se pregatea de razboi contra slavei lui
Dumnezeu, in aceeasi clipa a aparut Voievodul cel prea stralucit al
Arhanghelilor, care, tragandu-si sabia de foc, a grait cu glas de flacari si
cu buze de vapai: "Sa luam aminte! Cine e ca El?" Si deodata, Lucifer cu
intreaga lui ceata s-a prabusit din inaltimile cerului in vaile pamantului,
in haurile prapastiilor, in adancul adancurilor pline de intunecimi...
Acest Voievod al Arhanghelilor care a spus: "Cine e ca El?", adica
cine poate sa fie ca Dumnezeu de mare, de slavit si atotoputernic, e
insusi Arhanghelul Mihail. Caci de la acest cuvant de credincioasa
marturisire si-a luat si numele, pentru ca Mihail, in vechea limba
biblica, aceasta insemneaza: Cine e ca El. De aceea si Voievodul cetelor
ingeresti, vazand cum cel ce a gresit a cazut ca fulgerul din cer, a grait
catre toti ingerii ce au ramas credinciosi Domnului: Sa luam aminte, noi
cei ce suntem creatura lui Dumnezeu, la pedeapsa pe care au primit-o
cei ce s-au lasat ispititi de mandrie! Ei au fost pana acuma lumina iar de
acuma sunt intuneric! Iata pentru ce am adunat toate cetele ingeresti, ca
luand aminte la cele intamplate, noi sa marturisim credinta si dragoste
netarmurita fata de Parintele luminii. Si aceasta adunare in sobor de
slava a tuturor cetelor ingeresti, o si praznuim noi astazi odata cu Sfintii
Mihail si Gavriil, spunand sarbatorii de la 8 Noiemvrie, Soborul Sf.
Arhangheli Mihail si Gavriil.
Sfantul Arhanghel Gavriil e cunoscut noua ca cel ce a adus din
cer pe pamant vestea lui Ioachim si Anei, ca va naste pe Fecioara Maria,
iar la plinirea vremii, tot el a vestit pe aceasta Fecioara ca de la Duhul

Sfant ea va naste pe Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu. Si tot despre Sf.
Arhanghel Gavriil se spune ca, infatisandu-se in vestmant alb, a
rasturnat piatra la Mormantul Domnului si a vestit Invierea Domnului
Femeilor Mironosite... Si asa in multe randuri in trecut, si noi
nadajduim ca si in mai multe chipuri in viitor, Dumnezeu il va trimite
cu vesti mantuitoare oamenilor pe pamant, el fiind si numit inger al
darului.
Precum ingerii in ceruri sunt chemati de a sluji si a preamari pe
Dumnezeu, Parintele fericirii lor, tot asa si omenirea pe pamant e
chemata ca sa cinsteasca si sa slujeasca pe Ziditorul a toate. Caci va
asigur ca daca toate popoarele pamantului ar fi numai in slujba lui
Dumnezeu, apoi ar fi raiul pe pamant. Pe cand in aceasta imparatie
pamantesca, ca si in cea cereasca, aparand mindria la anumite cete
omenesti, iata ca de aceea s-a urzit aceasta panza de razvratire, de
razboire si distrugere a omenirii...
De aceea si noi acuma suntem chemati de glasul ceresc al
Bisericii lui Hristos ca "Sa luam aminte!" Sa luam aminte la ce patesc
dusmanii lui Dumnezeu! Sa luam aminte ce caderi grozave aduce
mandria lui Lucifer!... Sa luam aminte la calea mantuirii noastre! Iata
glasul Arhanghelului Mihail striga din ceruri catre toate popoarele
pamantului, ca si catre fiecare om in parte, ca toti cei ce cinstim cu
adevarat pe Dumnezeu sa ne strangem in soborul sfintelor marturisiri si
convingeri, de a face parte din ceata celor ce cu credinta slujesc lui
Dumnezeu. Si asa cu soborul cetelor ingeresti, unindu-se si soborul
cetelor crestine, sa fie in cer si pe pamant, slava si pacea lui Dumnezeu.
"Caci unde umbreaza darul Tau, Arhanghele, de acolo se goneste
puterea diavolului. Ca nu sufere sa vada lumina ta luceafarul cel ce a
cazut. Pentru aceasta te rugam, sagetile lui cele de foc purtatoare, cele
pornite asupra noastra" stinge-le cu mijlocirea ta, aparandu-ne" (Slava
de la Laude), ca si noi sa putem grai cantarea cetelor ingeresti: "Sfant,
Sfant, Sfant este Domnul Ostirilor, plin este tot pamantul de marirea
Lui". Amin.

Protosinghel Vasile Vasilache
Predicatorul Sfintei Patriarhii (1940-1944)

Sfantul Nectarie de Eghina
Care este chipul celui care crede în Hristos?
Ce frumos este chipul credinciosului! Cât de
minunat este harul lui! Frumusețea lui te încântă, iar măreția
lui exprimă încrederea credinciosului în Dumnezeu. Seninătatea
care este întinsă peste chipul lui, exprimă pacea
sufletului, iar liniștea lui exprimă netulburarea inimii.
Bunătatea
întipărită
pe
chipul
credinciosului,
mărturisește liniștea conștiinței sale. Credinciosul este

înfățișat ca omul care s-a slobozit de tirania nesfârșitelor griji ale
vieții, care istovesc continuu duhul, și, de asemenea, ca omul a
cărui încredere în Dumnezeu este înfățișată în culorii vii
peste caracteristicile chipului său.
Cu adevărat, credinciosul este înfățișat ca un om fericit. Și este
fericit deoarece deține deja vestirea despre proveniența
dumnezeiască a credinței sale și este convins de adevărul
ei.
Dumnezeu a vorbit tainic în inima lui, iar glasul dumnezeiesc i-a
umplut inima și dumnezeiasca desfătare l-a inundat. Inima și
cugetarea sa sunt afierosite lui Dumnezeu. Inima îi arde de dragoste
pentru Dumnezeu, iar duhul său se silește să se înalțe către El.
Credinciosul, având dezlegate legăturile egoismului, care
limitează în chip înăbușitor dragostea sa și nu-i îngăduie
să lucreze și să vadă dincolo de un mic orizont din jurul
său, a sărit departe și s-a slobozit de tiranicul jug al robiei și
al egoismului, desființând hidoasa adorare de sine.
Și astfel, slobozit de legăturile lui, aleargă peste tot pe pământ, în
toate direcțiile orizontului, și se grăbește într-acolo unde îl
cheamă dragostea de aproapele. Nu mai este nimic care
să-l mai împiedice, nimeni care să-l influențeze. Plăcerile
lumii – care ca niște râuri curg peste tot – și desfătările bunurilor
pământești, nu-l mai ademenesc. Idolul egoismului său a căzut
și s-a zdrobit, și toate jertfele, prinoasele și tămâierile pe care i lea adus până acum, de acum înainte le va oferi numai lui Dumnezeu,
pe Care de acum Îl iubește și-l adoră din totul sufletul său. Este cu
totul dăruit, atât cu sufletul, cât și cu inima, adevăratului
și viului Dumnezeu. Și astfel uită lumea și adeseori uită să
se îngrijească și de trupul său.
Privirea lui se fixează în Dumnezeu, iar inima sa Îl caută
neîncetat. Duhul său se îndeletnicește cu cercetarea lucrurilor
Sale, iar sufletul său se odihnește în dumnezeiasca pronie a
Creatorului. Toate
creează
în
inima
credinciosului

simțăminte noi. Toată creația vorbește cu un glas tainic în
sufletul
său
despre
înțelepciunea
și
bunătatea
dumnezeiescului ei Creator. Îndeletnicirea sa este cercetarea
lucrărilor lui Dumnezeu, iar bucuria sa este cea pricinuită de
privirea la frumusețea creației. Îndeletnicirea inimii sale sunt toate
cele care arată dumnezeieștile reprezentări ale binelui pe pământ,
adică bunătatea, adevărul și dreptatea. Fericirea sa, adevărată și
sigură, este neîncetata și neîntrerupta comuniune cu dumnezeiescul
Creator. Cuvintele lui Dumnezeu sunt dulci ca mierea în
gura lui. La ele
cugetă ziua și
noaptea. Inima
lui
arde
de
dragoste pentru
Dumnezeu. Alearg
ă către El și pe El îl
caută,
cercetând
cele create de El.
Neîncetata
sa
lucrare
este
desăvârșirea sa, după putere, iar dorința sa arzătoare este
asemănarea sa cu Dumnezeu. Dragostea și adorarea lui
Dumnezeu îi inundă inima sa rănită de dumnezeiescul
dor. Lauda și doxologia, mulțumirea și binecuvântarea se
îndreaptă către Dumnezeu cu căldură și neîncetat din gura sa. Din
buzele sale iese înțelepciune și inima sa este plină de pricepere și
cunoaștere. Viața sa este creatoare și plină de armonie. Trăiește
grăbindu-se, cu scop și chibzuială, spre desăvârșire, pentru care a și
fost creat, și se desfătează de îmbelșugata fericire care izvorăște din
bunătatea lui Dumnezeu.
Trăiește pe pământ, însă petrecerea sa este în Ceruri. Fără să se
istovească în problemele vieții, are numai o preocupare, o
grijă: să nu se îndeletnicească cu multe, ci numai cu un
singur lucru de care are neapărată trebuință. Adică toată
grija sa se întoarce spre împlinirea legii dumnezeiești și spre
săvârșirea cât mai bine cu putință a faptei bune. Comuniunea

oamenilor, de fiecare rasă și neam, este comuniunea fraților de
sânge și pentru aceasta dorește cu tărie să-și întindă facerile de bine
spre toți. Se bucură de izbânzile lor și se mâhnește de
durerile lor. „Toată ziua miluiește și împrumută, și
dreptatea lui rămâne în veac” . Inima sa nădăjduiește
întotdeauna în Domnul și sufletul său este deja gata să
stea înaintea Ziditorului său. Plin de nădejde și curaj strigă
împreună cu psalmistul: „Domnul este mie ajutor și nu mă voi
teme ce-mi va face mie omul” .

Praznicul Intrarii in Biserica
a Maicii Domnului

Traducere din greacă de Ierom. Ștefan Nuțescu

O, preabunule părinte, luminător al ortodocșilor, ierarhule
al lui Hristos, Sfinte Nectarie! Stând în fața Tronului lui
Dumnezeu, roagă-te neîncetat, pentru iertarea păcatelor
noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului.
Căci neîncetat către Mântuitorul cântăm: Aliluia!

Atunci cand a implinit trei ani, parintii, dupa fagaduinta
data, au condus-o in sfantul templu din Ierusalim. Au calatorit de la
Nazaret impreuna cu rudele si in mod solemn au intrat in biserica
lui Dumnezeu ca sa-si implineasca fagaduinta. Si Sfantul Arhiereu
Zaharia, tatal Sfantului Ioan Inaintemergatorul, a primit-o si a
condus-o in sfantul templu pe Preasfanta Fecioara, a condus-o in

partea cea mai sfanta a templului, in Sfanta Sfintelor, iar in acea
parte nimeni nu putea sa intre in afara de arhiereu, si acesta numai
o data pe an (Evrei 9, 3,7). Asa era in Vechiul Legamant. Dar
Sfantul Zaharia, fiind plin de Duh Sfant, si prin randuiala
dumnezeiasca, a condus-o pe Sfanta Fecioara in partea cea mai
sfanta a templului, in Sfanta Sfintelor. Si Sfanta Fecioara a petrecut
si a trait noua ani in templul din Ierusalim.
De ce praznuim astazi acest praznic? De ce sa nu ramana
Sfanta Fecioara acasa la ea, in loc sa o conduca parintii si sa o
predea la templu ca sa creasca acolo, ca sa traiasca acolo? Ce
inseamna aceasta, frate? Aceasta este pentru noi toti o mare taina,
taina sfintei educatii. Toata taina aceasta ne infatiseaza pentru ce
este creat omul si ce trebuie sa faca din sine, de ce se nasc copii in
aceasta lume, cum trebuie sa-i educam. Iata, Sfanta Fecioara Maria
a fost educata noua ani in templu, si insotita in templu, asa cum se
spune in cartile bisericesti, ca sa se educe intr-un mod sfant, ca sa
dobandeasca educatie sfanta. Si ce inseamna aceasta? Ca sa-si
sfinteasca sufletul, ca sa-si sfinteasca mintea, ca sa-si sfinteasca
voia, ca sa-si sfinteasca intreaga fiinta. Caci omul de aceea este
creat, ca sa fie sfant, caci voia lui Dumnezeu, spune Sfantul Apostol
Pavel, este sfintirea noastra. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi: ca sa
ne sfintim, sa devenim Sfinti, ca viata noastra sa fie sfanta.
Aceasta este ceea ce Domnul vrea sa faca cu intreg neamul
omenesc, si mai intai a facut cu Preasfanta Nascatoare de
Dumnezeu: a mantuit-o de pacat, a curatit-o cu totul de pacat, de
moarte si de orice demon, si a aratat cum trebuie sa fie fiinta
omeneasca care poate sa existe in aceasta lume. De aceea este
Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu mai presus de toti Heruvimii
si Serafimii dupa curatie, dupa fiinta sa fara de pacat, dupa
sfintenia sa. Iata ce este sfintenia: ea a transformat-o pe Preasfanta
Nascatoare de Dumnezeu in Templul lui Dumnezeu, in Templul Viu
al lui Dumnezeu. Ea s-a dedicat cu totul slujirii lui Dumnezeu, cu
intreaga sa fiinta – si sufletul sau si trupul sau neincetat aduceau
rugaciuni lui Dumnezeu, si ea a slujit neincetat lui Dumnezeu.
Astfel, viata sa a fost, de fapt, o slujire adusa lui Dumnezeu. O astfel
de educatie i-a fost data Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu.
Astazi, fratilor, in lume exista o mare confuzie in jurul a ceea
ce este educatia si care este scopul ei. S-au chinuit mintile
europene, asa-numitii oameni de stiinta, profesori, invatatori,
educatori, toti s-au indepartat tot mai mult de binecuvantatul scop
al educatiei si ne-au propus omul ca urmas al maimutei: omul a
provenit din animal!... S-au indepartat de sfanta educatie. Priviti

cum s-au salbaticit oamenii astazi! Priviti ce rau fac, ce crime, ce
pacate, si au sufletele linistite, constiintele impacate. Se fura, se
prada, dar nu se nelinistesc. Daca suntem animale, de ce sa nu
traim animalic? Cine ne poate interzice aceasta? Daca nu avem
constiinta, daca Dumnezeu nu este mai presus de noi…
Pentru ce exista omul, care este scopul educatiei? Domnul
Hristos a spus-o, a spus-o Facatorul omului, Cel Care l-a creat pe
om, Domnul Dumnezeu, El a spus care este scopul educatiei. Care
este scopul educatiei, fratilor? Dumnezeu l-a creat pe om cu chipul
Sau in suflet, cu chipul lui Dumnezeu in suflet, cu chipul viu. De ce?
Ca omul sa se desavarseasca si sa se umple de Dumnezeu, ca sa
devina chipul lui Dumnezeu, sa devina asemenea lui Dumnezeu.
Iata, acesta este scopul educatiei.
Acesta este scopul educatiei pe care Dumnezeu a randuit-o
omului, pe care a randuit-o Bisericii lui Hristos Insusi Domnul
Hristos, Dumnezeul cel Viu si Adevarat, Care a venit in aceasta
lume. El ne-a facut cunoscut si ne-a poruncit noua tuturor: Fiti
desavarsiti precum Tatal vostru Cel Ceresc desavarsit este (Matei
5,48), asa cum Dumnezeu este desavarsit. Acesta este scopul
educatiei.
Domnul ne-a spus pentru ce a intemeiat Biserica Sa: ca in
Biserica sa ne dea toate mijloacele cu ajutorul carora sa infaptuim
acest scop al educatiei noastre, mijloacele care ne vor face asemenea
lui Dumnezeu, care ne vor face ai lui Hristos, ca sa fim asemanatori
Domnului Hristos, sa devenim ca El (1 Ioan 3, 2). Aceasta este
porunca, astfel se porunceste in Sfanta Evanghelie: sa umblam asa
cum El a umblat (Efeseni 5,2; Ioan 2, 6) atata timp cat a fost pe
pamant, El, Domnul Hristos. Iata scopul educatiei! Si cand se
infaptuieste acest scop al educatiei, ce se intampla cu omul? Omul
se sfinteste!
De aceea a venit Domnul Hristos in aceasta lume ca sa ne
arate ce este omul desavarsit, ca sa ne dea mijloacele sa atingem si
noi insine si sa ajungem om desavarsit la masura varstei
deplinatatii lui Hristos (Efeseni 4,13). De aceea a si dat Sfintei
Biserici Sfintele Taine, iar in ele puterile si fortele dumnezeiesti cu
ajutorul carora omul sa se sfinteasca si sa devina Sfant. De aceea
praznicul de astazi, care ne spune care este cea mai importanta
datorie a noastra, este mare, totdeauna fiind proslavit in Biserica,
din vechime. Si noi astazi dobandim o conceptie corecta si o
cunoastere corecta despre aceasta: ce este educatia, cine este educat
in aceasta lume si cine nu este educat. Cine este adevaratul
profesor, invatatorul acestei lumi? Domnul Hristos este singurul

Educator al acestei lumi si dupa El si alaturi de El, Preasfanta Maica
a Domnului. Ea este Educatoarea cea de capatai a neamului
omenesc. A aratat in ea insasi ce este fiinta omeneasca desavarsita
si de aceea ea este model si pilda pentru noi toti. De aceea ea este
Profesoara noastra, Invatatoarea noastra si Educatoarea noastra de
capatai si vesnica spre a ne conduce pe caile Domnului; pentru a ne
conduce pe caile implinirii poruncilor lui Hristos; pentru a ne
conduce din virtute in virtute, dintr-o sfanta virtute evanghelica
intr-alta sfanta virtute evanghelica, din credinta in dragoste, din
dragoste in nadejde, din nadejde in rugaciune, din rugaciune in
post, din post in milostenie, in milostivire si in toate celelalte sfinte
virtuti evanghelice. Ea este acea Educatoare, iar dupa ea, asemenea
sunt si toti Sfintii lui Dumnezeu. Acestia sunt educatorii de
capetenii ai neamului omenesc, Sfintii lui Dumnezeu.
Toti Sfintii, Dreptii, Mucenicii care au pierit pentru Sfanta
Cruce si pentru Libertatea de aur. Iar voi! Voi aruncati hule asupra
lor, voi ii batjocoriti… Vai, vai de voi! Vai de voi, ce va asteapta!
Iar tu te indepartezi de Dumnezeu – ce astepti, ce astepti de
la Cer, ce astepti de la soare? Intr-o zi te poate parjoli acest soare,
intr-o zi te poate ingheta acest ger cu stiinta omeneasca. O, necaz, o,
nefericire, o, nenorocire! O, nenorocire care alearga dupa neamul
sarb, iar sarbii nu se apara nici cu rugaciunea, nici cu postul, nici cu
Evanghelia lui Hristos.
O, Doamne, o, Preasfanta Maica a Domnului, grabeste-te si
ne trezeste, caci am adormit in pacate, am adormit in necredinta,
intr-o credinta mica, in necredinta. Atacati-ne cu minunile, atacatine cu grozaviile, atacati-ne cu ororile, ca sa ne trezim sa credem in
Domnul. Ca sa ne trezim la intaiul scop al vietii acesteia, ca sa
aflam, ca sa stim ca suntem facuti sa dobandim puteri dumnezeiesti
sa traim dupa legile lui Dumnezeu, ca din noi sa alcatuim fapturi
asemenea lui Dumnezeu.
O, Preasfanta Maica a Domnului! Tu ne conduci si ne
calauzesti, tu sa ne fii Educatoarea de capatai impreuna cu toti
Sfintii, cu Sfantul Sava si cu ceilalti Sfinti bineplacuti lui Dumnezeu.
Tu ne conduci si ne calauzesti pentru ca sa nu cadem prada mortii,
ca macelul sufletelor sarbilor sa inceteze, ca odata sa invieze si
sarbii din orice moarte si sa slujeasca Unicului Dumnezeului Celui
Adevarat in toate veacurile, Domnului Iisus Hristos, la Care ne
conduci doar tu, Maica Domnului, impreuna cu toti Sfintii. Amin.

Sfantul Iustin Popovici

Sfântul Apostol Andrei,
Părintele creştinismului românesc

Ultima zi a lunii noiembrie, a treizecea, este pentru Biserica Ortodoxă Română o zi
de mare sărbătoare, zi de bucurie, a plinătăţii credinţei, nădejdii şi dragostei. Este
ziua în care ea-Biserica, prăznuieşte pe cel ce a născut-o în Hristos, pe
părintele ei duhovnicesc Sfântul Apostol Andrei.
Născut în familia pescarului Iona din Betsaida Galileii, frate cu Sfântul Apostol
Petru, Andrei este cel dintâi chemat în soborul sfinţilor apostoli, şi cel care, între
alte popoare ale Răsăritului, a vestit evanghelia Domnului Hristos şi strămoşilor
noştri din Sciţia Mică sau Dobrogea de astăzi.
Mare cinstire pentru noi ca neam şi fapt înduioşător al Părintelui ceresc că
dăruieşte noului născut – poporul român, credinţa adevărată în MesiaMântuitorul Iisus Hristos, Fiul Său devenit Dumnezeu–Om, şi ca părinte
duhovnicesc pe unul din cei doisprezece, pe Andrei cel întâi
chemat. Poporul, la rându-i, s-a arătat primitor şi odihnitor, iar mai târziu
mulţumitor şi roditor. Dacă în alte ţinuturi unde a propovăduit apostolul (între
care Bizanţul, care avea să devină scaunul Apostolic al Bisericii Răsăritului),
Sfântul Andrei a suferit multe împotriviri şi prigoane, aici, în Ţara Mioriţei, a fost
primit cu dragoste şi prietenie, găsindu-şi loc de odihnă.
După tradiţie el a stat,
douăzeci de ani într-o
peşteră, din localitatea Ion
Corvin de astăzi, unde s-a
ridicat în ultimii douăzeci de
ani
o
preafrumoasă
mânăstire în cinstea şi sub
protecţia sa. Din această
peşteră, care i-a folosit ca
biserică şi mânăstire (loc
de retragere), în care
slujea
zilnic
Sfânta
Liturghie împreună cu
ucenicii săi, mergea prin împrejurimi propovăduind localnicilor, strămoşilor
noştri, liniştiţii păstori de oi vestea cea bună a sfintei credinţe.
Cât de emoţionantă va fi fost întâlnirea dintre Sfântul Apostol Andrei şi locuitorii
acestor ţinuturi, strămoşii noştri, ciobănaşi de prin codrii, de prin munţi şi de prin

văi; I-a găsit asemenea unor prunci nevinovaţi cu sufletul curat şi deschis în
această grădină a Maicii Domnului, cum este numită Ţara noastră.
Le va fi spus Apostolul, „pruncilor”, curaţi la suflet şi luminaţi la minte:
Dacă credeţi cuvintelor mele; de-acum şi până în veşnicie, Tatăl vostru va fi
Dumnezeu, Făcătorul tuturor celor văzute şi nevăzute. Domnul, Dumnezeul
Împăratul şi Mântuitorul vostru, va fi Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu, cel
născut din Fecioara Maria, Care pe Cruce murind, a dezlegat blestemul
păcatelor voastre, şi prin Învierea Sa, v-a dăruit viaţă veşnică şi fericită.
Veţi primi în sufletul vostru pe Duhul Sfânt-Mângâietorul, Care vă va învăţa
şi vă va povăţui să deosebiţi binele de rău, şi vă va îndemna să alegeţi
întotdeauna binele. Veţi avea ca Maică adevărată – Biserica cea Una Sfântă
şi Sobornicească, întemeiată de Domnul Hristos prin noi, apostolii Săi. Iar
mireasa sufletului vostru, dulceaţa, bucuria şi mângâierea voastră, comoara
cea scumpă şi lumina ochilor voştri, pe acest pământ vremelnic, va fi
credinţa dreaptă – Ortodoxia, prin care veţi gusta viaţa cea cerească. În ea
veţi rămâne veşnic vii, aşteptând arătarea Domnului Iisus Hristos întru slavă
şi putere multă, când va veni să-i judece pe cei răi, şi să unească cerul şi
pământul într-o singură Împărăţie fără de sfârşit….
Ascultându-l, ei au crezut, primind în sufletele lor curate, cuvintele sfintei
credinţe. „Mândrii” ciobănaşi au alergat la sfântul Apostol, iar el i-a botezat în
apa limpede a izvoarelor. Au venit apoi şi pustnicii geto-daci, cinstitorii lui
Zamolxis, coborând de prin păduri şi peşteri, ca să asculte şi primească şi ei noua
credinţă. Pustnicul cel sfânt, Andrei apostolul, văzându-le râvna, priceperea şi
vrednicia a ales dintre ei, hirotonidu-i, episcopi şi preoţi, ca să fie învăţători şi
dascăli ai poporului şi apărători ai credinţei. Inima sa curată şi simplă de pescar,
devenit acum apostol, se bucura nespus când smeriţii şi blânzii păstori de
oi, primeau cuvintele dulci şi dătătoare de viaţă ale evangheliei lui Hristos.
Ascultându-l „vrăjiţi”, ei credeau că peştera din Betleem nu este departe, în
Palestina, ci cum spune colindul, aici în josul Ţării, la malul mării, unde sălăşluia
apostolul. În Sfântul Apostol Andrei, ei vedeau ca într-o icoană, chipurile
celorlalţi apostoli, ale profeţilor şi drepţilor din vechime, vedeau pe însuşi
Domnul Iisus şi pe Preacurata Sa Maică, care acoperea cu acoperământul Ei,
casele şi pământurile lor. Cu bucurie sfântă se socoteau părtaşi la sfânta

Naştere din Peşteră, ducând un miel prinos, dulcelui Prunc Iisus. Mamele,
soţiile şi fetele lor, alergau şi ele „cu hăinuţa de-mbrăcat” pentru Împărătescul
Prunc, cu inimă bună şi vorbe mângâietoare pentru sfânta Sa Maică, care
plângea. Toţi s-au învăţat, ca în noaptea sfântă, a sărbătorii Naşterii Domnului, să
privegheze stând pe prispele caselor şi colibelor, pândind apariţia stelei celei cu
Taină Mare care arăta venirea cerescului Soare al dreptăţii Iisus Hristos.

În fiecare an la prăznuirea muceniciei sale, toţi creştinii ortodocşi români, îi
aducem mulţumiri, cântându-i laude, şi împreună lăudăm pe Dumnezeu cel Care,
ni l-a dat ca Ocrotitor al Ţării noastre.
Îi cerem să se roage pentru noi Mântuitorului Hristos, ca să sporească în noi
credinţa, nădejdea şi iubirea sfântă, să ne ajute să trăim în ascultare faţă de

Îi creştea inima de bucurie Sfântului Apostol Andrei, văzând dragostea noului
popor pentru Hristos, care cu o genială simplitate, dar adâncă teologie, cântă
Taina întrupării Celui Veşnic, în colindele sale. Prin aceasta întărind încă o dată
cuvântul Scripturii, care zice „înţelepciunea se descoperă pruncilor” (I Cor 1, 21).
Cu grijă părintească, Sfântul Andrei a rămas lângă fiul său duhovnicesc –
Poporul român care de-a lungul zbuciumatei sale istorii, nu a părăsit
credinţa şi învăţăturile sale. S-a rugat neîncetat lui Hristos-Dumnezeu, să fie
milostiv poporului, aici pe pământ „şi-n ziua judecăţii”, cum se cântă la slava
Litiei. Să-l întărească, să-l păzească până în ziua cea mare a răsplătirilor.
De la mormântul său din
Patras (Grecia), unde
odihnesc moaştele sale,
şi de unde cheamă mereu
popoarele la Dumnezeu,
apostolul a venit cu mare
dor în două rânduri în
România (1996 şi 2001) la
praznicul
Sfintei
Parascheva. Şi-a potolit
dorul sufletului văzând
locurile unde a propovăduit
pe Hristos – Domnul, şi mai ales s-a bucurat văzând pe fiii săi duhovniceşti.
Întregul sobor al sfinţilor români: ierarhi, preoţi, mărturisitori, cuvioşi, voievozi
dreptcredincioşi, poeţi, scriitori, artişti care au mărturisit credinţa prin opera şi
scrierile lor, precum şi bunii creştini, care prin fapta şi cuvântul lor, au mărturisit
credinţa în Iisus Hristos. Inima i s-a bucurat iar duhul i-a tresăltat cu mulţumire
nespusă văzându-şi apostolul, roadele ostenelilor sale.

Dumnezeu, în armonie şi iubire frăţească. Să ne dea râvnă pentru slujire,
pentru rugăciune, pentru post şi pentru orice lucrare duhovnicească. Să ne
ajute să cultivăm în noi virtuţile sfinţilor şi ale strămoşilor noştri, statornicia în
credinţă, lucrarea faptelor bune, răbdare în ispite, în lipsuri şi în nedreptăţire. Să
ne izbăvească de orice rău, de dezbinare şi alte păcate şi patimi. Să ne înveţe să
căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 6, 33), lăsând pe planul al
doilea realizările materiale din lumea aceasta. Să ne înveţe să privim mereu
în Sus, la Hristos, cu bucurie şi cu nădejde, trăind în pacea şi bună plăcerea
lui Dumnezeu.
Să nu uităm de marele har şi privilegiu de a fi creştini numiţi cu numele
Hristos, meniţi a fi sarea pământului şi lumină a lumii, luptând cu toate
armele pe care ni le-a dat Dumnezeu împotriva păcatului propus nouă sub
multiple forme de duhurile satanei.
Odată botezaţi, precum înaintaşii noştri, şi noi, cei de astăzi, suntem datori să
luptăm lupta cea bună a duhovniciei, într-o lume în care materialitatea îşi arogă
drepturi spirituale. Dacă patimi şi păcate ucigătoare îşi pretind nu doar drept

la existenţă, ci zeificare, cult şi sacrificiu, este datorie sfântă, existenţială
pentru noi ostaşii lui Hristos, să luptăm pentru drepturile lui Dumnezeu pe
pământ. El este adevăratul Stăpân al aceste lumi care ar trebui în toate
aspectele şi formele ei de trăire să se conducă după Legile Lui. În lupta
noastră, Dumnezeu ne acoperă cu aripile bunătăţii Sale şi ne va răsplăti
însutit şi înmiit orice nedreptate suferită pentru numele Lui în această lume.
Iar sfinţii ne sunt înaintemergători cu pilda vieţii lor şi cu rugăciunea
fierbinte.
Ne rugăm Sfântului Apostol Andrei, care a găsit în persoana Domnului Iisus
Hristos răspunsul căutărilor sale duhovniceşti. Din Evanghelie nu reiese, observă
Sfăntul Nicolae Velimirovici, că Mântuitorul l-ar fi chemat pe Sfântul Apostol
Andrei, ci că acesta, când a văzut pe Sfântul Ioan Botezătorul botezându-L pe
Iisus, arătându-L ca Miel al lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii (Ioan 1,29) sa alipit pentru vecie de El, iubindu-L şi mărturisindu-L cu bucurie în toată
lumea, chiar cu preţul vieţii sale. Acum, dimpreună cu fratele său de sânge
Petru, se roagă fierbinte pentru pacea, mângâierea şi mântuirea noastră şi a
întregii lumi aflate încă în dezarmonie şi suferinţă.
Arhim. Andrei Coroian

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut
făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păc ăto şi,
ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfrico şătoare a
durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toat ă ziua, cu
nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi suntem p ăc ăto şi şi
pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu e şti izvorul vie ţii şi al
milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rug ăciunea noastr ă, a
păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci,
pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguin ţa cea de toate
zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un
preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruie ştene nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea
lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din
adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi s ă
slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

PROIECTUL HARTA INFRATIRII
BISERICA SFANTUL NICOLAE, NY
SI BISERICA SF. DIMITRIE, BRATCOV, ROMANIA
Toata stradania omului este zadarnica fara ajutorul lui
Dumnezeu. El iti da putere si spor in ceea ce faci. Multe
bunatati vin de la Domnul si de la Maica Domnului pentru cei ce
nadajduiesc spre El.
Cu aceste ganduri am plecat si noi, preot si credinciosii
Parohiei Sfantul Nicolae si Sfantul Gheorghe din New York la
implinirea proiectului “Harta Infratirii”.
In cadrul lucrarilor celui de al 82-lea congres al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Statelor Unite ale Americii
s-a aprobat Proiectul “Harta Infratirii”, ca prilej de marcare a
celor doi ani comemorativi: 2018 – “Anul omagial al unitatii de
credinta si de neam si Anul comemorativ al Fauritorilor Marii
Uniri de la 1918 “, respectiv 2019 – “Anul omagial al satului
romanesc, al preotilor, invatatorilor si primarilor gospodari “.
Conform proiectului parohia Sfantul Nicolae si Sfantul
Gheorghe din New York s-a infratit cu parohia din Bratcov, cu
hramul Sfantul Mc. Dimitrie, Izvoratorul de Mir, Protoieria
Rosiorii de Vede, Episcopia Alexandriei si Teleormanului. Preotul
paroh este parintele Paul Marius Ciocan.
Din data de 25 Mai 2021 biserica Sfantul Nicolae si
Sfantul Gheorghe din NY a inceput oficial proiectul de
colaborare cu parohia din Bratcov.
Mai intai am luat legatura cu parintele paroh Paul Marius
Ciocan. Am schimbat adresele de telefon si de email. Apoi am
trimis unul catre altul date istorice despre parohiile noastre.
Ne-am intalnit via ZOOM, familia mea cu familia parintelui, in
care am reusit, cat a fost posibil, sa ne cunoastem, sa vorbim
despre viata din parohiile noastre si sa vedem cum pastram
flacara vie a credintei in credinciosii nostri.

Urmatorul pas a fost organizarea unor activitatii cu
copiii din parohiile noastre, in prag de sfarsit de an scolar
(2021), unde copiii au reusit sa se cunoasca prin schimbul de
imagini si mesaje.

Anul comemorativ al celor
adormiți în Domnul;
valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 în
Patriarhia Română ca An omagial al pastorației românilor din afara
României şi An comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea
liturgică şi culturală a cimitirelor.
Tema aceasta va fi prezentată in lucrarea de față astfel:
I. Cinstirea în Biserică a celor adormiți în Domnul:
temeiuri patristice și liturgice;

As putea spune ca Dumnezeu a binecuvantat stradania
copiilor nostri, acestia fiind foarte doritori sa se implice si in
viitoarele proiecte comune.

Deasemeni, Justin Ioanitescu, un tanar al parohiei
noastre, student la la Binghantom University, a vizitat vara
aceasta parohia din Bratcov si ne-a adus vesti frumoase de
acolo.
Proiectul vor continua...

II. Valoarea liturgică a cimitirele ortodoxe, expresie a credinței, a
respectului și a dragostei pe care credincioșii români ortodocși
o au față de cei trecuți la Domnul.
I. Dumnezeu Însuşi este iubire, iar cei care nu iubesc nu pot să-L
cunoască (1 Ioan 4, 8). De aceea, orice formă de manifestare a iubirii este
nu numai o îndeplinire a poruncii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ci şi o
continuă cunoaştere a marii Sale milostiviri. Iubindu-i pe semenii noştri, Îl
iubim pe Dumnezeu, aşa cum, dacă-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu,
inevitabil îi iubim pe semenii noştri.
Iubirea faţă de semeni nu se manifestă numai în timpul vieţii
pământeşti, ci trece dincolo de moartea fizică. Rugăciunile pe care le
facem pentru ei, după ce au trecut la cele veşnice, ne ajută să fim în
comuniune, iar îngrijirea locurilor în care sunt înmormântați este o
responsabilitate de netăgăduit. Întâlnirea cu ei în rugăciune este şi
întâlnire cu Hristos Domnul, Cel care a biruit moartea prin Răstignirea şi
Învierea Sa.
Pomenirea celor adormiți are ca fundament credința că sufletul
omului este nemuritor și își continuă existența în planul vieții viitoare.
Acest adevăr a fost exprimat de către tradiția patristică dintotdeauna.
Sfântul Ciprian al Cartaginei (†258), de exemplu, arată că „moartea nu
este un sfârșit, ci o trecere și un pas spre veșnicie”. În aceiași termeni se
exprimă și Sfântul Grigorie Teologul (†390), care ne învață că „toți cei
care au trăit potrivit lui Dumnezeu trăiesc [în continuare] pentru

Dumnezeu, chiar dacă au plecat din lumea aceasta”. Este și motivul
pentru care obișnuim să-i numim pe cei decedați nu morți, ci adormiți în
Domnul, adică întru nădejdea Învierii.
Totodată, cinstirea celor adormiți se întemeiază pe ideea
comuniunii dintre cei de aici și cei de dincolo și pe necesitatea rugăciunii
pentru toți. Biserica - triumfătoare și luptătoare - îi cuprinde pe toți, și pe
cei care au ajuns la odihna veșnică și pe cei care sunt încă pe calea nevoințelor, iar între unii și alții există o neîntreruptă comuniune de iubire și
de simțire, noi cerând ajutorul sfinților și rugându-ne, în același timp,
pentru cei nedesăvârșiți, ca Dumnezeu să adune „din cele patru vânturi”,
Biserica în Împărăția Sa. Vorbind despre această comuniune, Origen
spune că „și sufletele sfinților de curând adormiți” „vin în întâmpinarea
celui credincios, aducându-i și sprijinul cererii lor” .
Tertulian (†240) spune: „Noi facem rugăciuni (aducem ofrande)
pentru cei morți în fiecare an, la ziua morții lor”. Sfântul Ciprian al
Cartaginei ne dă mărturie despre existența unei persoane anume
desemnate pentru consemnarea numelor martirilor și a datei morții lor,
astfel încât în ziua comemorării lor să li se săvârșească pomenirea. În liste
speciale erau înscrişi martirii şi această formă de recunoştinţă şi evlavie
faţă de jertfa lor pentru Hristos stă la baza întocmirii martirologiilor,
documente de maximă importanţă prin care se reconstituie momente
semnificative din istoria creştinismului. Tot în liste speciale erau înscrişi şi
episcopii răposaţi ai Bisericii. Astfel s-au pus bazele dipticelui liturgiccanonic al Bisericii, care pe de o parte subliniază continuitatea apostolică,
iar pe de altă parte precizează, descrescător, ordinea ierarhică a
tronurilor episcopale, rânduială respectată până astăzi.
Credința în folosul rugăciunilor pentru cei adormiți era atât de
puternică în primele comunități, încât creștinii din primul veac chiar se
botezau pentru morții lor: “fiindcă ce vor face cei care se botează pentru
morţi? Dacă morţii nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru
ei?” (I Cor. 15, 29).
Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului (sec XV), explica astfel
folosul rugăciunilor și al jertfelor care se aduc pentru cei adormiți:
„folosul ce au cei adormiți de la acestea, și pentru aceasta toți trebuie să
săvârșească sfintele pomeniri și mai cu seamă Înfricoșătoarea Jertfă
( Dumnezeiasca Liturghie ), căci pentru aceasta s-au orânduit, fiindcă prin
rugăciunile, Liturghiile și milosteniile care se fac, nu numai că se dă
iertare de păcate celor ce ar fi păcătuit și ar fi murit în pocăință, dar încă

și celor ce au viețuit în bunătate și au luat sfârșit bun li se dăruiește mai
mare înălțare întru slava Domnului”.
Ințelegem de aici că cea mai puternică rugăciune, în care se
exprimă plenar comuniunea dintre cei vii și cei adormiți, este Sfanta
Liturghie. Despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Când întregul
popor stă cu mâinile ridicate către Dumnezeu, când tot clerul se roagă,
când înfricoșătoarea Taină stă de față, atunci cum să nu se îmblânzească
Dumnezeu când ne rugăm pentru ei?”
La Proscomidie preotul așează pe Sfântul Disc miridele pentru cei
vii, alături de miridele pentru cei adormiți, mijlocind în rugăciune către
Dumnezeu, pentru cei de aici, de pe pământ, ca și pentru cei de dincolo,
din spațiul veșniciei.
Biserica se roagă pentru odihna sufletelor celor adormiţi în Domnul,
cinsteşte şi cultivă memoria lor şi aşteaptă cu credinţă şi speranţă
învierea morţilor şi viaţa Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar întrucât nu se
cunoaste precis starea sufletelor celor care au adormit în nădejdea
Învierii şi a vieţii celei de veci, toţi cei trecuţi la viaţa veşnică au nevoie de
rugăciunile Bisericii, mai ales dacă au plecat din lumea aceasta fără o
pregătire corespunzătoare. Prin rugăciunile Bisericii se iartă acele păcate
pentru care cei adormiţi în Domnul nu au mai avut timp să arate pocainţă
prin fapte bune.
In al doilea rand, pomenirea morţilor este un act de iubire pentru ei.
Când ne rugăm pentru cei adormiţi arătăm ca îi iubim, iar sufletul lor
nemuritor simte iubirea noastră!
In al treilea rand, actul de pomenire al celor adormiţi în Domnul
este un act de speranţă. Noi pomenim pe cei care au adormit în Domnul,
adica în nădejdea Învierii si a vieţii celei de veci.
Pe lângă rugăciunile din cadrul Sfintei Liturghii, în Sfânta Biserică au
existat dintotdeauna slujbe speciale pentru cei adormiți (înmormântări,
sărindare, parastase etc.), însoțite de milostenii și daruri, ca expresie a
dragostei și purtării de grijă față de cel răposat, iar făcând aceasta, avem
conștiința datoriei împlinite, manifestându-ne totodată dragostea pentru
ceilalți și încrederea în mila și ajutorul lui Dumnezeu față de toți. Atunci
când este posibil, parastasul este urmat de o rânduială de rugăciune pe
care preotul, împreună cu cei din familie, o săvârșeşte în cimitir, la
mormântul celui adormit în Domnul.

II. Cimitirele au desigur o semnificație liturgică, dar și o valoare
culturală. Ele sunt expresia respectului și pioasei aduceri aminte față de
înaintași. Este semnul neuitării și prețuirii noastre pentru dansii și
speranța comuniunii lor veșnice cu Hristos Domnul, în nădejdea Învierii și
a vieții veșnice.
„Când intru într-un cimitir eu am certitudinea că este un loc sfânt
și aceasta pentru că, printre cei care își dorm somnul de veci, mulți
dintre ei sunt sfinți .” spunea Înaltpreasfințitul Părinte Calinic
Botosaneanul.
Pentru că sufletul omului este scânteie dumnezeiască, încă din cele
mai vechi timpuri strămoșii noștri, în funcție de înălțimea culturii și de
ascuțimea duhovnicească au acordat un loc aparte cimitirului.
În creștinism trupurile morților sunt îndreptate spre răsărit, sunt
așezate în straie bune, de sărbătoare, nu sunt așezate oricum în casă sau
în capelă, nu sunt scoase cu indiferență și fără reverență, li se face o
impresionantă slujbă de înmormântare și stau în lumina Învierii. Si de
aceea Biserica trebuie să dea o atenție deosebită cimitirelor.
Locurile unde se odihnesc înaintașii noștri trebuie să fie îngrijite și
respectate, sunt printre cele mai sacre locuri dintr-o comunitate. Dacă nu
mâine, într-o zi vom ajunge și noi acolo. De la Liturghia din biserică la
Liturghia cerească din cimitir.
Prezența cimitirului în comunitate, cu impresionantele cruci și
simboluri creștine nu este doar amprenta timpului ci și cea a veșniciei.
Cimitirul nu este doar o expresie a trecutului, ci și o imagine a viitorului,
nu este doar un loc al tăcerii, al crucilor mute ce vorbesc doar când le
citești numele înscrise, ci și al reflexiei, al introspecției și al frământării
interioare. A zăbovi în starea de rugăciune, din când în când, în cimitire, e
mai degrabă dovadă de trezvie și râvnă spre sfințire.
“Dumnezeu se bucură, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, când unii
pentru alții se roagă și ne îndeamnă să nu încetăm să îi ajutăm și să
aducem rugăciuni pentru cei adormiti”.
Urmând cuvintelor Sfântului Ioan Hrisostomul și faptului că anul
2021 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept
„Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul, valoare liturgică și
culturală a cimitirelor”, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Nicolae și la
îndemnul Părintelui Protopop Daniel Ene, credincioșii bisericii Bisericii
Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe din NY, la care s-au alăturat domnul
Cristian Pascu, presedintele Societății Române Creștine “Dorul” din NY, în
ziua de 12 Septembrie 2021 am venit la cimitirul Cypress Hills din Queens,

NY pentru a săvarși Slujba de pomenire a românilor adormiți întru
Domnul si înmormântați aici. Aici sunt mormintele a peste 180 de
români, mai mult de jumatate din ele, find in posesia Societății Creștine
“Dorul”. Interesant de amintit este un mormant pe care este incriptionat
numele Carol Davila sau mormântul generalului erou Rădescu.
Prin aceasta slujbă ne-am rugat Domnului să dăruiască iertare
tuturor românilor care odihnesc aici, arătând si prin aceasta întreită
noastră dragoste: de Dumnezeu, de Biserică și de neam și că suntem
păstrători ai tradițiilor noastre românești pe aceste meleaguri, asa cum
frumos spunea părintele Vasile Vasilache.

Totodată, am invitat și copiii Scolii noastre duminicale pentru a-i
învăța că trebuie să ne apropiem cu respect de mormântele celor
adormiți întru Domnul din neamurile noastre, să ne rugăm pentru danșii,
să facem milostenie pentru ei, să aprindem o lumânare, să punem o
floare la mormântul lor.

Am slujit împreună cu părintele Ioan Preoteasa de la biserica Sf.
Ap. Andrei, NY.
La finalul slujbei am dat citire mesajului Părintelui Protopop Daniel
Ene către Societatea Română Creștină “Dorul” și am oferit domnului
președinte Ing. Cristian Pascu Icoana comemorativă a Mitropoliei
Ortodoxe Române a celor două Americi pentru anul 2021, ca prilej de
binecuvântare și ocrotire a dânsului și a societătii pentru activitatea
depusă în sprijinul românilor care vietuiesc pe aceste meleaguri.
În așteptarea Învierii, din florile din cimitire, ogorul acesta sfânt
vor răsări, într-o bună zi, oameni!

„Nu doresc să trăiesc mult. Vreau să trăiesc cu Tine. Mult, viu
și nesfârşit eşti Tu. Vino şi fă voia Ta întru mine. Vino când vrei şi
când socoteşti Tu. Vino ca o adiere, ca o binecuvântare, dacă
socoteşti astfel, vino ca un fulger al încercării şi arde-mi fiinţa
dacă crezi că aşa trebuie. Ştiu că ceea ce va urma vizitei Tale, în
orice fel ai veni, va fi ceea ce-mi doresc eu mai adânc, ceea ce nu
pot exprima şi găsi nicăieri altundeva în afară de Tine. De aceea,
pe Tine Te caut şi aştept. Sunt dezamăgit de mine însumi, numai
Tu rămâi, şi vin la tine, Doctorul, luminarea şi sfinţirea sufletelor şi
trupurilor. Vin bolnav cum sunt şi îmi încredinţez Ţie toată viaţa şi
nădejdea mea. Amin.” (Rugăciunea unui părinte calugăr din Sf. Munte)
Preot Marius Daniel Dumitrescu
Cuvant tinut la Adunarea de Protopopiat Wakeffield MA
15-16 octombrie 2021

Biserica Sfantul Nicolae
si Sfantul Gheorghe

45-3 48 Ave, Woodside, New York, 11377

Preot Paroh: Marius Dumitrescu
Tel. 917 592 2571

PROGRAMUL LITURGIC PENTRU LUNA NOIEMBRIE
Vineri 5 Noiembrie :
Acatistul Sfintei Cruci ............................................................... 6.00 PM
Sambata 6 Noiembrie :
Sfânta Liturghie si Parastas ................................................. 9.00 AM
Duminica 7 Noiembrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie .................................................. 7.30 AM
Luni 8 Noiembrie : Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil
Utrenie si Sfânta Liturghie .................................................. 8.00 AM
Vineri 12 Noiembrie :
Acatistul Sfintei Cruci ............................................................... 6.00 PM
Sambata 13 Noiembrie :
Sfânta Liturghie si Parastas ................................................. 9.00 AM
Duminica 14 Noiembrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie ................................................. 7.30 AM
Luni 15 Noiembrie : Inceputul Pastului Nasterii Domnului
Acatistul Sfantului Paisie de la Neamt ................................... 6.00 PM
Vineri 19 Noiembrie :
Acatistul Mantuitorului Hristos ............................................... 6.00 PM
Sambata 20 Noiembrie :
Sfânta Liturghie si Parastas ................................................. 9.00 AM
Vecernie cu Litie ....................................................................... 6.00 PM
Duminica 21 Noiembrie : Intrarea Maicii Domnului in Biserica
Utrenie si Sfânta Liturghie ................................................... 7.30 AM
Duminica 28 Noiembrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie ..................................................... 7.30 AM
Marti 30 Noiembrie : Sfantul Apostol Andrei
Utrenie si Sfânta Liturghie ................................................. 8.00 AM

