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chiar până la moarte. Totuşi, înainte de Cruce şi de
pătimirea cea de bunăvoie, în muntele Taborului, Te-ai
Schimbat la Faţă, întru slava Ta dumnezeiască, înaintea
sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli, ca atunci când Te vor
vedea răstignit şi dat morţii să priceapă că pătimirea
este de bunăvoie şi dumnezeiască. Învredniceşte-ne şi
pe noi, pe toţi, să prăznuim Preacurata Schimbare la
Faţă cu inimă curată şi cu minte neîntinată, să urcăm în
muntele Tău cel sfânt, în sălaşul sfintei Slavei Tale,

Rugăciune către Domnul nostru
Iisus Hristos
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Care locuieşti întru Lumina cea nepătrunsă, şi eşti
Strălucire Slavei Tatălui şi Chip al Ipostasului Său! La
plinirea vremii ai venit, Tu, pentru mila cea nespusă
faţă de neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat, chip
de rob luând, Te-ai smerit pe sine, ascultător fiind

unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul
nespusei bucurii, ca acolo, împreună cu sfinţii, Faţă
către faţă, să vedem slava Ta, în ziua cea neînserată a
Împărăţiei Tale şi să preaslăvim Preasfânt Numele
Tău, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi
cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Patriarhul Daniel, cuvânt despre
Paraclisul Maicii Domnului, postul
și sărbătorile lunii august
„Postul de două săptămâni al sărbătorii Adormirii Maicii
Domnului este un prilej deosebit de întărire duhovnicească în
credință și în fapte bune. Acest post din mijlocul verii, după Postul
Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a fost legat de la început de
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
Aceasta datează din secolul al V-lea și a început mai întâi la
Ierusalim, după care s-a răspândit în tot Imperiul Bizantin. Astfel sa generalizat ca o sărbătoare deosebită prin care se arată deodată
credința noastră în întruparea Fiului lui Dumnezeu cel veșnic din
Fecioara Maria, dar și evlavia Bisericii pentru Maica Domnului, din
care S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și S-a făcut om, pentru a
noastră mântuire.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este o sărbătoare din
ultima lună a anului bisericesc. În această lună august mai sunt încă
două sărbători importante – la 6 august avem sărbătoarea
Schimbării la Față a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, iar în 29 august, sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan
Botezătorul.
Aceste trei sărbători din luna august formează un triptic, un buchet
de trei sărbători, care au o legătură duhovnicească referitoare la
sfârșitul lumii, la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și la
Judecata de Apoi. De aceea Maica Domnului și Sfântul Ioan
Botezătoul sunt pictați în icoana triptic numită Deisis, ca mijlocitori
pe lângă Hristos, Judecătorul celor vii și al celor morți. În general,
pe catapeteasma bisericilor ortodoxe se află în registrul icoanelor
împărăteşti icoana Mântuitorului, icoana Maicii Domnului, icoana
Sfântului Ioan Botezătorul şi icoana hramului.
Prin urmare, această lună august, ca ultima din anul bisericesc –
căci anul bisericesc începe cu luna septembrie – este o lună
deosebită, în care ne gândim la cele din urmă ale noastre și ale
lumii. Este o lună în care Postul Maicii Domnului, de două
săptămâni, are în timpul lui, în 6 august, o sărbătoare mare,

sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos.
Schimbarea la Față însă a Domnului nu a avut loc toamna, ci a avut
loc primăvara, înainte cu o săptămână sau zece zile – de Patima sau
Pătimirea Mântuitorului Iisus Hristos. De ce? Pentru că El voia să
arate ucenicilor Săi slava Sa, ca atunci când aveau să Îl vadă mort
pe cruce și desfigurat de suferinţă, să-și aducă aminte de fața Lui
transfigurată de slavă.
În mod surprinzător, Sfinții Părinți ai Bisericii nu au fixat
sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului în Postul Sfintelor Pa ști,
cum arată cronologia Evangheliei, ci, pentru a da sărbătorii acesteia
o mai mare importanță și pentru a arăta semnificația ei ultimă au
plasat-o în ultima lună a anului bisericesc, în luna august. Și de ce
în 6 și nu în 7 august? Pentru că în a șasea zi a fost făcut omul, iar,
dacă Adam nu cădea în păcatul neascultării, ajungea să aibă fa ța
strălucitoare și plină de slavă ca Iisus Hristos, Noul Adam. Deci,
Hristos Domnul, a ridicat pe Adam cel căzut și a mers mai departe,
până la îndumnezeirea firii omenești, care s-a arătat în slava
Schimbării la Față pe Muntele Taborului. Atunci cei trei ucenici,
Petru, Iacob și Ioan, au văzut slava Sa pe când El vorbea cu Moise și
Ilie, care reprezentau Legea și Prorocii, care S-au împlinit şi s-au
desăvârșit în Iisus Hristos.
De ce în această perioadă a ultimei luni din anul bisericesc avem, la
nouă zile după Schimbarea la Față, sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului? Această sărbătoare, în mod voit a fost fixată în această
ultimă lună a anului, pentru a arăta că Maica Domnului, care a
trecut prin moarte, dar nu a rămas în mormânt, ci s-a mutat la viaţa
veşnică, adică a fost ridicată cu trupul la Cer de către Fiul său,
reprezintă taina Bisericii sau taina mutării creștinilor de la via ța
pământească trecătoare la viața cerească netrecătoare. De aceea, în
troparul Adormirii Maicii Domnului se spune: Mutatu-te-ai la
viață, ceea ce ești Maica Vieții.
Maica Vieții, care cu rugăciunile ei izbăvește din moarte sufletele
noastre, cea care mijlocește pentru noi în ceasul morții și în ziua
judecății, adică în ceasul judecății particulare și în ceasul judecății
universale, este cinstită în timpul anului prin nouă sărbători, dar
cea mai mare este sărbătoarea Adormirii ei, precedată de două
săptămâni de post.

În fine, a treia sărbătoare mare din luna ultimă a anului bisericesc
este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, având o
semnificație deosebită, pentru că el a fost ucis de cei care n-au
postit și nu s-au înfrânat. Sfântul Ioan Botezătorul, omul pocăin ței,
al postului și al rugăciunii, devine un mare dascăl al nostru pentru
pregătirea cea din urmă, a trecerii din viaţa aceasta pământească la
viața cerească, prin pocăință și prin rugăciune. În ziua Judecăţii de
Apoi, Maica Domnului mijlocește pentru oameni împreună cu
Sfântul Ioan Botezătorul, mai ales pentru cei care s-au pocăit dar nu
au mai avut timp să arate în viața pământească faptele de pocăință.
În acest context al lunii august, ca fiind ultima lună din anul
bisericesc, Biserica evidenţiază taina slavei lui Hristos, Cel ce veni
să judece viii și morții şi taina mutării de la via ța pământească la
viaţa cerească, arătată în Maica Domnului, precum și taina
pocăinței și a rugăciunii pentru mântuire, arătată în Sfântul Ioan
Botezătorul, dascălul pocăinței și al postului. În tot anul și la fiecare
slujbă este cinstită Maica Domnului, dar mai ales în această
perioadă de două săptămâni a postului închinat ei. La sfâr șitul
Vecerniei din această perioadă, în afară de sâmbete și de ajunul
Schimbării la Față și ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului,
se citește Paraclisul Maicii Domnului.
La români există trei Paraclise: unul Mare, care se află în Psaltire,
unul Mic, care se află în Ceaslov, și al Doilea Paraclis, care se află
numai la români, un Paraclis care a fost trecut pentru prima dată în
cărțile noastre de cult de către Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul
– nu știm dacă a fost creația lui sau a altcuiva, dar el l-a introdus
pentru prima dată în Țara Românească, ca fiind un Paraclis mai
duios și mai plin de îndrăzneală către Maica Domnului.
Cuvântul paraclis înseamnă mângâiere, întărire, consolare, mai ales
a celor aflați în boală, în necaz, în strâmtorare, în primejdie, în
neputință, în orice fel de limitare a vieții prin adversități, prin
situații greu de suportat. Deci, Paraclisul ca întărire în credin ță, în
rugăciune, dar și în puterea de a birui ispitele, bolile, suferințele și
necazurile, este o sursă sau un izvor de lumină, de pace și de
bucurie sufletească. În tot timpul anului se citește acest Paraclis, dar
mai ales în această perioadă a Postului Adomirii Maicii Domnului.
În Grecia, practica citirii acestui Paraclis în Postul Sfintei Marii sau
Postul Adormirii Maicii Domnului este foarte răspândită. La fel în

Transilvania și în unele părți din Moldova. Şi aici, în Țara
Românească, a fost cândva foarte răspândit, iar noi l-am reintrodus
la Catedrala Patriarhală și am încercat să sporim evlavia noastră
față de Maica Domnului. Prin citirea acestui Paraclis, ca mod de
cinstire mai deosebită a Maicii Domnului și ca mod de rugăciune
mai intensă adresată ei se primeşte o binecuvântare sporită.
Maica Domnului a început să fie cinstită încă din primele veacuri
ale creștinismului, potrivit profeției pe care ea a făcut-o când a zis:
„Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile – adică toate
generațiile – căci mi-a făcut mie mărire Cel Puternic și sfânt este
numele Lui” (Luca 1, 48-49). Prin urmare, mărirea sau cinstirea
Maicii Domnului nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu, Care a
ales-o pe ea să fie sălaș pentru întruparea Fiului Său, Mântuitorul
lumii, Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea ea este numită Rai
cuvântător, templu care a cuprins în pântecele ei, pe Cel neîncăput
și L-a făcut văzut pe Cel nevăzut, pe Fiul Cel veşnic al lui
Dumnezeu.
Ea este numită năstrapă, potir, colimvitră sau loc de botez. Ea este
icoana vieții Bisericii în toată lucrarea ei. Ea este numită şi
rugătoare nebiruită. Cultul ei îl încep îngerii. Arhanghelul Gavriil
s-a închinat ei și i-a zis: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie,
Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei” (cf. Luca 1,
28). „Ceea ce ești plină de har” înseamnă că ea este plină de har, are
plinătatea harului în ea. Această cinstire a Maicii Domnului se
dezvoltă de-a lungul veacurilor, mai ales după Sinodul din anul
431 de la Efes, în care ea a fost numită Născătoare de Dumnezeu,
pentru că Pruncul care S-a născut din ea nu a fost un simplu om, ci
Dumnezeu-Omul, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire
pentru oameni și pentru mântuirea lor.
În secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul Cosma de
Maiuma și alții, ca Teofan Mărturisitorul în secolul următor, au
compus o mulțime de cântări foarte adânci din punct de vedere
teologic și foarte frumoase din punct de vedere imnografic. Aceste
cântări s-au referit în mod special și la sărbătoarea Adormirii Maicii
Domnului. Atunci s-a precizat că nu putea să fie ținută de moarte
Maica Domnului, pentru că din trupul ei s-a zămislit trupul lui
Hristos Cel fără de moarte.

Prin urmare, deşi Maica Domnului a trecut prin moarte ca orice
om, totuși ea nu a rămas în mormânt, nu a cunoscut stricăciunea,
pentru că Fiul ei a luat-o sau a ridicat-o la cer. De aceea, cărţile
liturgice nu vorbesc despre învierea Maicii Domnului și nici despre
înălțarea ei, ci despre mutarea ei la viaţa veşnică. Este vorba de o
mutare a ei la cer, mai întâi cu sufletul, iar apoi şi cu trupul. Deci,
putem spune că ea a fost ridicată la cer, nu că s-a ridicat, sau ea a
fost înălțată, nu s-a înălțat, pentru că numai Hristos S-a înălțat la cer
cu puterea proprie. Deci, Maica Domnului a fost ridicată, a fost
luată, a fost mutată la cer şi cu trupul prin milostivirea și puterea
Fiului ei, Hristos Domnul.
Așadar, Maica Domnului, cea mai cinstită decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii, este cinstită pentru că este
Maica Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. De aceea, în toate cântările noastre, după ce prin formula:
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh introducem o cântare în
cinstea Sfintei Treimi, prin formula: Și acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin introducem o cântare adresată Maicii Domnului,
deoarece ea este cea mai apropiată ființă umană de Sfânta Treime,
întrucât din ea S-a zămislit ca om Unul din Treime, Hristos
Domnul, Fiul lui Dumnezeu.
Pentru oamenii mai simpli însă, care nu cunosc toată profunzimea
teologică, Maica Domnului este în primul rând rugătoare și
ajutătoare. Este numită Maica Domnului rugătoare nebiruită.
Vedeți că după ce facem ore întregi de slujbe, la sfârșit spunem:
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor
sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne
și ne mântuiește pe noi. Nu spunem: Pentru rugăciunile noastre
proprii, ci pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ale
tuturor sfinților. Prin aceasta recunoaștem că Maica Domnului este
cea dintâi rugătoare către Dumnezeu, cea mai puternică.
Ce înseamnă această expresie rugătoare nebiruită? Înseamnă
rugătoare nerefuzată sau nerespinsă. De unde vine această numire?
De la cea dintâi minune a Mântuitorului Iisus Hristos, și anume
minunea de la Cana Galileii, unde El a prefăcut, la cererea Maicii
Domnului, apa în vin (cf. Ioan 2, 1-11).
Ea a observat, ca o mamă grijulie și atentă, ce lipsește în casă, a
văzut că se termină vinul, iar acest fapt ar fi fost pentru familia nou

întemeiată, mire și mireasă, și pentru toți organizatorii nunții, o
anumită jenă sau o anumită rușine. Atunci ea a zis: „Nu mai au
vin”. Iar Mântuitorul a răspuns Maicii Sale: „Ce- ți este Mie și ție?”
Cu alte cuvinte, ce ne interesează pe noi? Noi suntem invita ți. Dar
totuși, Iisus mai precizează că „încă nu a sosit ceasul”. Hristos
Domnul spune deci, în primul rând, că nu ne interesează, noi
suntem invitați, iar în al doilea rând, că Lui nu I-a sosit ceasul să
facă minuni. Maica Domnului nu a mai explicat nimic, ci a
continuat rugăciunea sa în tăcere. Atunci Fiul, pentru că nu a putut
să refuze cererea mamei Sale, a săvârșit minunea: a poruncit să se
umple cele șase vase cu apă curată și să se ia de acolo. Apa s-a
prefăcut în vin. El a schimbat apa în vin și îngrijorarea în bucurie.
De aceea, la orice nuntă creștină sunt prezenți în mod tainic Hristos
ca prim invitat, Maica Domnului și ucenicii lui Iisus. De aceea, la
orice nuntă, când se face un cadou, nu se oferă lucruri uzate, ci cele
mai bune și frumoase cadouri, deoarece nici Iisus n-a oferit vin de
calitate inferioară, ci vinul rezultat prin minunea săvârşită de Iisus
ca urmare a intervenției Maicii Sale a fost mai bun decât vinul de la
început.
Prin aceasta vedem că Maica Domnului nu poate fi refuzată în
rugăciunile ei către Mântuitorul Iisus Hristos. Ea cunoaște nevoile
familiei, nevoile celor săraci, bolile și suferințele celor bolnavi și este
mamă ocrotitoare pentru copii, pentru tineri – pentru că a crescut
pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind copil și apoi tânăr. Ea este
ocrotitoare pentru tinerii și tinerele care trăiesc în feciorie, în
mănăstiri, pentru familiile nou întemeiate, pentru părin ți, pentru
săraci, pentru văduve, pentru orfani, este rugătoare nebiruită
neîncetat.
În Biserica Ortodoxă, icoana care reprezintă pe Maica Domnului cu
mâinile înălțate la cer în stare de rugăciune și având pe pieptul ei
chipul Mântuitorului Iisus Hristos, nu la vârsta de copil ci la vârstă
matură, de bărbat desăvârșit, se numește Icoana Oranta – în limba
latină adică Rugătoarea.
Maica Domnului este deci rugătoare. Și pentru că este cea dintâi și
cea mai puternică rugătoare între toți sfinții, ne rugăm ei în mod
deosebit în această perioadă a Postului Adormirii Maicii Domnului,
folosind mai ales Paraclisul Maicii Domnului – cel Mare sau cel
Mic, sau al Doilea Paraclis, cel din tradiția românească, de la

Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul al Țării Românești și până
astăzi.
Ne rugăm așadar în această perioadă Maicii Domnului să ne
întărească credința, să sporească în viața noastră faptele bune, să
ne dăruiască ajutor în creșterea copiilor și în educarea lor, în
ajutorarea familiilor, în ajutorarea văduvelor, săracilor,
bolnavilor și să ocrotească și pe toți slujitorii Bisericii . Ea este
ocrotitoarea arhiereilor, a preoților și a diaconilor, fiindcă Hristos
Domnul, Fiul ei, este Arhiereul cel veșnic și este numit Marele Preot
și Diacon, slujitorul Domnului.
Vedem aici că toate aceste titluri, de arhiereu, de preot și de diacon,
sunt titluri hristologice, care se referă la Hristos, iar Hristos prin
slujitorii Lui este prezent cu harul Său în Biserica Sa încât Maica
Domnului este ocrotitoarea întregii Biserici, ocrotitoarea clerului, a
monahilor și a tuturor credincioșilor mireni.
Ne rugăm Maicii Domnului să ne dăruiască bucurie, bucuria
întâlnirii omului cu Dumnezeu. De aceea se spune în cântările
noastre adresate ei: Bucură-te cea prin care răsare bucuria. Bucurăte cea prin care piere blestemul. Bucură-te ridicarea lui Adam celui
căzut. Bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, cum se spune în
Acatistul Bunei Vestiri. Maica Domnului ne ridică din păcate, din
patimi, ne aduce bucurie în locul întristării, șterge lacrimile celor
care au suferit prea mult și nu mai pot suporta suferința.
Așadar rugăciunile adresate ei nu sunt timp pierdut, ci timp sfinţit,
timp roditor și timp înveșnicit, pentru că atunci când rugăciunea
este sinceră și smerită, primim în schimb o pace și o bucurie pe care
lumea nu le poate da, ci numai Dumnezeu, prin mijlocirile Maicii
Domnului, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire.
Amin.”
basilica.ro

_______________

Schimbarea la Faţă pe vârful Athonului

Nu pot s ă nu pomenesc simţirile alese pe care m-am învrednicit şi
eu nevrednicul să le trăiesc la prima s ărb ătoare a Athosului, la care
luam parte. Era în ajunul Schimb ării la Fa ţă a Domnului, zi
frumoasă, senină şi lini ştit ă. Ajunsesem în vârful muntelui c ătre
seară. Soarele se afla ca de o suli ţă deasupra orizontului,
proiectând până departe pe mare umbra Muntelui, care p ărea un
stâlp uriaş înfipt în mare. În curând apoi s-a afundat în mare, tivind
o jumătate de orizont cu o linie str ălucitoare de lumin ă. În partea
opusă, luna, care anul acela era plin ă, se preg ătea şi ea s ă r ăsar ă
şi- şi vestea sosirea, completând cealalt ă jum ătate de orizont cu
brâul de lumin ă şi împlinind astfel o coroan ă de lumin ă de-a lungul
întregului orizont. Sfântul Munte se afla în centru, iar soarele şi luna
din spatele orizontului ţineau coroana de lumin ă de deasupra
muntelui Schimbării la Faţă. Priveli ştea era de o m ăre ţie negr ăit ă.
Parcă eram înconjuraţi de rev ărsarea de lumin ă din Lumina cea
neînserată, din lumina de la Schimbarea Domnului la Fa ţă. Athosul
se preschimbase în Tabor.
A răs ărit apoi luna, înv ăluind muntele cu lumina ei tainic ă; în fa ţa
bisericuţei din vârful muntelui s-a aprins un foc mare şi a început
privegherea. Bisericuţa era aproape plin ă de monahi şi pelerini,

care veniseră la prăznuire, între care se aflau şi câ ţiva dintre
cântăreţii buni ai Athosului. „Veniţi s ă ne suim în Muntele Domnului
şi să vedem Schimbarea Lui la Faţă... şi din lumin ă s ă lu ăm
lumină...”. Minunata imnografie a s ărb ătorii ne f ăcea s ă tr ăim
aievea taina cea nespus ă a Schimb ării la Fa ţă a Domnului.
M-am aşezat jos şi, obosit de cale cum eram, am a ţipit o clip ă, dar
m-am trezit imediat tres ărind şi cuprins de o sim ţire cu totul
neobişnuită. Ce se întâmplase? La stran ă, cânt ăre ţii cântau cu
multă însufleţire, dar cântarea nu se auzea ca venind dintr-un loc,
de la ei, ci se petrecea ceva cu totul minunat şi cu neputin ţă de
explicat. Cântarea parc ă se materializase. Tot v ăzduhul din
biserică, îns ăşi biserica şi toate cele dintr-însa cântau; eu însumi,
trupul tot, mâini şi picioare, se transformaser ă într-o minunat ă
cântare. Şi eu m ă simţeam ca şi cum pluteam pe o întindere
nesfârşită şi elementul, pe care m ă aflam şi în care eu însumi m ă
transformasem cu totul, era acea nemaiauzit ă cântare. Nu visam,
eram cu totul treaz şi con ştient de sine, m ă vedeam plutind pe
undele cântării ca pe o mare, şi lacrimi neoprite îmi curgeau din
ochi. Mi-am adus aminte de cuvintele Apostolului de pe Tabor:
„Doamne, bine este s ă fim aicea”, şi a ş fi vrut ca melodia s ă nu se
mai oprească niciodată... Între timp cânt ăre ţii de pe stran ă au
încetat, dar cântarea aceea minunat ă continuam s ă o aud nu pe
dinafară, ci lăuntric, şi o simţeam îndep ărtându-se mereu ca pe o
lumină de seară care se stinge încetul cu încetul.
Privegherea nu ştiu când a trecut şi afar ă a început s ă se lumineze.
Cei doi aştri î şi schimbaser ă locurile. Luna se preg ătea s ă se
ascundă în mare, iar soarele cu raze de foc î şi anun ţa sosirea,
împletind încă o dat ă cu razele lor cununa de lumin ă de deasupra
Athosului. Ceţuri fugare se strecurau prin v ăi spre vârful Muntelui,
învăluindu-l cu nori auriţi din razele soarelui ce r ăs ărea, ca norul de
lumină de pe Tabor. Noi ne g ăseam deasupra lor. Ne-am coborât
spre Panaghia, plini de bucuria tainic ă a pr ăznuirii. Dar acordurile
dumnezeieştii cânt ări tot se mai auzeau, ca ni şte ecouri din lumea
de taină a altui veac.
De atunci Muntele s-a schimbat. De câte ori îi v ăd vârful luminos
îmi aduc aminte cu dor de agripnia (privegherea) de la Schimbarea
la Faţă a Domnului, iar p ărinţii psal ţi de atunci, când îi întâlnesc îmi
apar ca nişte soli ai luminii celei neînserate.
Ieromonah Petroniu T ănase

Mai bine cinci cuvinte cu inima,
decât o mie de cuvinte cu gura
În cartea I a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni
scrie: „Neîncetat, rugaţi-vă!”.
Sfinţii Părinţi, tâlcuind aceste cuvinte, spun că „a ne ruga neîncetat”
înseamnă a pomeni numele cel sfânt al Domnului în toată vremea.
Mai arătat se vede aceasta în cartea cea către Filipeni, unde Sfântul
Apostol Pavel scrie: „Întru numele lui Iisus, tot genunchiul să se plece,
al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt şi toată
limba să mărturisească că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui
Dumnezeu Tatăl”.
Sfântul Ioan Carpatul zice că, atunci când rostim rugăciunea lui Iisus
(adică: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe
mine păcătosul”), la fiecare chemare a Sfântului Său nume, Domnul ne
răspunde în chip tainic: „Fiule, iertate să-ţi fie păcatele tale!”.
Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice că, oricât de păcătoşi am fi noi,
rugăciunea aceasta ne curăţeşte când o zicem din inimă. Nu este altă
armă mai puternică în cer şi pe pământ decât chemarea cea
Sfântă a Domnului nostru Iisus Hristos.
Când zicem: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieștemă!”, prin aceste cuvinte noi mărturisim toate tainele credinţei
noastre, căci (după cum spun unii dintre sfinţii părinţi) aceste cuvinte
cuprind în ele toată Evanghelia pe scurt.
Acestea sunt cele cinci cuvinte despre care pomeneşte Sfântul
Apostol Pavel în cartea sa către Corinteni, unde zice: „Voiesc mai bine
a zice cinci cuvinte cu mintea, decât zeci de mii de cuvinte cu limba.
Pentru aceasta, rugăciunea lui Iisus se mai cheamă şi rugăciunea
minţii.
Iar când rostim şi celelalte cuvinte din rugăciunea lui Iisus (adică
„miluieşte-mă pe mine păcătosul!”), atunci noi mărturisim nevrednicia
şi josnicia noastră, cerând de la Domnul milă, căci, dacă avem mila Lui,
atunci toate cele bune le avem.

Sfântul Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul

Spovedania – Taina care ne eliberează

Pocăința-i Taină mare
Dată pentru fiecare,
Pentru tânăr și bătrân
Pentru slugă și stăpân,
Pentru cel de la amvon
Pentru cel ce stă pe tron.
Pentru turmă și păstori,

Pentru cei din închisori,
Pentru cel ce zace-n pat,
Pentru tot cel botezat.
Și precum ne-nvață Crezul
Spovedania-i botezul
Care spală, care curmă
Tot păcatul, fără urmă. (...)
Și câți sfinți și cuvioși
N-au ieșit din păcătoși?
Care-au plâns și-au suspinat
Pentru orișice păcat.
Tot mereu, părinții noștri
Și părinții dragi ai voștri,
Post de post se spovedeau
Și mereu se-mpărtășeau.
Ei nu amânau cu anii
Taina Sfintei Spovedanii,
Ci făceau cu pregătire
Sfânta lor mărturisire.
Și n-aveau atunci, ca noi,
Viață bună, ci nevoi,
N-aveau cărți de rugăciune,
Nici biserici mari și bune.
N-aveau preoți mulți în sate,
Dar vezi, nici așa păcate.
Nu cântau ca noi, frumos,
Ci trăiau după Hristos.
Nu spuneau din gură multe,
Ci doreau mai mult s-asculte,
Orice vorbă, orice sfat,
Le primeau cu-adevărat.

Hârtia „salvatoare” și folosul
rugăciunilor către sfinți
Octombrie, anul 2020… Dincolo de toate discuțiile care ar putea avea loc,
mă gândesc tot mai mult la faptul că nu am realizat până acum ce privilegiu
aveam. Eu trăiam ca și cum aceste lucruri firești ni se cuveneau. Prin
urmare, avem ocazia să-I mulțumim Domnului pentru toate ce le-am avut și
să ne pocăim cu adevărat, pentru a putea să ne bucurăm din nou de
acestea. Sfânta Parascheva și-a făcut simțită prezența și în viața mea, cum
nu mă îndoiesc că nu există credincios care să îi fi cerut ajutorul și să nu
simtă măcar o mângâiere. Din păcate și cu mare părere de rău, am tot
amânat să mărturisesc despre toate câte mi s-au întâmplat, mai ales că
pentru majoritatea poate vor părea niște lucruri puerile sau cel mult niște
întâmplări ale „sorții”. Aș putea spune că am devenit mai conștientă de
binecuvântările din viața mea odată ce se apropia momentul de „cumpănă”
din viața fiecărui tânăr: terminarea liceului, examenul de bacalaureat,
admiterea la o facultate, alegerea unui drum de viitor. O alegere care poate
veni pentru unii dintre noi foarte natural, iar pentru alți, cu lungi căutări și
frământări, nesiguranță sau chiar fustrări.
Pentru mine, dorința de a urma calea medicinei a venit într-un mod
neașteptat, ba chiar aș putea spune că „m-am trezit” într-o zi, prin clasa a
VII-a, cu ideea aceasta, fără să mă fi gândit foarte mult la „ce voi face când
voi fi mare”. În timpul liceului, pentru că primeam foarte des întrebarea ce
vrem să facem mai departe, răspunsul meu era ferm: medicină. Îmi plăcea
să învăț, îmi plăcea să cred că pot face un bine pentru altcineva, îmi plăcea
să cred că acesta este scopul meu. Ideea a rămas undeva în mintea mea,
dar nu am insistat să descopăr de unde, cum sau ce voi face. Însă, timpul a
trecut și astfel am început clasa a XII-a fără un plan stabilit.
Părinții nu își permiteau să îmi plătească meditații, iar eu nu eram o elevă
foarte organizată. Abia spre finalul primului semestru m-am pus pe treabă la
modul serios. Acum, judecând „la rece”, nu știu de unde a venit aceea
determinare și consecvență, sau mai bine spus, realizez că putea veni doar
prin darul lui Dumnezeu. Nu-mi mai dorisem ceva atât de mult până atunci...
Ce simt și știu că a făcut diferența pentru mine, în parcusul meu, care putea
lua oricând o altă întorsătură este faptul că, în perioada aceea, am dat din
întâmplare peste o hârtie. Înainte de a continua trebuie neapărat să
menționez că, deși mă consideram o persoană credincioasă, relația mea cu

Dumnezeu era „căldicică”; nu eram obișnuită să vorbesc cu El, să mă rog
sau să îi mulțumesc, nu observam ce minune era fiecare zi din viața mea.
Acea hârtie, „salvatoare”, părinții mei o primiseră de la un preot și avea
notate câteva canoane, pentru diferite tipuri de probleme. Atunci mi-a atras
atenția unul dintre ele – „pentru cereri” – deși acum nu-mi mai amintesc
exact tot ce scria, am reținut și am încercat să citesc Paraclisul Maicii
Domnului în fiecare seară, acatistul Sfântului Spiridon luni, miercuri și vineri
dimineața. Uneori singură, alteori împreună cu mama sau chiar și tata,
citeam rugăciunile cu dorința fierbinte ca Dumnezeu să mă „audă”.
În celelalte dimineți, când aveam timp, făceam acatistul Sfintei
Parascheva sau al Sfintei Teodora de la Sihla, întrucât îi port numele, iar
atunci când aveam timp, intram la Mitropolie și mă rugam Sfintei. Deosebit
și cu totul minunat a fost să simt transformarea mea treptată, căci eram
foarte mândră și sigură că pot realiza orice de una singură, că pot face mai
bine decât ceilalți. Cu fiecare zi, în inima mea încolțea tot mai mult dorința
de a reuși, dar în același timp și teama de eșec devenea mai mare.
Știam că este un examen greu de admitere, că alții se pregătesc de mai
demult decât mine, cu profesori foarte buni și alte, și alte gânduri care ar fi
putut să mă acapareze cu totul. Mai ales că era și problema intrării la buget,
întrucât de taxă nici nu se putea pune problema, financiar vorbind. Însă,
fiecare rugăciune mă smerea, îmi aducea în fața ochilor neputința umană,
dar și nemăsurata milostivire a Preasfintei Treimi și încercam să închei cu
„dacă aceasta este voia Ta, să fie calea mea, te rog, ajută-mă să o
îndeplinesc”. Cum ați putea anticipa, așa a și fost, însă atunci nu puteam
decât să sper că dorința mea este și voia Domnului.
Examenul de bacalaureat a trecut pe nesimțite, cu rezultate foarte bune, pe
care nu simțeam că le-aș fi putut obține fără ajutorul Lui și astfel rămânea
doar admiterea, cel mai important examen din viața mea, până în acel
moment. Amintirile s-au estompat, din păcate, nu am notat de atunci
gândurile mele, însă ce știu și spun cu toată inima mea este că Maica
Domnului, Sfintele Parascheva și Teodora, împreună cu Sfântul Spiridon au
fost mijlocitorii mei înaintea Domnului. Am reușit astfel să intru la medicină,
în Iași, la buget și chiar cu o notă foarte mare, lucru pe care nu l-aș fi putut
spera nici în cele mai frumoase vise. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii
Lui!
Teodora B.

OMILIA a XXIX-a a PARINTELUI
EFREM FILOTHEITUL
Cea mai cuprinzatoare decat cerurile
Iubitii mei fii duhovnicesti,
Astazi vom spune putine lucruri in cinstea Maicii Domnului,
pe care Biserica noastra ortodoxa o ridica deasupra
heruvimilor si serafimilor, in timp ce ereticii o coboara la
treapta de necinste.
Cand Maica Domnului s-a intalnit cu Sfanta Elisabeta,
mama Sfantului Ioan Botezatorul, i-a zis printre altele:
de acum ma vor ferici toate neamurile
(Luca 1, 48)
adica, de acum inainte toate neamurile, oamenii care vor
crede in Domnul ma vor ferici pentru vrednicia pe care
mi-a dat-o Dumnezeu Tatal, ca sa devin mama Fiului
Lui. Ce cinste nemaiintalnita pentru o femeie!
In zilele noastre se vorbeste mult despre diferenta
dintre genuri, barbat si femeie. Luptele acestea pentru
egalitate si asa zisele miscari feministe au venit foarte

tarziu. Crestinismul a rezolvat aceasta problema de
doua mii de ani, desfiintand diferentele si cinstind-o
pe femeie, ca fiind egala cu barbatul. Nu doar atat,
dar i-a daruit femeii o cinste pe care n-a avut-o, n-o
are si n-o va avea nici un barbat. Femeia aceasta
este Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu. In
crestinism, in Biserica, oamenii nu se masoara, nu
sunt randuiti dupa criterii de neam, conditie sociala,
instruire, situatie economica, inteligenta si altele.
Singurul criteriu care ii defineste este sfintenia.
Inaintea ochilor lui Dumnezeu nu exista barbati si
femei, ci pacatosi si pocaiti, evlaviosi si lipsiti de
evlavie, sfinti si mai putini sfinti.
La Adormirea Maicii Domnului se cinsteste omul cel
mai sfant in chipul Maicii Domnului. Ea a ramas fara
stricaciune atat in viata, cat si in moarte. Nasterea
Fiului ei nu i-a distrus fecioria, pacatul nu i-a pierdut
sufletul, iar moartea nu i-a distrus trupul. Precum trupul
lui Hristos a ramas nestricacios prin moartea pe
cruce, asa a ramas si trupul Maicii Domnului, ea a
murit, dar nu s-a stricat.
Deoarece
in
Biserica
Ortodoxa
avem
trupurile
nestricacioase ale sfintilor pe care le cinstim, cu atat mai
firesc era sa ramana nestricacios cortul purtator de
Dumnezeu al Maicii Domnului si Dumnezeului nostru.
Şi era oare posibil sa ramana pentru totdeauna pe
pamant? Nu, ci a fost mutat la cer. Maica Domnului,
adusa la templu, a intrat in Sfanta Sfintelor din templul lui
Solomon, in timp ce, prin adormire, sufletul ei
atotcurat si minunat impreuna cu trupul ei slavit si
nestricacios, au intrat in Sfanta Sfintelor din ceruri.
Daca pentru ceilalti oameni moartea inseamna
distrugerea trupului, pentru Maica Domnului ea a
fost purtatoare de viata.
Desigur, la invierea obsteasca se va intampla
preschimbarea tuturor credinciosilor, dar la Maica

Domnului
s-a
intamplat
la
trei
zile
dupa
inmormantarea
ei. Pentru
Nascatoarea
de
Dumnezeu, moartea este inceputul celei de-a doua
existente, a celei vesnice, atat a sufletului, cat si a
trupului. Nu era posibil ca moartea s-o tina pe
cea „unita in intregime cu Dumnezeu”.
Cinstirea Maicii Domnului o manifestam puternic la
sarbatoarea Adormirii. Cine a cinstit-o? Fiul ei si
Dumnezeu si Mantuitorul lumii. Daca, pentru calea
pamanteasca a lui Iisus Hristos, inaintemergator a fost
Sfantul Ioan Botezatorul, pentru calea cereasca a
Nascatoarei de Dumnezeu, Inaintemergator a fost
Hristos. El, primul, a biruit moartea si cu trupul Sau
nestricacios, asa cum se cade unui Dumnezeu, S-a
inaltat si S-a facut Inaintemergatorul Maicii
Domnului la ceruri. Hristos este primul nascut din morti
care S-a inaltat ca sa pregateasca calea pe care
credinciosii vor merge la ceruri. Sfantul Apostol Pavel
spune:

Unde Iisus a intrat pentru noi ca
Inaintemergator, fiind facut Arhiereu in
veac, dupa randuiala lui Melchisedec
(Evrei 6, 20).
Maica Domnului a primit in pantecele ei pe Fiul si
Cuvantul lui Dumnezeu, care a luat firea omeneasca

din ea si a unit-o cu firea Lui divina, in Persoana lui
Hristos, Care o primeste in ceruri deplina, cu trupul
si cu sufletul. Iar Maica Domnului, prin primirea lui
Hristos
in
pantecele
ei,
a
devenit Platitera cerurilor (mai incapatoare decat
cerurile). O vedem in aceasta ipostaza si in picturile
din Biserica. Ea L-a primit pe Hristos, L-a purtat in
pantece si L-a nascut. Acum El primeste in palmele
Lui sufletul sfant al Maicii, Nascatoarea de
Dumnezeu.
Sa ascultam acum pe Sfantul Ioan Damaschinul:
„Cum Cuvantul lui Dumnezeu, devenit Fiul,
primeste in mod negrait pe palmele imparatesti
pe Maica Sa cea sfanta, acest suflet sfintit

Maica Domnului a
avut grija, L-a
ocrotit pe Iisus
Hristos de cand
era
copil,
iar
acum
Fiul
o
primeste
pe
mama
Lui,
ca
Imparateasa
a
cerurilor:

Şezut-a imparateasa de-a dreapta Ta, imbracata
in haina aurita si prea infrumusetata
(Psalmul 44, 11).
Şi apostolii au cinstit-o pe Maica Domnului, s-au adunat cu
totii la Ierusalim, ca sa inmormanteze trupul Nascatoarei
de Dumnezeu si Maicii Invatatorului lor. Sfanta Traditie
consemneaza:

„Apostoli de la margini, adunandu-va,
ingropati trupul meu…”.
Nimeni sa nu se indoiasca de faptul ca apostolii s-au
adunat de la marginile lumii, caci ei sunt vulturii
Duhului Sfant. Cum s-au raspandit ei in toata lumea?
Cine le-a dat „aripi la picioare” ca sa alerge
pretutindeni? Puterea lui Dumnezeu. Aceasta putere
ii aduce pe apostoli si acum, de la marginile lumii, si
ii aduna la Ierusalim. Cel care i-a dat car de foc lui Ilie
Tesviteanul si l-a urcat in inaltimi, cel care l-a luat pe
Apostolul Filip din Gaza si l-a dus la Azot, asa cum citim in
Faptele Apostolilor, Acela a trimis pentru fiecare apostol un
car special, nu ca cele pe care le avem noi ci de nor
luminos, ce i-a adus la Ierusalim.
Apostolii
au
cinstit pe Maica
Domnului
si,
uimiti, plini de
admiratie,
au
vazut ca a treia zi
trupul ei lipseste
din
mormantul
aflat in Gradina
Ghetsimani.
Maica Domnului a
fost cinstita si de
ingerii
cerului
care au primit-o la adormirea ei, au insotit-o si au
ridicat-o la lacasurile, la corturile ceresti. Uimiti, au
vazut-o urcand mai presus decat heruvimii si
serafimii, asa cum se spune in Marimuri:
„Ceea ce esti mai cinstita decat heruvimii si
mai marita fara de asemanare decat
serafimii”.

Ingerii sunt uimiti sa vada primul trup omenesc
inaltandu-se
si
preamarindu-se
in
Imparatia
Cerurilor.
Asa cum au inmarmurit la Inaltarea lui Hristos, pentru ca
au vazut pe Dumnezeu Cel unit cu omul inaltandu-Se

ca persoana divino-umana, in timp ce, atunci cand
coborase pentru intrupare, era doar Dumnezeu, asa si
acum sunt uimiti de mutarea Nascatoarei de
Dumnezeu. Ingerii se obisnuisera sa primeasca doar
sufletele sfintilor, mantuite si izbavite, acum, insa,
primesc si trupul preacurat al Nascatoarei de
Dumnezeu, pe care „mormantul si putrejunea nu lau tinut”. Asa cum noi ne-am mirat cand l-am vazut pe
primul astronaut urcand la inaltime si pasind pe luna, asa
si ingerii au inmarmurit cand au vazut picior
omenesc pasind in Sfanta Sfintelor din ceruri. Maica
Domnului este prima femeie „astronaut” care s-a inaltat
mai presus decat ingerii.

Maicii Domnului ii sunt inchinate cele mai multe
biserici si cele mai multe manastiri o au drept
ocrotitoare. Pictura bizantina, prin icoanele ei, exprima
pozitia Bisericii noastre, dogmatica, fata de Maica
Domnului, in fata careia se aprind cele mai multe
lumanari. Pe Nascatoarea de Dumnezeu o chemam in
momentele cele mai dureroase si grele ale vietii, si
inaintea icoanei ei varsam rauri de lacrimi. Chipul ei
este adanc inradacinat in constiinta poporului nostru
ortodox.
Crestinii mei binecuvantati, v-am aratat pe cei care
cinstesc pe Maica Domnului, sunt insa si din ceilalti,
care necinstesc persoana ei. S-a intamplat un
incident la evenimentul Adormirii, consemnat de Sfantul
Ioan Damaschin. Asa cum stiti, acesta a fost un mare
ascet a carui pestera este in Manastirea Sfantului Sava cel
sfintit din Palestina. Sfantul Ioan ne spune ca, in vremea
cand apostolii si credinciosii
primei Biserici au purtat trupul
Maicii Domnului pe baldachin
ca
sa-l
inmormanteze, un
evreu a navalit si a smuls
trupul ei ca sa-l arunce jos,
dar n-a apucat. Mainile lui,
in chip nevazut, au fost
taiate
de
ingerii
lui
Dumnezeu si au ramas
lipite de nasalie. La acest
eveniment, infricosat de
durere, evreul s-a pocait si
a cerut iertare de la Maica
Domnului si minunea s-a
intamplat:
mainile
au
revenit la locul lor.
Atunci, unul a necinstit-o pe Maica Domnului, astazi,
sunt multi cei care o necinstesc printre care
antihristii hiliasti. Ei vorbesc despre Maria, ca si cum

ar fi doamna Maria, vecina lor, intr-asa hal de
umilinta au coborat-o.
Auzim si vedem, anumiti paranoici ortodocsi
spunand ca o vad, chipurile, pe Maica Domnului, care
le dicteaza scrieri si epistole. Este vorba de asa
numitii „luminati”, nemintosii care pun in gura Maicii
Domnului tampeniile lor. Ar trebui sa plangem mult si
pentru un alt lucru. Sute de mii de guri ale grecilor se
deschid ca iadul in fiecare zi si blesteama in mod
hidos pe fecioara curata din Nazaret. Voi face un mic
bilant pentru ca stiu faptele: din zece barbati, opt
blesteama cu certitudine pe Maica Domnului si pe
Hristos. Ganditi-va acum la milioanele de barbati,
separat de femei, care sunt atat de lipsiti de evlavie
fata de persoana Preacuratei Maici a lui Dumnezeu.
Mai vedem si un alt lucru: femeile necinstesc pe Maica
Domnului prin infatisarea lor provocatoare si prin
goliciunea lor. Pe de o parte, saruta icoana smeritei
Nascatoare
de
Dumnezeu
si
pe
de
alta
scandalizeaza, darama si chinuiesc prin atitudinea
lor provocatoare. Şi nu-si dau seama ca acest lucru este
pacat.
Maica Domnului se intristeaza pentru necuviinta
mare a poporului, deci, cati suntem credinciosi sa ne
pocaim, s-o cinstim cu adevarat si sa spunem cu
durere, cu dor si cu iubire pentru noi insine si pentru
aproapele:

„Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu,
mantuieste-ne pe noi, fiii tai.”

A căzut Adam, Dumnezeu ne-a creat perfecţi, ne-a creat cu mari
posibilităţi pentru că umanitatea este superioară angelităţii
îngerilor! Domnul Iisus Hristos ne-a adus mai mult decât
ne-a pierdut Adam, ne-a adus putinţa de a ne îndumnezei
după har.

Cuvantul Parintelui Arsenie
Papacioc rostit la Praznicul
Adormirii Maicii Domnului
“Iubitii nostri frati crestini,
Cu toate cerurile, cu toată creaţia lui Dumnezeu, dacă n-ar fi Maica
Domnului, n-ar fi atât de foarte frumos şi împlinită. Este stăpâna
cerului şi a pământului! E uşor să spui lucrul acesta, dar când spui
şi a cuvântului… Este atâta loc în împărăţia lui Dumnezeu, să stea
ca o împărăteasă, dar îi convine mai mult să stea la căpătâiul
nostru!
Şi să ştiţi că oricare ar fi motivul întristărilor şi al
supărărilor, sunt numai de la draci! Cum e posibil să
deznădăjduim când avem un frate atât de grozav şi de
puternic, care este Hristos, şi o mamă atât de
cuprinzătoare,
peste
tot,
care
e
Maica
Domnului! Dumnezeu ne-a făcut dintr-o mare iubire, dar numai
pentru El, nu ne-a făcut şi pentru altceva, ca să fim în Împărăţie
împreună în marea bucurie şi veselie alături de El! Dar pentru
lucrul acesta trebuie să jertfim.

În Evanghelia de aseară Maica Domnului spunea la Sfânta Elisabeta
că mare dar mi-a dat, de acum mă vor bucura toate neamurile
pământului, a căutat spre smerenia roabei Sale! Ce-o să zică
duşmanii Maicii Domnului, care zic că-i o simplă femeie, măcar că
şi chiar femeia simplă înseamnă viaţă, înseamnă nădejde! Dar
cum să vorbeşti aşa de Maica Domnului? E îngrozitor de
vinovat! Şi totuşi acestor oameni la judecata cea din urmă, Maica
Domnului le va arăta această nebănuită pedeapsă: „Vă iert, dar,
fraţi creştini! Domnul Dumnezeu poate să facă orice dar un lucru
nu poate, să-şi calce cuvântul!” Şi dacă este vorba aşa şi nu se va
pocăi, în focul iadului zice că o să se ducă! Ne aşteaptă clipă de
clipă, veacuri întregi, ne aşteaptă să ne îndreptăm inima către El,
pentru că o simplă suspinare e o rugăciune mare!
Nu vă descurajaţi! Am spus că e nevoie de cruce, de jertfă, pentru că
trebuie să dărâmăm în noi tot ce a creat păcatul şi tot cu darul lui
Dumnezeu vom face şi această nebunie. Pentru că nu este
ruşine să mori strivit de dureri! E ruşine să mori istovit de
plăceri!
Ne-a creat cu atâta putere, cu atâta dragoste dar ne-a făcut liberi ca
să avem, zice-se, şi noi meritul că suntem în Împărăţia Cerului. Dar
şi aici ne ajută pas cu pas, ne spune Mântuitorul: „Nu se mişcă fir
de păr fără voia mea!“. Dacă nu se mişcă fir de păr, nu se mişcă
nici fir de iarbă, nici o frunză nu se mişcă fără voia lui Dumnezeu.
Am primit un bileţel într-o împrejurare, unde vorbeam, îmi spune
unul că „eu am făcut un păcat mic“. Fraţilor, nu este lucrul mic
în viaţă răul cel mai mic! E foarte mare păcatul! Şi atunci
eu, era lume mai multă decât aici: „Domnule dragă, eu ştiu pe
cineva care avea un păcat şi mai mic decât al matale! Adam n-a
făcut decât că a muşcat dintr-un măr dar a răsunat cerul şi
pământul, pentru că făcuse o neascultare, pentru că se despărţise
de Dumnezeul lui!” Pentru lucrul acesta a trebuit, pentru că a fost
jignită Sfânta Treime, Dumnezeirea, să Se întrupeze Cineva din
Sfânta Treime şi aşa S-a întrupat Mântuitorul, aşa cum ştiţi. Dar
pentru ca noi să străbatem, deşi suntem guvernaţi de El, cu multe

ajutoare, avem înger păzitor, pe care l-aţi cam uitat! Şi spune aşa
într-un loc: „E cu neputinţă să nu mori dacă l-ai vedea in
adevărata lui lumină!“. Îngerul păzitor nu e singur, are alte
miliarde de îngeri care sunt o mare unitate. Sunt extrem de
puternici pentru că sunt extrem de curaţi!

cât i-am spus mai mult cu cât ne-a pierdut Adam. Ne-a adus putinţa
de a fi dumnezei, ne-a dat putinţa să iubim duşmanii! Suntem
mereu şi-n situaţia să repetăm că putem orice, dar părinte, să iubim
vrăjmaşii nu putem. Bine dragii mei, care ziceţi că nu puteţi, dar ce
vi se pare aşa de mare povară? Să zici: „Doamne, Doamne!“.

Avem pe Maica Domnului, dacă este atât e destul! Maica Domnului
este o nouă lume, Maicii Domnului îi place să stea la căpătâiul
dureroşilor, la capătâiul suferinzilor, deşi stăpâneşte întreg cerul şi
pământul. Este o enorm de mare greşeală aşa cum
spuneam, să nu-i ceri nimic! E foarte supărată pe acei care
nu-i cer nimic. Ne rugăm încontinuu să mai trăim, dar cu o
condiţie, să purtăm crucea. A trebuit să vină Mântuitorul ca să
ne salveze în urma unei căderi care a făcut-o Adam, v-am spus, a
muşcat dintr-un măr.

Iadul e o realitate care nu poate fi dezminţită, o confirmă:
„mergeţi în focul cel de veci“. Focul veşnic e fără lumină! E de mii
de ori mai tare în calorii decât asta de aici! Cât stai acolo? “O mie de
ani“. Nu! O veşnicie! Pentru că nu i-ai spus ăluia: „Iartă-l
Doamne!“. M-a înjurat, m-a lovit, m-a furat… Ce puţin! Eu m-am
convins la căpătâiul atâtor morţi că toţi se căiau grozav,
voiau să mai trăiască o zi! Ca să-şi pună lucrarea în regulă,
care era foarte greu, nu s-a mai putut, decât
atât. Astăzi este ziua aia! Dacă nu murim ne împodobim cu
daruri deosebite, să putem sufla şi răsufla. Fraţi creştini, suflarea şi
răsuflarea e un dar de la Dumnezeu, nici asta nu este a noastră!
Totul – suntem guvernaţi, stăpâniţi de marea Lui iubire.

Toate minunile pe care le-a făcut Mântuitorul, pe care le ştiţi, ne stă
mintea în loc! Învia morţii ca şi cum era treaz. Dar n-a văzut lumea
minunile pe care le-a făcut, numai atunci când a fost pe cruce,
pentru că necesita această suferinţă cu orice chip. Când Mântuitorul
era pe cruce, acum se văita Satana, a fost răpus! Nu putea în iubirea
Dumnezeiască care stăpâneşte totul. Tot, fraţii mei! Nu există gând
şi mişcare de păr să nu ştie! Dracul, dragii mei, e un tolerat, n-are
nici o putere! „Îndrăzniţi“, a spus Mântuitorul, „Eu am biruit
lumea!” şi ce alta doresc decât să aprindeţi focul pe care Eu l-am
aprins.
Nu este timp de şagă, am fost în viaţa mea la multe căpătâi
de morţi: plânset, vaiet, răcnet, muget, mii de glasuri
fremătătoare. Vedeau păcatele pe care le-au făcut! Nu se puteau
repara altfel decât înapoi, [dar] inapoi nu mai putea, că venise
moartea. Moartea e o realitate, iadul e o realitate, raiul e o
realitate – mereu auzim lucrurile acestea, mereu fiecare
dintre noi spune ceva, bate un clopot în inima noastră:
„Trezeşte-te!“.
Sigur că de asta am spus că e nevoie de jertfă! Oriunde ai
fi, chiar în iubire, în familie, peste tot e nevoie de
armonie. Ca să faci armonia e nevoie să ştii să jertfeşti! Ce
ţi se cere? De ce vă speriaţi? De ce se zice: „Drace, drace!“. El zice:
„Doamne, Doamne!“. Dumnezeu e bucuros de numai atât! Nu
trebuie o mare meşteşugire, şi în sfârşit, tehnică neapărat a
rugăciunii! Pune-ţi inima în mişcare! I-am spus lui Dumnezeu, şi cu

Vă daţi seama dumneavoastră ce se poate întâmpla dacă
Mântuitorul Dumnezeu refuză să ne mai iubească?! Pentru
că suntem cu gânduri frumoase, nu vă descurajaţi niciodată,
este omeneşte să greşeşti, îngereşte să te ridici şi drăceşte
să rămâi în groapă!
Acesta-i timpul, nu amânaţi cu nici un chip pe mâine! Nu
vreau să fac istorie în tot ce vreau să vă spun, dar vreau să vă spun
că este cel mai preţios timp acum, dovada este că stăm în picioare şi
că am venit cu râvnă să împodobim aici cu prezenţa noastră acest
grozav de mare praznic!
Ne spune Mântuitorul că atunci vei trece de la moarte la viaţă…
Moartea-i o realitate, iadul de asemenea, v-am spus, Dumnezeu
nu poate să facă un lucru, să-şi calce cuvântul. A spus aşa,
aşa va judeca! A apărut iadul care este cea mai mare durere a lui
Dumnezeu. Vă amintesc, să nu vă îngrijoraţi, nici să vă
înspăimântaţi. Sunt foarte convins că veţi vedea la răscrucea cea
din urmă ce important a fost momentul acesta, prezenţa
dumneavoastră aici.
Noi batem clopotele, ne luptăm să fim prezenţi, şi nu vi se cere
nimic decât atât, să fii prezent şi să spui: „Maica Domnului, nu mă
lăsa!“. Credeţi că e puţin? Nu e puţin unde e dragoste

desăvârşită. Acolo unde e dragoste desăvârşită totul este
posibil. Încercaţi să vă iubiţi! Vă spun dragii mei, iubirea
este criteriul judecăţii de apoi. Nu faceţi pofta acestui drac, că
iar spun: e cu neputinţă să nu mori dacă dai în adevărata lui
răutate, urâciune. O fetiţă mai mărişoară a văzut un drac, nu în
adevărata lui urâciune, şi a preferat să meargă toată viaţa cu
picioarele goale pe jar decât să mai vadă un drac! E o
realitate, atât de mult l-a sluţit păcatul, lepădarea, urâciunea, şi tot
ceea ce a făcut şi face. Dar nu vă speriaţi! Dumnezeu ne-a ascultat,
ne-a dat înger păzitor, ne-a dat pe Maica Domnului, avem toate
cetele de îngeri. Un părinte, îi citea ucenicul rugăciunea, părintele a
făcut aşa şi a zis fratele: „Ce e părinte?“, „Ai greşit că am văzut
îngerul dând din aripi!” Orice gând îl ia şi-l duce la Dumnezeu că-i
înger păzitor, nu doarme în post!
Aveţi îndrăzneală, e tot ce vă putem spune, pentru că
avem multe de spus, pentru că în inimile noastre foarte
pretenţioase, aici nu mai e nevoie de multe, e nevoie
de mult! E nevoie de adâncime, de a trăi acolo unde
suntem!
E o mare bucurie pentru noi mânăstirea de-aci, că sunteţi prezenţi
aici, şi cu alte cuvinte suntem una!
Nu vă temeţi de judecată dacă aveţi pe Dumnezeu şi pe
Maica Domnului! În noi stă toată fericirea veşnică. Luaţi
lucrurile aşa cum sunt şi încercaţi, fraţilor încercaţi să vă
iubiţi! Dacă nu se poate, cel puţin să nu vă omorâţi, să nu
vă duşmăniţi!
N-am alt termen, decât ăsta: „Moarte sau viaţă!” Şi m-au
întrebat mulţi ce e viaţa şi am răspuns: „Viaţa e moarte
continuă!“, pentru că e mereu jertfă. Nu contează
celelalte, ce spune lumea şi ce latră dracul! Contează ce
spune Dumnezeu despre mişcarea inimii noastre.
Vă preţuim sincer, noi ne rugăm aici, chiar dacă nu vă interesează
dar barem să ştiţi, ne rugăm pentru toată lumea şi sigur, pentru
dumneavoastră acesta-i semnul material că sunteţi cu inima
prezentă. N-aţi venit la praznicul din Techirghiol, aţi venit la un
praznic ceresc sub oblăduirea, mângâierea, bucuria, nespus de
marea veşnicie fericită a Maicii Domnului!
Aşa să vă ajute Dumnezeu!”

Taierea
capului
Sfantului
Ioan
Botezatorul

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 29
august. Este ultima mare sarbatoare din anul bisericesc, pentru ca
pe 1 septembrie incepe un nou an. Ziua Taierii capului Sfantului
Ioan Botezatorul este o zi de post. Ni se cere sa postim in aceasta zi,
pe de o parte ca sa nu ne asemanam cu Irod, care din cauza
ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept
rasplata i-a oferit capul Sfantului Ioan Botezatorul, iar pe de alta
parte, ca sa ne asemanam cu viata infranata a lui Ioan.
Exista persoane care au sustinut ca ziua Taierii Capului Sfantului
Ioan Botezatorul prefigureaza Vinerea Patimilor. Si dupa cum
postim in fiecare vineri, ca zi a rastignirii Domnului, tot astfel se
cuvine sa postim si in aceasta zi.
Mentionam ca in afara posturilor de lunga durata, avem si posturi
de o zi:
- miercurea, ziua in care Mantuitorul a fost vandut;
- vinerea, ziua in care a fost rastignit;
- pe 14 septembrie - Inaltarea Sfintei Cruci, in amintirea Patimilor
Mantuitorului;
- pe 5 ianuarie, in Ajunul Bobotezei, in amintirea postului pe care
il tineau in vechime catehumenii care urmau sa fie botezati in ziua
praznuirii Botezului Domnului.
Sunt si persoane care postesc si lunea, in ziua inchinata sfintilor
ingeri.
Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare cu

semnificatie eshatologica, precum este si Schimbarea la Fata a
Domnului si Adormirea Maicii Domnului. Prin Schimbarea la Fata
ni se descopera chipul pe care il va avea omul unit cu Hristos - chip
de slava, prin Adormirea Maicii Domnului se arata ca cel care L-a
purtat pe Hristos se muta de la stricaciune la nestricaciune, in
vreme ce prin aceasta sarbatoare ni se reveleaza ca toti cei care nu
au fost straini de pocainta vestita de Sfantul Ioan Botezatorul vor
ajunge in rai.
Din acest motiv, Sfintii Parinti au randuit ca cele trei sarbatori sa fie
praznuite in luna august, ultima luna din anul bisericesc, ca semn
ca acest chip al lumii va trece, ca cer nou si pamant nou vor fi
(Apocalipsa cap 21).

Sfantul Ioan Botezatorul
Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia
preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei
lui Aaron. Nasterea prorocului Ioan s-a petrecut cu sase luni
inaintea nasterii lui Iisus. Nasterea sa a fost vestita de catre ingerul
Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la templu. Pentru ca nu
va da crezare celor vestite de ingerul Gavriil, Zaharia va ramane
mut pana la punerea numelui fiului sau.
Exista o lunga perioada din viata Sfantului Ioan Botezatorul despre
care nu avem informatii. Cunoastem ca s-a retras in pustiu, unde a
dus o viata de aspre nevointe, pana in momentul in care a primit
porunca sa inceapa sa predice. Rolul lui Ioan nu a fost doar acela de
a pregati poporul pentru venirea lui Hristos, ci si acela de a-L
descoperi lumii ca Mesia si Fiul lui Dumnezeu.

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul
Din Evanghelie cunoastem ca Irod, la un ospat prilejuit de
sarbatorirea zilei de nastere, a taiat capul Sfantului Ioan
Botezatorul, la cererea Irodiadei. In acea vreme, Sfantul Ioan era
intemnitat in castelul lui Irod de la Maherus. Ioan il mustrase pe
Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era sotia fratelui
sau. In ura ei de moarte, Irodiada a sfatuit-o pe Salomeea, fiica ei,
care dansase si placuse oaspetilor si indeosebi lui Irod, sa ceara de
la acesta capul Botezatorului ca rasplata.
Capul Sfantului Ioan a avut, dupa traditia Bisericii, o istorie aparte.
El a fost de trei ori pierdut si de trei ori aflat. Prima si a doua aflare
a capului este sarbatorita pe 24 februarie, iar A treia aflare a capului
Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 25 mai.

Potrivit traditiei, Sfanta Ioana, femeia dregatorului lui Irod, este cea
care a luat capul Sfantului Ioan Botezatorul din curtea Irodiadei si la ingropat la Ierusalim, in muntele Eleonului, intr-un vas de lut.
Dupa un timp, un proprietar bogat si slavit a crezut in Hristos, si
lepadand pozitia sociala si toata desertaciunea acestei lumi, s-a
facut monah, luandu-si numele de Inochentie. Ca monah, el s-a
salasluit chiar la locul unde se afla ingropat capul Botezatorului
Ioan. Dorind sa-si zideasca o chilie si o bisericuta, el a sapat adanc
si a descoperit un vas de pamant in care se afla un cap. Prin
descoperire dumnezeiasca a aflat ca este al lui Ioan Botezatorul.
Cand s-a apropiat insa de trecerea la cele vesnice, spre a nu fi gasit
si pangarit de paganii ce se inmultisera in zona, el l-a luat si l-a
ascuns din nou in pamant, in acelasi loc.
Capul Sfantului Ioan Botezatorul a fost prezent aici pana in vremea
Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cand Sfantul Ioan
Botezatorul s-a aratat unor doi calugari si le-a poruncit sa
dezgroape cinstitul sau cap. Aceasta e socotita cea dintai aflare a
sfantului cap.
In vreme ce calugarii calatoreau cu capul sfantului intr-un sac, au
intalnit un olar si i-au dat acestuia sa duca sacul. Din cauza lenevirii
lor, Sfantul Ioan i-a cerut olarului sa fuga de cei doi calugari. Ajuns
acasa, olarul s-a bucurat de multe binefaceri datorita prezentei
capului prorocului. Cand si-a simtit sfarsitul, olarul a pus capul
sfantului intr-o racla si l-a daruit surorii sale. Racla va ajunge in
grija lui Eustatiu, un monah arian, care locuia intr-o pestera. Multe
minuni se vor petrece la aceasta pestera. Din nefericire, Eustatiu
spunea ca datorita puterilor sale sunt prezente minunile, oamenii
nestiind ce ascunde in pestera sa. Dupa un timp, Eustatiu, stiind ca
va fi trimis in exil, ingroapa capul Sfantului Ioan Botezatorul.
Pestera va fi locuita de niste monahi credinciosi, care vor ridica in
apropierea ei o manastire. In anul 452, arhimandritul Marcel,
staretul acelei manastiri, a vazut un foc mare la pestera de langa
orasul Emesa, in timpul cantarii psalmilor. Asa a aflat in chip
minunat capul sfantului. Aceasta este socotita a doua aflare a
cinstitului cap al Botezatorului.

In timpul luptei impotriva sfintelor icoane, capul Sfantului Ioan a
fost ingropat la Comane, de unde a fost adus in Constantinopol, de
catre Sfantul Ignatie (860), in vremea imparatului Mihail. Aceasta
este cea de-a treia si cea din urma aflare a cinstitului cap.

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul
- traditii si obiceiuri
In ziua de 29 august, cand praznuim Taierea capului Sfantului Ioan
Botezatorul, exista credinta in popor ca nu trebuie sa se foloseasca
cutitul, totul se rupea cu mana. In popor se vorbea si de inceperea
unui post, numit "de la cruce pana la cruce", un post care tinea pana
pe 14 septembrie (Inaltarea Sfintei Cruci), neconsemnat in
calendarul crestin, care avea rolul de a-i curati pe cei care au
savarsit omoruri sau alte pacate grave.
Tot in popor era intalnita si interdictia de a taia si manca fructe si
legume cu forma rotunda, de exemplu pepenele nu era consumat in
aceasta zi. Subliniez ca aceste obiceiuri nu au legatura cu Sfanta
Scriptura si Sfanta Traditie, deci, nu trebuie respectate.
Adrian Cocosila

PROGRAMUL LITURGIC PE LUNA AUGUST
Vineri 5 August :
TAINA SFÂNTULUI MASLU ….................................... 6.00 PM
Sâmbătă 6 August : Schimbarea la Față a Domnului
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.00 AM
Vecernie si Paraclisul Maicii Domnului .................. 6.00 PM
Duminică 7 August :
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.00 AM
Vineri 12 August:
Acatistul Adormirii Maicii Domnului ….................. 6.00 PM
Sâmbătă 13 August :
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.00 AM
Vecernie si Paraclisul Maicii Domnului .................. 6.00 PM
Duminică 14 August :
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.00 AM
Vecernie si Prohodul Maicii Domnului ................... 6.00 PM
Tot atunci vom avea bucuria de a ne închina la Sfintele
Moaște ale Sfântului Sava de la Buzău si ale Sfântului
Emilian de la Durostorum, daruite bisericii noastre de
mănăstirea Acoperămâtul Maicii Domnului, Lesje, Serbia

Luni 15 August : Adormirea Maicii Domnului
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.30 AM
Vineri 19 August:
Acatistul Adormirii Maicii Domnului ….................. 6.00 PM
Sâmbătă 20 August :
Sfânta Liturghie și Parastas ..................................... 9.00 AM
Duminică 21 August :
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.00 AM
Duminică 28 August :
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.00 AM
Luni 29 August : Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................... 8.30 AM

