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Rugaciuni catre Maica Domnului
O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus,
Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare
și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de
mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înal ță rugăciunile
noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv
nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce
cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se
închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem
vrednici să fim miluiți de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei
milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la Dânsul
și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră
și grabnică ajutătoare.
Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi
cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu
Fiul tău să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și
să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de ora șe,
înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la
față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; soților,
dragoste și înțelegere; fiilor, ascultare; asupriților, răbdare;
asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și
bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă,
tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii
și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.
Așa, Doamnă Preasfântă, milostivește-te asupra noastră
și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăci ți
povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijine ște, pe
prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrote ște cu
milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne
luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii.
Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfrico șătoarea
judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul
nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea

pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și
apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu
credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră,
și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața
noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea,
Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea
străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăji ți,
vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios,
hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagăl precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă
mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să
mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.
Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare
Fecioară, care poți face tot binele, prime ște aceste cinstite
daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi,
Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă
decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a
fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul
lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de
Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile
neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată
decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum,
Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru
tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii
tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată
primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea
înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale
păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău
fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru
toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul
tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvânt la Acoperământul Maicii
Domnului ‒ Sfântul Serafim Sobolev
Motivul marii sărbători a Acoperământului Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu a fost minunata descoperire făcută
Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, când a fost înălţat
până la al treilea cer.
Aici el a văzut îngeri şi numeroşi sfinţi, dar nu a văzut-o pe
Preacurata Maica Domnului, fapt pentru care s-a tânguit mult.
I s-a spus că în acel moment Maica Domnului nu se găseşte
acolo, deoarece se află pe pământ, mângâindu-i pe oamenii
necăjiţi și suferinzi, dar că o va vedea în curând.

Într-adevăr, la scurt timp după această nemaipomenită
vedenie, Sfântul Andrei a văzut-o pe Maica Domnului, în
Biserica Vlaherne din oraşul Constantinopol, în timpul
privegherii de toată noaptea. Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu i-a apărut Sfântului Andrei şi ucenicului său,
Epifanie, în văzduh, în faţa altarului, înconjurată de locuitori
ai cerului.
Ea se ruga osârduitor în genunchi, apoi s-a ridicat şi i-a
acoperit cu omoforul ei strălucitor pe toți cei ce se rugau.
Dar iată la ce vreau eu, iubiţilor întru Hristos fiii mei, să vă
atrag atenţia. Sfântul Andrei a văzut-o pe Maica Domnului
înlăcrimată. Ne-am întreba: cum se poate împăca marea
ei suferinţă pentru noi, cu bucuria ei neîntreruptă,
dumnezeiască şi cu necurmata ei fericire?
Desigur, dacă această amestecare n-ar fi fost posibilă, Sfântul
Andrei nu ar fi văzut-o pe Maica Domnului înlăcrimată.
Înseamnă că această amestecare este posibilă. Dar pentru a fi
pe înţelesul nostru, trebuie, iubiţilor, să ne aducem
întotdeauna aminte cuvintele apostolului Pavel: „Ca niştre
întristaţi, dar pururea bucurându-ne” (II Corinteni 6, 10).
„Căci precum prisosesc Pătimirile lui Hristos întru noi, aşa
prisoseşte prin Hristos şi mângâierea noastră” (II Corinteni 1,
5).
Odată, la preacuviosul Serafim a venit o femeie bolnavă, foarte
evlavioasă. Slujitorul lui Dumnezeu i-a spus acesteia: „Pentru
tine suferă, roabă a lui Dumnezeu, întemeietoarea Mănăstirii
Diveevo, răposata monahie Aleksandra. Du-te la mormântul ei
din Diveevo, roagă să i se facă un parastas şi tu te vei
însănătoşi”.
Femeia a făcut aşa cum i-a poruncit Sfântul Serafim şi şi-a
căpătat tămăduirea. Și dacă monahia Aleksandra suferea
pentru această femeie, din cauza bolii ei, atunci cum să nu
sufere şi să nu plângă pentru noi Maica Domnului? Pentru că
ea ne iubeşte mai mult chiar decât mama noastră; pentru că
ea ne este aproape în timpul când noi suntem bolnavi, dar și
atunci când asupra noastră se abat tot felul de necazuri şi
suferinţe, și ori de câte ori o rugăm să ne ajute.
Şi totuşi, ce concluzie mântuitoare trebuie să tragem din faptul
că Sfântul Andrei a văzut-o pe Preacurata Maică a Domnului

înlăcrimată? Concluzia este una singură: noi nu trebuie s-o
întristăm pe Preacurata Maica Domnului şi s-o facem
să verse lacrimi pentru multele noastre păcate şi mai
ales, pentru cel mai răspândit păcat, al poftelor
noastre trupeşti sau al desfrânării.
Din nefericire, acest păcat se întâlneşte, fiind specific şi
caracteristic, nu numai la păgâni şi la heterodocşi, ci adesea şi
la creştinii ortodocşi. Aici, printre ortodocşi, se observă în
ultima vreme o oarecare întunecare a minţii în ceea ce priveşte
acest păcat trupesc; deoarece mulţi îl socotesc o manifestare
de-a dreptul naturală şi permisă.
Asemenea creştini spun: „Toţi trăiesc în desfrânare, o să trăim
şi noi astfel”. Ca şi când ar fi tot una: vom pieri numai noi
singuri sau vom pieri cu toţii. Dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi
veţi pieri la fel ‒ a zis Domnul, atunci când I S-a spus că Pilat a
amestecat sângele unor galileeni cu jertfele lor (Luca 13, 1-3).
Ar trebui ca aceşti creştini ortodocşi să-şi amintească mereu că
Sfânta Biserică pedepseşte greu păcatul desfrânării, chiar dacă
există pocăinţă, deoarece îi îndepărtează pe cei căzuţi în acest
păcat de la Sfânta Împărtăşanie, pentru şapte ani din
momentul pocăinţei, adică de la încetarea săvârşirii lui.
Dar acest lucru este puţin. Deoarece păcatul trupesc capătă
dimensiuni gigantice şi cuprinde în mrejele lui întreaga lume,
se apropie vremea când Domnul va rosti din nou groaznica
sentinţă, pe care cândva a rostit-o faţă de tot neamul
omenesc, înaintea Potopului Universal: „Nu va rămâne
Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai
trup” (Geneza 6, 3).
Numai că lumea dinainte Domnul a distrus-o cu apă, iar
lumea de acum va pieri de foc, la semnul Domnului, în ziua
celei de-a doua veniri, aşa cum a prorocit despre aceasta
Sfântul Apostol Petru, spunând: „Iar ziua Domnului va veni
ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile,
arzând, se vor desface şi pământul şi lucrurile de pe el se vor
mistui” (II Petru 3, 10).
Desigur, nu doar păcatul desfrânării va determina această
pieire universală, dar şi alt păcat mare şi greu, al
lepădării oamenilor de la dreapta credinţă. Dar Fiul

Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ? (Luca
18, 8).
Această lepădare generală de la dreapta credinţă are loc nu
numai din pricina mândriei diavoleşti. Una dintre cauzele
acestui greu păcat constă tot în păcatul desfrânării, din cauza
căruia ni se întunecă mintea, făcându-se posibilă orice
rătăcire, şi mai ales rătăcirile eretice.
De altfel, păcatul desfrânării nu este numai o crimă morală,
el este în acelaşi timp şi un păcat împotriva dreptei credinţe.
Căci credinţă noastră ortodoxă constă nu numai în dogme, ci
şi în sfintele canoane.
Este clar că renunţarea la sfintele canoane, care interzic
desfrânarea, reprezintă un izvor al celor mai mari necazuri ale
noastre, şi anume lepădarea de dreapta credinţă, şi prin
urmare, cauza pieirii noastre veşnice.
Iată de ce, Apostolul Pavel a spus: „Nu vă amăgiţi: (...)
desfrânaţii (...) nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (I
Corinteni 6, 9-10).
De aceea, iubiţilor, să n-o întristăm pe Preacurata
Maică a Domnului prin păcatele desfrânării; să ne
pocăim; nu numai pentru faptele desfrânate, dar şi
pentru cugetele, dorinţele şi gândurile noastre
necurate.
Nu se ştie cât ne-a mai rămas de trăit şi dacă vom mai avea
timp de pocăinţă, ca să îndepărtăm de la noi cuvintele
înspăimântătoare ale Domnului: „În ce te voi găsi, în aceea te
voi judeca” (vezi Iezechiel 3, 20; 18, 20-22).
Se poate desprinde, iubiţilor întru Hristos fiii mei, şi o a doua
concluzie mântuitoare din această vedere a Sfântului Andrei a
lacrimilor Maicii Domnului. Noi nu numai că nu trebuie
s-o mâhnim pe Preacurata Maică a Domnului prin
desfrânarea noastră necurată, dar trebuie s-o
bucurăm prin fecioria noastră.
Să ţinem minte că fecioria Preacuratei Născătoare de
Dumnezeu L-a coborât din ceruri pe Dumnezeu Care S-a
întrupat pentru mântuirea noastră. Iar curăţia noastră şi
fecioria ne înălţă la ceruri, în sensul că Domnul, pentru
aceasta, ne dăruieşte descoperirea adevărurilor dumnezeieşti

şi a tainelor cereşti, în măsura în care suntem noi înşine
curaţi.
Iată de ce marele Sfânt părinte, Preacuviosul Ioan Cassian,
spune că Apostolul Pavel se evidenţiază dintre toţi apostolii
prin curăţia sa virtuoasă. De aceea el, mai mult decât alţi
apostoli, a fost înzestrat de la Dumnezeu cu înţelepciune
dumnezeiască, cu descoperirea adevărurilor dumnezeieşti şi a
tainelor cereşti, iar această descoperire continua în
contemplarea unor revelaţii extraordinare, pentru care lui i se
arăta Mântuitorul de nenumărate ori, şi chiar a fost înălţat
până la al treilea cer.
Acest Apostol a acordat o atât de mare însemnătate
mântuitoare curăţiei noastre, încât o privea ca pe scopul
suprem al întregii noastre vieţi creştineşti. „Aveţi roada
voastră ‒ zice el ‒ spre sfinţire, iar sfârşitul, viaţa veşnică”
(Romani 6, 22). „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie,
ci la sfinţire” (I Tesaloniceni 4, 7).
De aceea, să năzuim, iubiţilor întru Hristos fiii mei, spre
curăţia feciorelnică, spre această chemare dumnezeiască a
noastră, spre acest scop al vieţii noastre creştineşti. Să fim
curaţi nu numai în ceea ce priveşte patimile exterioare!
O asemenea curăţie, cum ar fi abţinerea chinuitoare de la
desfrânare, le este caracteristică şi păgânilor şi ereticilor. Să
năzuim spre atingerea unei curăţii interioare, în
simţiri şi în gânduri. O asemenea stare aşteaptă de la
noi Preacurata Maică a Domnului. Cu asemenea curăţie
o vom şi bucura. Iar ea, la rândul său, ne va bucura cu
milostivirile sale negrăite, în împlinirea cuvintelor lui Hristos:
„Cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura” (Matei 7, 2).
Pentru această curăţie ne vom afla întotdeauna sub
Acoperământul Maicii Domnului.
Ea ne va acoperi întotdeauna şi ne va izbăvi de toate păcatele
şi patimile, de toate relele şi necazurile şi ne va uni pe veci cu
Fiul său, cu Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a primi
bucuria dumnezeiască veşnică şi nesfârşită, în Împărăţia Lui
cea cerească. Amin. Bunului Dumnezeu slavă în veci. Amin!

Minuni ale Maicii Domnului –
marturii traite in zilele noastre

Dragi frati,
Trebuie sa stiti ca ne-am nascut in zile in care credinta ne
este atacata de toate puterile intunericului. Trebuie sa
aveti acest lucru in vedere ca sa intelegeti de ce am ales sa va
fac cunoscute o serie de minuni ale Maicii Domnului din zilele
noastre. Nu vreau sa credeti ca va spun acestea ca sa va
minunati de persoana mea, deoarece atunci cand se intampla
o minune pe care o traieste cineva nu inseamna ca acela este
sfant; dimpotriva, sfintii nici macar nu vorbesc despre minunile
pe care le traiesc, ei le ascund. Vedeti, noi nu le ascundem
pentru ca nu suntem sfinti, dar, deoarece credinta noastra
este lovita din toate partile, vrem sa intarim credinta
fratilor nostri impotriva celor care incearca sa spuna ca
Ortodoxia noastra este un muzeu, ca Hristos este un
mit si toate minunile despre care vorbeste Sfanta Scriptura si
Vietile Sfintilor sunt povesti ale preotilor. Numai si numai de
aceea dorim sa va impartasim cateva minuni de netagaduit pe
care le-am trait chiar noi, aici in manastirea noastra sau in alte
manastiri din tara noastra sau chiar in afara tarii.
Caci am avut parte de minuni si in afara tarii, spre exemplu
in Biserica Ortodoxa Albaneza din Chicago unde icoana
Maicii Domnului a plans cu lacrimi iar ochii sai
devenisera omenesti in icoana. Am vazut cu ochii nostri
cum lacrimile Maicii Domnului curgeau ca niste rauri si au venit
mii de chinezi, greci, budisti, negri, oameni din toate popoarele
si religiile lumii, pana si reprezentanti ai guvernului local sa
vada aceasta minune. Si au luat icoana Maicii Domnului ca
sa o analizeze si, ce au constatat? Ca lacrimile erau ca
lacrimile de om. Ca icoana, nu se stie cum, lacrima din
ochi, mai mult, ochii icoanei erau ai unei persoane vii, in
carne si oase. Tot Chicago-ul a fost martorul acestei minuni,
acum multi ani.
De asemenea, vreau sa va spun si despre ce s-a intamplat
in manastirea noastra cu Maica Domnului Trikorfiotissa.
O familie avea un copilas bolnav de cancer internat intr-un
spital oncologic din Atena. Familia aceasta traieste pe o insula
din Ciclade. Cei doi soti dormeau intr-o noapte, in timp ce
copilul era internat in spital, si sotia o viseaza pe Maica
Domnului care ii spune: “Eu sunt Panaghia Trikorfiotissa.

Veniti sa va inchinati icoanei mele si eu ma voi ingriji de
copilul vostru”. De dimineata cand s-au sculat, sotia ii spuse
sotului despre visul ei. Sotul ii raspunde: “Femeie, nu am auzit
nimic despre aceasta icoana, nu cumva ai inteles gresit, nu
cumva ti-a spus “Prousiotissa”?” “Nu, Trikorfiotissa mi-a
spus.” Si atunci au cautat pe internet si au gasit
manastirea noastra si icoana Panaghia Trikorfiotissa. Au
sunat la noi la manastrie ca sa ne roage sa le trimitem o copie
a acestei icoane. Le-am trimis prin curier icoana la spital,
unde era internat copilasul lor si, cand au deschis-o, au
constatat ca icoana izvora mir si emana o mireasma
binemirositoare de care se umpluse intreg salonul.
Semnul prezentei Nascatoarei de Dumnezeu. Copilasul lor
a iesit dupa putina vreme din spital si au venit sa se inchine la
manastire. Slava Domnului, acum, dupa 3 ani, copilul este
foarte bine si nu a mai avut nevoie de nici o interventie
medicala si parintii sai ii multumesc si o slavesc pe
Maica Domnului. (…)
O alta minune a Fecioarei despre care o sa va vorbesc este
despre o familie care traieste in Peristeri, Atena si care timp de
18 ani nu a putut avea copii. Aflasera ca cei care se inchina la
lemnul Sfintei Cruci, chiar daca sunt sterpi multi ani la rand,
pot sa faca copii. Au venit la mine si mi-au povestit despre
suferinta lor, cum de 18 ani incearca sa faca un copil, si cum
facusera de-a lungul anilor 11 fertilizari in vitro fara nici un
succes.”Am venit sa ne inchinam lemnului Sfintei Cruci si sa Il
rugam pe Dumnezeu sa ne binecuvanteze casnicia cu un copil,
inainte de a face cea de a 12 fertilizare.”
Era 22 august cand i-am cunoscut, acum multi ani. Le-am
spus: ”Este Vecernie in Biserica Panaghiei Koutsouriotissa. Sa
mergeti la manastire, chiar daca este multa lume, sa
ingenuncheati in fata Sfintei Fecioare si sa va rugati
ei. Spuneti-i ca v-am trimis eu. Si o rugati sa va dea un
copilas. Sa fiti siguri ca Maica Domnului o sa va dea o fetita,
fara sa faceti nici o fertilizare si sa ii puneti numele Maria.” Au
plecat si s-au dus la icoana Maicii Domnului, iar in doua
luni sotia a ramas insarcinata dupa 18 ani.
A patra minune pe care am trait-o personal a fost
la Manastirea Panaghia Malevi, care se afla pe muntele
Malevo. Este o icoana a Maicii Domnului care izvoraste

Mir. Acolo era stareta, Gherondissa Parthenia de care ma lega
o veche prietenie duhovniceasca. Cand mergeam la manstirea
ei ma ruga sa vorbesc la sfarsitul Liturghiei. Odata am mers la
manstire si am rugat-o pe stareta sa ma lase sa fac un Paraclis
Maicii Domnului. Stareta mi-a dat binecuvantare sa rostesc
Paracliscul impreuna cu calugarita Agni. Si cand am ajuns la
“Ceea ce ești păzitoarea creștinilor nebiruită, și rugătoare
neîncetată către Făcătorul”…, sa stiti ca eu ma rugam de ceva
vreme la Maica Domnului sa imi dea un semn in ceea ce
priveste rezolvarea unei probleme care ma preocupa. O
rugasem mai demult pe Maica Domnului sa imi adevereasca o
decizie pe care trebuia sa o iau printr-un mic semn de la ea, sa
imi dea o picatura de mir de pe o icoana a ei. Si cum eram
ingenuncheati, plangeam in fata icoanei cerand ajutorul
Maicii Domnului. Si pentru ca ochii mei se incetosasera
din cauza lacrimilor, vedeam cum si Icoana se
incetosase. Si o intreb pe maica Agni care statea langa
mine: “Oare nu vad bine eu sau icoana s-a incetosat?” Si
imi zice maica Agni: “Pare ca icoana s-a inrourat dintr-o
data.” Si o aud pe maica cum striga catre stareta:
“Gherondisa, gherondisa, veniti repede! Icoana sta sa
izvorasca Mir.” Nu apuca sa ajunga Gherondisa Parthenia
in biserica, ca vad un rau de mir cum curgea pe jos de la
icoana. “Aduceti repede bumbac”, striga Gherondisa. Si
a trebuit sa puna peste tot pe jos in Biserica bucati de
vata pentru ca mirul ajunsese deja pana la usa. Atunci
Gherondisa a tras de iconostas in fata si s-a desprins Icoana
din suportul pe care era prinsa. Inmanandu-mi icoana, stareta
imi spuse: ”Parinte Nectarie, aceasta minune s-a facut pentru
sfintia voastra! Ce ati cerut de la Maica Domnului?” Si mi-a dat
icoana in mana. Calugaritele toate cazusera in genunchi, imi
sarutau picioarele. Eu ma trageam in spate, tineam in
mana icoana Maicii Domnului si curgea mir, mir peste
tot, un rau de mir! Nu am mai vazut atata mir sa curga,
sa umple toata Biserica. Am strans mult mir atunci si lam impartit in multe locuri dupa aceea, la crestini si
familii. Mainile mele si hainele cu care fusesem imbracat
au mirosit a mir cel putin un an dupa aceea. Atunci m-a
chemat Gherondisa si mi-a spus: “Panaghia te iubeste nespus,
Parinte! Nu am mai vazut atata mir niciodata sa izvorasca aici.
Izvoraste mir din cand in cand, mai rar, dar niciodata atat de
mult deodata. De aceea, calugaritele v-au sarutat mainile” . Si

i-am raspuns: “Sa stiti ca eu nu sunt vreun sfant. Doar
atat, am cerut un semn de la Maica Domnului ca sa
inteleg daca ce am in suflet e bineprimit de Dumnezeu
sau este o greseala. Si am rugat-o sa imi dea o picatura
de mir daca era bun gandul meu.” Si Maica Domnului
mi-a daruit un rau de mir! (…)
Fratilor, vedeti? Patru minuni ale Maicii Domnului, una la
Malevi, una la Koutsouriotissa, una la Biserica albaneza din
Chicago si una aici, la manastirea noastra, unde Panaghia
Trikorfiotissa l-a vindecat de cancer pe micutul despre care vam povestit, Slava Domnului! Si toate acestea s-au
intamplat in zilele noastre. Vi le povestesc pentru ca
credinta noastra este puternic atacata azi. Sa stiti, ca
credinta noastra nu este o minciuna. Acestea trebuie
facute cunoscute pentru ca Domnul vrea sa ne
intareasca credinta. Au fost situatii in care Domnul spunea
cand se intampla o minune: “Mergi si sa nu spui la
nimeni”; dar au fost si cazuri cand Domnul – vezi minunea
vindecarii celor 10 leprosi – a spus: “Mergeti si aratati-va
preotilor”, ca sa adevereasca ca intr-adevar s-a facut minunea.
In alte cazuri, Hristos le spunea bolnavilor: “Mergi si spune cat
bine ti-a facut tie Dumnezeu”
Nu e ca simtim noi ca suntem sfinti, in nici un caz. Ne
cunoastem pacatele si neputintele. Nu uitati ca in Vechiul
Testament Dumnezeu a facut si un magar sa profeteasca.
Deci nu va spun acestea ca sa credeti ca sunt sfant, ci ca
sa se intareasca credinta voastra si ca sa se slaveasca
Numele Domnului. Azi e nevoie de asta pentru ca ne-am
nascut in vremuri in care credinta ne este atacata de
toate puterile intunericului si noi trebuie sa ne
rugam: Intareste, Doamne, credinta noastra!
In zilele noastre, Hristos este Viu, Maica Domnului este
prezenta in lume, este langa noi si ne aude, vorbiti-i,
imbratisati-o, inchinati-va ei! Si ea va va darui ceea ce ii
cereti cu inima curata.

Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis

Voi sunteti sarea pamantului...
După ce Mântuitorul a proclamat cele nouă Fericiri, El a continuat
să expună învăţăturile Sale din Predica de pe Munte. Domnul Iisus
Hristos era înconjurat de mulţime de oameni, mai cu seamă de
evrei, ce visau la restabilirea statului Israel şi care tânjeau după
bunuri şi plăceri pământeşti în acest regat. Plini de dezamăgire,
iudeii, cărturarii şi fariseii au auzit că nu îi aştepta împărăţia lui
Dumnezeu pe ei, urmaşii lui Avraam, Isaac şi Iacov, ci pe cei săraci
cu duhul, pe cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, pe cei milostivi şi
pe cei curaţi cu inima, pe făcătorii de pace, pe cei prigoniţi pentru
dreptate, pe cei izgoniţi şi pe cei care sunt grăiţi de rău şi ocărâţi
pentru numele lui Hristos.
Majoritatea celor din jurul Mântuitorului credeau că sunt vrednici
de împărăţia cerurilor doar pentru faptul că sunt poporul lui
Dumnezeu, sortiţi să conducă astfel toate popoarele lumii. De
asemenea, credeau că împărăţia lui Dumnezeu a fost pregătită
special pentru ei, că nu trebuie să aibă însă pentru aceasta înalte
însuşiri morale şi sufleteşti. Şi atunci Domnul, văzând o astfel de
atitudine faţă de cuvintele Sale, nu Se mai adresează fariseilor, ce
se înălţau pe sine, şi cărturarilor, ci ucenicilor Săi, celor doisprezece
apostoli, aleşi de curând: „Şi El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi,

zicea: «Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împărăţia lui
Dumnezeu»” (Luca 6,20). Astfel de oameni erau săraci, fără vreo
educaţie, nefiind în stare să vorbească frumos şi neavând
raţionamente înalte.
Dar ei, fiind lucrători umili, spre deosebire de cărturari şi farisei,
aveau însuşiri duhovniceşti înalte, care le îngăduiau să devină
membri ai împărăţiei cerurilor, şi aveau o dorinţă sinceră şi
osârdnică de a răspândi învăţătura lui Hristos printre popoarele
lumii. Lor, celor doisprezece apostoli, precum şi altora, ce vor urma
învăţăturilor Domnului, Iisus Hristos le arată ce trebuie să facă
pentru a intra în împărăţia cerurilor şi a-i conduce şi pe alţi oameni
împreună cu ei acolo.
Mântuitorul Iisus Hristos le spune urmaşilor Săi despre marea
putere pe care trebuie să o aibă pentru a trece peste toate în numele
lui Hristos, de piedicile pe care trebuie să le depăşească pe
calea desăvârşirii duhovniceşti de sine şi biruirea asupra puterilor
răului. Iar pentru a-i întări pe ucenici pe calea lor cea
dreaptă, Mântuitorul Iisus Hristos proclamă Fericirile Sale într-o
anume rânduială, mustrându-i pe ucenici şi arătându-le
cum înaltele lor calităţi duhovniceşti vor spori treptat.
Astfel că Hristos spune că un om sărac cu duhul, curat sufleteşte, va
ajunge cu siguranţă să se pocăiască şi să-şi plângă păcatele sale şi pe
cele ale omenirii căzute. Omul care plânge poate să arate blândeţe şi
smerenie şi, de asemenea, va fi însetat de dreptate, devenind
milostiv. Oricine arată milă faţă de oameni, va avea, fără doar şi
poate, o inimă curată şi va deveni făcător de pace. Iar cel care
va avea aceste calităţi sufleteşti nu se va teme nici de prigoana
pentru adevăr, nici de defăimare pentru asupriri pentru
Mântuitorul Iisus Hristos. Un astfel de om, după ce a atins
desăvârşirea duhovnicească, va fi diferit de ceilalţi oameni, precum
sarea face diferenţa într-o mâncare.
Acestor oameni, desăvârşiţi din punct de vedere duhovnicesc, Se
adresează Mântuitorul,
spunându-le:
„Voi
sunteţi sarea
pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu
mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de
oameni” (Matei 5, 13). Cum ar trebui înţelese aceste cuvinte? Una
dintre însuşirile sării este de a împiedica alterarea alimentelor.
Oamenii care duc învăţătura lui Hristos în lume ar trebui să se
ferească şi să-i ferească şi pe alţii de decăderea morală şi de
întinarea sufletească, pentru că prin urmaşii Domnului
„harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor” (Tit
2, 11).

Adăugarea sării conferă alimentelor o aromă aparte. Aşadar,
învăţătura lui Hristos ar trebui să fie esenţa principală în viaţă a
oamenilor, dând existenţei omeneşti un sens mai înalt, deosebit, iar
cei care sunt urmaşi ai lui Hristos, răspândind această
învăţătură, sunt sarea pământului, adică cea mai activă forţă
creatoare a umanităţii. Sarea trebuie să păstreze alimentele spre a fi
ferite de deteriorare.
Deci, atât Evanghelia, cât şi învăţătura lui Hristos ar trebui să
pătrundă în sufletul şi în mintea unui om şi să-i
influenţeze gândurile şi faptele pentru a-l proteja de rău şi a-l
călăuzi pe calea cea adevărată.
Urmaşii lui Hristos ar trebui să răspândească învăţătura Domnului
printre oameni, aducând-o în conştiinţa acelora care doresc să o
cunoască.
Dragostea
creştină, pătrunsă
de
neprihănirea
Mântuitorului, deschide sufletele oamenilor către lumina
învăţăturilor lui Hristos. Un credincios sincer răspândeşte în jurul
său o mare tărie a vieţii, ce încarcă inimile oamenilor cu o energie
inepuizabilă şi trezeşte sufletele lor către bine. Iar deşteptarea
sufletelor acestora se înfăptuieşte prin puterea Duhului Sfânt şi
iubirea creştină (care este mare cât universul), care se află în
sufletele celor ce sunt de partea lui Hristos.
Această dragoste răspândeşte binecuvântare în jurul ei, înnobilează
viaţa, dă putere de a îndura necazurile şi ispitele, tărie înaintea
încercărilor răului şi face din creştinii adevăraţi sarea cea bună a
pământului, adică oameni care arată sensul vieţii omeneşti,
explicând esenţa existenţei. Deci sare a pământului Mântuitorul
Iisus Hristos i-a numit pe ucenicii Săi, care cu o mare putere a
Duhului sunt în stare să se împotrivească prigoanelor şi piedicilor.
Impreună cu acestea, Mântuitorul Iisus Hristos îi previne pe ucenici
că, dacă se vor îndepărta de la poruncile Lui, dacă vor părăsi calea
mântuirii, vor pierde marea tărie a Duhului şi vor deveni
nefolositori pentru lucrarea lui Hristos, aşa cum sarea este
nefolositoare dacă încetează să mai săreze. Şi astfel, oamenii vor fi
dispreţuiţi ca şi cum nu ar fi stat întru adevăr şi nu ar fi fost de
trebuinţă pentru lucrarea lui Hristos.
Domnul, adeseori în cuvintele Sale, recurge la comparaţii şi pilde
clare în acest sens. El spune: „Voi sunteţi sarea pământului; dacă
sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să
fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni” (.Matei 5, 13).
După aceste cuvinte, cei ce îl ascultau pe Mântuitorul Iisus Hristos
şi-au putut închipui cu uşurinţă sarea albă, strălucitoare, zăcând pe

drum, întrucât şi-a pierdut proprietatea de a mai săra, devenind
inutilă.
Aceste cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos sunt adresate în
primul rând cărturarilor şi fariseilor, care, numindu-se pe sine
slujitori ai lui Dumnezeu şi propovăduitori, au denaturat de fapt
legea Lui.
In al doilea rând, aceste cuvinte le sunt adresate urmaşilor
Mântuitorului, care, neputând să mai stea pe cale, vor părăsi
drumul cel drept al păzirii poruncilor Domnului. In al treilea rând,
se adresează tuturor propovăduitorilor înşelători, care, deformând
în chip limpede învăţătura lui Hristos, se folosesc de aceasta în
scopuri egoiste, profitând dintru ea şi înfiinţând felurite secte, fiind
rătăciţi fanatici.
Doar în măsura în care omul s-a dedicat pe sine Mântuitorului îi
poate influenţa pe ceilalţi. Cel care nu-şi arată slujirea
către Dumnezeu prin fapte bune nu-i va putea ajuta pe alţii. In acest
caz, după cuvintele lui Hristos, sarea care îşi pierde
puterea încetează de a mai fi folositoare. Dacă nu o arătăm prin
faptele noastre şi prin cuvintele noaste nu răspândim învăţătura lui
Hristos, atunci cuvântul lui Dumnezeu devine nelucrător: „De aş
grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, facutum-am aramă sunătoare şi chimval răsunător” (1 Corinteni 13, 1).
Dragostea de Dumnezeu şi de aproapele îi va ajuta pe urmaşii
Mântuitorului să devină adevărată sare a pământului, arătând
gustul şi sensul vieţii, luminând şi înnobilând omenirea. La fel ca în
arta culinară, sarea (un condiment de neînlocuit) este o
componentă deosebită ce dă gust alimentelor, necesară fiind unei
vieţii întru plinătate, tot astfel creştinul, devenind sare a
pământului, dă vieţii oamenilor un gust aparte, dezvăluind sensul
filosofic al vieţii şi arătând calea către cunoaşterea adevărului care,
ca un condiment intelectual, face ca existenţa oamenilor să fie
deplină şi să capete un scop duhovnicesc.
Fragment din cartea "Cum să urcăm Muntele Fericirilor",

La slavirea lui Dumnezeu participa
omul intreg, suflet si trup
Osteneala trupească face trupul să se văicărească, să bombăne şi să
se împotrivească, însă nu poate să facă sufletul trândav pentru
rugăciune. Pur şi simplu dai aparatul de radio mai tare, asculţi
muzică, te desfeţi de ea şi nu mai auzi bombănelile. Adică
întărind rugăciunea, osteneala trece pe planul al doilea. Înainte de a
bombăni pentru osteneala trupească, începe rugăciunea, căci,
atunci când bombăni, pleacă harul şi rămâi cu puterea ta. Dacă spui
de trei ori „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă ", înaintezi cu
bucurie. Te vede Dumnezeu, întinde mâna şi te apucă. De aici
încolo va începe adevărata împărtăşire cu EL.
Când osteneala trupească - metanii, privegheri, jertfe - se face cu
iubire, cu dragoste, nu vatămă trupul. Când se face liber şi cu iubire
către Hristos, aceasta arată cât de mult II iubeşte cineva. Nimeni nu
socoteşte osteneala pentru cel pe care-l iubeşte. Urcă, de pildă, un
munte, se osteneşte, se trudeşte, asudă. „Pentru ce o faci?” este
întrebat. „Pentru cel pe care îl iubesc, răspunde, căci am înţeles că

asta îl va mulţumi”. Omul, credinciosul, îşi arată şi cu mijloace
simţite iubirea sa, dăruirea, adorarea lui către Hristos. lată
temeiul ostenelii trupeşti, iată temeiul metaniilor. Nu ca să câştigi
ceva, ci pentru că nu te lasă iubirea, dragostea pentru Hristos, să
faci altfel.
S-ar putea ca cineva să spună: „Iubirea o am în inimă”. Da, dar
metaniile şi toate nevoinţele sunt de trebuinţă, fiindcă sunt forme,
dar prin mijlocirea acestor forme izbutim să ajungem la esenţă.
Dacă nu ajungem acolo, toate astea sunt zero. Aşa este. Să fac acum
tumbe, să vadă Dumnezeu, să fie mulţumit? Nu prin astea este
Dumnezeu mulţumit. Nici nu adăugăm ceva lui Hristos prin
slăvirea pe care l-o aducem. Noi odim, noi avem această nevoie.
Acum au apărut o mie şi o sută de erezii. Aţi văzut de ce sunt în
stare? Ajung la exerciţii gimnastice, cu picioarele drept în sus
şi stând în cap. Izbutesc înfricoşătoare exerciţii trupeşti, şi se
străduiesc să influenţeze prin ele sufletul. Noi nu spunem aşa, ci
atunci când metaniile se fac pentru Hristos, harul lucrează
nemijlocit în suflet, aduce pocăinţă, aduce linişte, pâce şi bucurie.
Dar acestea vin prin dumnezeiescul har şi apoi se foloseşte şi
trupul.
Cândva existau stăpâni şi robi. Pentru a-şi arăta supunerea şi
respectul, robii îngenuncheau în faţa stăpânilor. Tot astfel şi noi,
prin metanii arătăm că suntem smeriţi robi ai lui Dumnezeu. Ne
arătăm micimea, dar şi respectul, într-un chip simţit. Prin metanii
se întâmplă ceva: creştinul se smereşte şi asta ajută ca harul lui
Dumnezeu să vină înlăuntrul său.
Când vine harul, atunci inima lui devine foc. Focul iubirii naşte
jertfe. Jertfă şi prinos sunt metaniile. La slăvirea lui Dumnezeu
participă omul întreg, suflet şi trup.
Să nu cruţaţi trupul. Să-l certaţi. Nu puteţi înţelege e este focul
iubirii. Trebuie să faceţi jertfe, nevoinţă.
Nevoinţă duhovnicească şi trupească. Fără nevoinţă nu se face
nimic. Să păziţi programul duhovnicesc: canon, slujbe şi celelalte, şi
să nu-l luaţi în râs. Nu amânaţi pentru mâine. Nici boala să nu-l
strice, doar boala cea de moarte. Eu când eram mic făceam trei mii
de metanii pe zi şi nu oboseam, eram foarte călit. Mă
pedepseam, nu luam în seamă osteneala. După ce mă
întorceam istovit de pe munte, de la cărat lemne, în Sfântul

Munte, Bătrânii mă puneau să sap grădina. Mă pedepseam
şi dispreţuiam trupul, însă eram foarte puternic. Dar aveam şi atâta
foc înlăuntrul meu! Atâta foc!
Să vă arăt cum făceam metaniile: le făceam întinse şi repede, fără să
ating cu genunchii podeaua. Mai întâi făceam crucea lovind
puternic cu degetele fruntea, brâul şi umerii, simetric. Apoi
atingeam cu mâinile podeaua şi mă ridicam repede, sprijinindu-mă
uşor în genunchi. Aţi văzut cum participă trupul şi sufletul la
slăvirea lui Dumnezeu? Mintea, inima şi trupul către Hristos.
Să faceţi metaniile cu evlavie şi iubire, şi să nu le număraţi. Mai
bine să faceţi zece şi bune, decât multe şi fără râvnă, fără cinstire şi
dragoste dumnezeiască. Faceţi câte puteţi, pe măsura râvnei, dar nu
false metanii şi false rugăciuni. Nu lucruri tipiconale pentru
Dumnezeu.
Dumnezeu cere ca tot ce se face pentru El să Fie din tot sufletul şi
din toată inima (Cf. Marcu 12, 30. Luca 10, 27.) Rugăciunea să se
facă întreaga zi cu iubire: rugăciune, tropare, metanii - cu schimbul.
Şi metaniile pe care le facem către Preasfânta sunt închinate tot lui
Hristos, căci Preasfânta noastră îl aduce pe Hristos înlăuntrul
nostru. Hristos este Mântuitorul sufletelor noastre, iar Preasfânta
Maica noastră - marea noastră mijlocitoare.
Metaniile sunt şi gimnastică. Şi - deşi nu trebuie deloc să ne gândim
la asta - nu există o mai bună gimnastică pentru stomac, intestine,
piept, inimă, coloana vertebrală. Este foarte folositoare, de ce să n-o
facem? Când această asceză se face întru slava lui Dumnezeu,
sufletul se umple de bucurie, se linişteşte. Aceasta este totul.
Bineînţeles, se foloseşte apoi şi celălalt, adică trupul. Aţi înţeles? In
suflet vine pace şi linişte, iar în trup buna funcţionare a tuturor
sistemelor organismului nostru, precum este cel circulator, cel
digestiv, respirator, endocrin, care au o legătură nemijlocită cu
sufletul nostru.
Fragment din cartea "Ne vorbeste parintele Porfirie"

______________________

Apocalipsa
Importanţa Apocalipsei şi interesul pentru ea
Apocalipsa sau, în traducere din limba greacă, Descoperirea Sfântului
Ioan Teologul este singura carte profetică din Noul Testament. Ea
este o încununare firească a ciclului cărţilor sfinte ale Noului
Testament.
Cărţile despre Lege, istorie şi morală oferă creştinului informaţii în
ceea ce priveşte întemeierea şi evoluţia istorică a Bisericii lui Hristos,
precum şi îndrumare pentru viaţa personală. Apocalipsa însă oferă
minţii şi inimii încrezătoare semne profetice tainice despre soarta
viitoare a Bisericii şi a întregii lumi. Apocalipsa este o carte mistică,
foarte greu de interpretat şi înţeles. Prin urmare, Tipicul bisericesc
nu recomandă citirea ei în timpul slujbelor.
Dar tocmai datorită acestui caracter mistic al ei, cartea atrage
atenţia atât a creştinilor credincioşi, cât şi a liber-cugetătorilor
curioşi. De-a lungul istoriei nou-testamentare a omenirii, oamenii s-au
străduit să descifreze semnificaţia şi sensul vedeniilor enigmatice
descrise în ea. Există o literatură bogată despre Apocalipsa, incluzând
şi unele lucrări de-a dreptul absurde care abordează originile şi
conţinutul acestei cărţi mistice. Printre asemenea lucrări se remarcă
recenta carte a lui N.A. Morozov, The Revelation in Thunder and
Storm. Pornind de la ideea preconcepută că viziunile descrise în
Apocalipsa redau cu precizia unui observator astronomic aşezarea
stelelor pe cer, Morozov face unele calcule astronomice şi ajunge la
concluzia că exact aşa erau aşezate stelele pe cer la data de 30
septembrie 395. Inlocuind persoanele, faptele şi descrierile din
Apocalipsa cu planete, stele şi constelaţii, Morozov se foloseşte din
belşug de contururile nedefinite şi vagi ale norilor prin care
înlocuieşte numele de stele, planete şi constelaţii care lipsesc, în
scopul de a completa întregul tablou al cerului corespunzător imaginii
din Apocalipsa. Atunci când nici norii nu îl mai pot ajuta, deşi sunt
alcătuiţi dintr-o materie uşor de modelat pentru nişte mâini iscusite,
Morozov reface însuşi textul Apocalipsei astfel încât să se

potrivească înţelesului de care el are nevoie. O asemenea atitudine
îndrăzneaţă şi superficială faţă de textul Sfintei Scripturi este
justificată de Morozov fie prin greşelile şi ignoranţa copiştilor
textului, „care nu înţelegeau sensul astronomic al reprezentărilor", fie
prin faptul că însuşi autorul Apocalipsei, „datorită ideii sale
preconcepute", a făcut interpretări forţate în privinţa descrierii
imaginii cerului şi a stelelor. Printr-o asemenea metodă „ştiinţifică",
N.A. Morozov desemnează ca autor al Apocalipsei pe Sfântul Ioan
Hrisostom (347-407), Arhiepiscop al Constantinopolului. Deşi
concluziile sale sunt total absurde din punct de vedere istoric, pe
Morozov nu îl deranjează.
In vremurile noastre - perioada Primului Război Mondial şi a Revoluţiei
Ruse, iar apoi a celui de-al Doilea Război Mondial, când omenirea a
trecut prin atât de multe şocuri şi nenorociri îngrozitoare încercările de a interpreta Apocalipsa printr-o raportare la
evenimentele petrecute s-au înmulţit. Unele dintre aceste încercări au
fost reuşite, altele mai puţin.
In realizarea unor asemenea încercări de interpretare a Apocalipsei,
ca şi a oricărei cărţi a Sfintei Scripturi, trebuie să se ţină seama şi de
relatările din celelalte cărţi sfinte ale Bibliei, precum şi de lucrările
de interpretare ale Sfinţilor Părinţi şi dascăli ai Bisericii. Printre
lucrările patristice de seamă în interpretarea Apocalipsei distingem
valorosul Comentariu la Apocalipsă al Sfântului Andrei, episcop de
Cezareea, care face o sinteză a tuturor punctelor de vedere asupra
Apocalipsei din perioada preniceeană (înaintea Sinodului Ecumenic de
la Niceea din 325). De asemenea valoroasă este şi Apologia
Apocalipsei scrisă de Sfântul Ipolit al Romei (aprox. 230).
In vremuri mai recente au apărut o mulţime de lucrări care cuprind
comentariul la Apocalipsă, astfel încât către sfârşitul secolului al XlXlea existau aproximativ 90 (numai în limba rusă). Printre cele mai
valoroase lucrări ruseşti amintim: 1) A. Zhdanov, Descoperirea
Domnului despre cele şapte Biserici ale Asiei (o încercare de explicare
a primelor trei capitole din Apocalipsă); 2) Episcopul Petru, Explicarea
Apocalipsei Sfântului Apostol Ioan Teologul; 3) N.A. Nicolsky,
Apocalipsă şi proorocia mincinoasă demascată de ea; 4) N. Vinogradov,
Despre scopul final al lumii şi al omenirii; 5) M. Barsov, Colecţie de
eseuri pentru interpretarea şi citirea edificatoare a Apocalipsei.

Autorul Apocalipsei se numeşte pe sine „Ioan" (Apocalipsă 1, 1; 4, 9).
In opinia generală a Bisericii, acesta este Sfântul Apostol Ioan,
ucenicul iubit al lui Hristos, care pentru învăţătura sa cea mai înaltă în
privinţa Cuvântului lui Dumnezeu a fost supranumit „Teologul".
Condeiului său inspirat îi aparţin, de asemenea, a parta evanghelie
canonică şi trei epistole soborniceşti. Această opinie a Bisericii este
motivată atât prin faptele prezentate în Apocalipsă, cât şi prin multe
alte indicii incluse în ea sau din afara ei.
1) Autorul Apocalipsei se numeşte pe sine „Ioan" încă de la început,
afirmând că lui i-a fost dată Descoperirea de la Iisus Hristos (1, 1). In
continuare, salutând cele şapte Biserici din Asia Mică, se numeşte
iarăşi „Ioan" (1, 4). Apoi, vorbind despre sine, se numeşte iarăşi „Ioan"
şi spune că „a fost în insula ce se cheamă Patmos de dragul cuvântului
lui Dumnezeu şi al mărturiei lui Iisus" (1, 9). Este cunoscut din vieţile
apostolilor că cel care a fost exilat în insula Patmos este în mod sigur
Sfântul Ioan Teologul. Către sfârşitul Apocalipsei, autorul se numeşte
pe sine încă o dată „Ioan" (22, 8). In versetul al doilea din primul
capitol el se numeşte martor ocular al lui Iisus Hristos (compară cu 1
Ioan 1,3).
Părerea că Apocalipsă a fost scrisă de un anume „Ioan prezbiterul"
este cu totul neîntemeiată. Faptul că ar exista o persoană precum
„Ioan prezbiterul" diferită de Apostolul Ioan este mai degrabă
îndoielnic. Unica mărturie care ne dă dreptul să vorbim despre „Ioan
prezbiterul" este un pasaj dintr-o lucrare a lui Papias, păstrată de
istoricul Eusebiu. Este o lucrare destul de obscură ce dă naştere unor
bănuieli şi supoziţii care se contrazic reciproc. De asemenea, cu totul
neîntemeiată este şi opinia potrivit căreia scrierea Apocalipsei
aparţine lui Ioan Marcu, adică evanghelistului Marcu. Şi mai absurdă
este opinia prezbiterului roman Caius (secolul III) potrivit căreia
Apocalipsa ar fi fost scrisă de ereticul Cerint.
2) Cea de-a doua dovadă că Apocalipsa aparţine Sfântului Apostol
Ioan Teologul este asemănarea cu Evanghelia şi epistolele acestuia, nu
numai în spirit, ci şi în stil şi mai cu seamă în câteva expresii
caracteristice. Astfel, propovăduirea apostolică este numită aici
„mărturie" sau „mărturisire" (Apocalipsa 1, 2; 1, 9; 20, 4, în
comparaţie cu Ioan 1, 7; 3, 11; 21, 24 şi 1 Ioan 5, 9-10). Domnul Iisus
Hristos este numit „Cuvântul" (Apocalipsa 19, 13, în comparaţie cu

Ioan 1, 1-14 şi 1 Ioan 1, 1), precum şi „Mielul" (Apocalipsa 5, 6; 17, 14 în
comparaţie cu Ioan 1, 36). Cuvintele profetice ale lui Zaharia „Vom
privi la Acela pe Care L-au străpuns" (Zaharia 12, 10), atât în
Evanghelie (Ioan 19, 37), cât şi în Apocalipsa (1, 7), sunt citate
conform textului iudaic al Scripturii.
O altă opinie este că limbajul utilizat în Apocalipsa este distinct de
limbajul celorlalte scrieri ale Sfântului Apostol Ioan. Această
diferenţă se explică atât prin conţinutul scrierilor, cât şi prin
condiţiile în care au fost scrise. Cu toate că Sfântul Apostol Ioan
cunoştea bine limba greacă, totuşi, aflându-se în exil departe de limba
greacă vorbită, influenţa puternică a limbii ebraice şi-a pus pecetea în
textul Apocalipsei, el însuşi fiind de origine iudaică. Pentru un cititor
obiectiv al Apocalipsei este mai presus de orice îndoială faptul că
asupra întregului ei text se află pecetea spiritului marelui apostol al
iubirii şi contemplaţiei.
3) Toate mărturiile primare şi cele târzii patristice confirmă ca autor
al Apocalipsei pe Sfântul Ioan Teologul. Papias al Ierapolei, discipolul
său, îl numeşte pe autorul Apocalipsei „Bătrânul Ioan", nume pe care îl
utilizează pentru sine însuşi Apostolul Ioan în epistolele sale (II Ioan
1, III Ioan 1).
Mărturia Sfântului Iustin Martirul este, de asemenea, importantă.
înainte de convertirea sa la creştinism, a locuit o perioadă îndelungată
în Efes, oraşul în care şi marele apostol a locuit mult timp, unde a şi
murit.
Mulţi Sfinţi Părinţi au citat în opera lor fragmente din Apocalipsa ca
dintr-o carte de inspiraţie divină care aparţine Sfântului Ioan
Teologul. Astfel de citate pot fi găsite în opera Sfântului Irineu al
Lyonului, ucenic al Sfântului Policarp al Smirnei, care la rândul său a
fost ucenic al Sfântului Ioan Teologul. Sfântul Ipolit, papă al Romei şi
ucenic al lui Irineu, care a scris chiar o apologie pe seama Apocalipsei;
Clement al Alexandriei, Tertulian şi Origen îl recunosc şi ei ca autor al
Apocalipsei pe Sfântul Ioan. In aceeaşi măsură Efrem Şirul, Epifanie,
Vasile cel Mare, Ilarie, Atanasie cel Mare, Grigorie Teologul, Didim,
Ambrozie, Augustin şi Ieronim erau convinşi de aceasta.
Canonul 33 al Sinodului de la Cartagina, atribuind Apocalipsa Sfântului
Ioan Teologul, o trece în rândul celorlalte cărţi canonice. Absenţa ei
din traducerea siriană („Peshito") se poate explica numai prin faptul

că această traducere a fost făcută pentru citirea din timpul sfintelor
slujbe, în vreme ce Apocalipsa nu era citită în timpul lor. In Canonul 60
al Sinodului din Laodiceea, Apocalipsa nu este menţionată întrucât
conţinutul de taină al cărţii nu permitea să fie recomandată tuturor,
căci ar fi dat naştere la interpretări greşite.
Timpul şi locul scrierii Apocalipsei
Nu avem date precise în ceea ce priveşte timpul scrierii Apocalipsei.
Totuşi, tradiţia primară sugerează pentru aceasta sfârşitul secolului
I. Astfel, Sfântul Irineu scrie: „Apocalipsa a apărut nu cu mult timp
înainte, ci aproape de vremea noastră, către sfârşitul domniei lui
Domiţian" (Contra ereziilor 5, 30). Istoricul bisericesc Eusebiu afirmă
că unii scriitori păgâni, contemporani lui, menţionează şi ei exilul
Sfântului Ioan pe insula Patmos pentru mărturia Cuvântului lui
Dumnezeu, indicând pentru aceasta anul al 15-lea al domniei lui
Domiţian, adică anul 95 sau 96 d.Hr. Clement al Alexandriei, Origen şi
Fericitul Ieronim afirmă acelaşi lucru.
Scriitorii Bisericii din primele trei secole sunt de aceeaşi părere şi în
precizarea locului scrierii Apocalipsei: insula Patmos, la care face
referire însuşi apostolul, ca loc al primirii revelaţiei (Apocalipsa 1; 9,
10). Insă după descoperirea traducerii siriene din secolul al Vl-lea a
Apocalipsei („Pokoke"), care conţine o adnotare în care Nero este
menţionat în locul lui Domiţian, mulţi au început să facă referire la
Apocalipsa ca la o scriere din vremea lui Nero, adică anii 60 ai primului
secol. Sfântul Ipolit al Romei de asemenea atribuie lui Nero exilarea
Sfântului Ioan în insula Patmos. Astfel de păreri susţin că timpul
scrierii Apocalipsei nu poate fi situat în perioada domniei lui Domiţian,
întrucât, judecând după primele două versete ale capitolului
unsprezece, templul din Ierusalim nu fusese încă distrus la data
aceea, iar în cele două versete aceştia văd o profeţie a distrugerii
viitoare a templului - lucru care este deja împlinit în timpul lui
Domiţian. Asocierea împăraţilor romani cu cei din versetul 10, capitolul
17, pe care o fac unii, este mai degrabă potrivită succesorilor lui
Nero. Ei, de asemenea, consideră că numărul bestiei 666 (Apocalipsa
13, 18) poate fi descoperit în numele lui Nero: Nero Caesar. Chiar
limba Apocalipsei, care este plină de ebraisme, în opinia unora, arată
că a fost scrisă înaintea celei de-a patra Evanghelii şi a Epistolelor.

Numele complet al lui Nero era: Claudius Nero Domitius, motiv pentru
care putea fi confundat de asemenea cu împăratul Domiţian, care a
domnit mai târziu. Potrivit acestei păreri, Apocalipsa a fost scrisă cu
doi ani înainte de distrugerea templului din Ierusalim, adică în anul 68
d.Hr.
Impotriva acestora se obiectează totuşi cu faptul că modul de viaţă al
creştinilor aşa cum este descris în Apocalipsa este mai potrivit pentru
o dată mai târzie. Fiecare dintre cele şapte Biserici ale Asiei Mici,
cărora li se adresează Sfântul Ioan, are deja propria ei istorie şi
orientare a vieţii religioase, care într-un mod sau altul era bine
definită. Credinţa din aceste comunităţi nu mai este în primul stadiu
de puritate şi de adevăr; falsa credinţă şi-a dobândit locul ei alături
de credinţa cea adevărată. Toate acestea presupun că activitatea
Sfântului Apostol Pavel, care a propovăduit multă vreme în Efes, a
avut loc într-un trecut mai îndepărtat. Acest punct de vedere
întemeiat pe mărturia Sfântului Irineu şi a lui Eusebiu, consideră că
timpul scrierii Apocalipsei este în anii 95-96 d.Hr.
Pe de altă parte, este greu de acceptat opinia Sfântului Epifanie, care
spune că Sfântul Ioan s-a întors din Patmos în timpul domniei
împăratului Claudiu (41-54 d.Hr.). In simpul acestui împărat nu a fost
nici o persecuţie a creştinilor din provincii, ci doar o izgonire din Roma
a evreilor, printre care se vor fi aflat şi creştini. Tot neîntemeiată
este şi presupunerea că Apocalipsa ar fi fost scrisă într-un timp
ulterior, în perioada domniei împăratului Traian (98-108 d.Hr.), când
Sfântul Ioan murise deja.
In ceea ce priveşte locul scrierii Apocalipsei, există părerea potrivit
căreia aceasta a fost scrisă în Efes, după revenirea apostolului din
exil. Totuşi, prima opinie este mai firească: Epistola către Bisericile
din Asia Mică, cuprinsă în Apocalipsă, a fost trimisă neîndoielnic din
Patmos. Este de asemenea greu de presupus că Sfântul Apostol Ioan
nu a împlinit imediat porunca de a scrie ceea ce a văzut (Apocalipsă 1,
10-11).
Subiectul şi scopul principal al scrierii
Sfântul Ioan precizează încă de la începutul scrierii sale care este
subiectul şi scopul principal al acesteia: ca sa arate cele ce trebuie sa
se petreacă în curând (1, 1).

Astfel, subiectul de bază al Apocalipsei este descrierea tainică a
viitorului Bisericii lui Hristos şi al lumii întregi. Chiar de la întemeierea
sa, Biserica lui Hristos a fost nevoită să intre în aprige confruntări cu
poziţiile greşite iudaice şi păgâne, în scopul biruinţei Adevărului Divin,
care a fost adus pe pământ prin întruparea Fiului lui Dumnezeu şi prin
aceasta să dăruiască omenirii fericirea şi viaţa veşnică. Scopul
Apocalipsei este să descrie această luptă a Bisericii şi a biruinţei ei
asupra tuturor duşmanilor, să înfăţişeze clar pierzania duşmanilor
Bisericii şi preamărirea fiilor ei credincioşi. Acest lucru este extrem
de important şi necesar credincioşilor din acele vremuri în care
începuseră persecutiile înfricoşătoare şi sângeroase împotriva
creştinilor, pentru a le oferi mângâiere şi încurajare în necazurile şi
încercările grele la care erau supuşi.
Această imagine vie a războiului dintre împărăţia puterilor
întunericului şi Biserică, finalizată prin biruinţa ultimă a Bisericii
împotriva „şarpelui celui de demult" (12, 9) este folositoare
credincioşilor din toate timpurile dintr-un singur motiv: mângâierea şi
întărirea lor în lupta pentru adevărul credinţei lui Hristos, luptă pe
care ei trebuie să o ducă împotriva slujitorilor puterilor întunericului,
care în răutatea lor oarbă se silesc să nimicească Biserica.
Perspectiva Bisericii asupra Apocalipsei
Toţi Părinţii vechi ai Bisericii care au realizat comentarii ale cărţilor
Noului Testament au considerat în unanimitate Apocalipsă ca pe o
imagine profetică a vremurilor de pe urmă ale lumii, a evenimentelor
care se vor petrece înainte de a doua venire a lui Hristos pe pământ şi
a împărăţiei celei slăvite pregătită tuturor celor cu adevărat
credincioşi. In ciuda faptului că sensurile mistice ale acestei cărţi
sunt ascunse şi din această pricină mulţi necredincioşi se străduiesc
să o defaime în diferite moduri, Părinţii prealuminaţi ai Bisericii şi
învăţătorii dumnezeieştii înţelepciuni au avut întotdeauna un mare
respect pentru ea.
Astfel, Sfântul Dionisie al Alexandriei scrie: „Intunericul care
acoperă înţelesurile acestei cărţi nu opreşte uimirea faţă de ea. Iar
dacă eu nu înţeleg totul în ea, aceasta se datorează doar incapacităţii
mele. Nu pot să fiu judecător al adevărurilor pe care le conţine şi nici
să le cuprind cu puţinătatea minţii mele. Fiind călăuzit mai mult de

credinţă decât de inteligenţă, constat că acestea sunt superioare
intelectului meu". Fericitul Ieronim se referă într-un mod similar în
privinţa Apocalipsei: „In ea aflăm tot atât de multe taine câte cuvinte
sunt. Dar ce spun eu ? ! Orice laudă adusă acestei cărţi nu este
îndeajuns pentru valoarea ei".
Mulţi consideră că până şi Caius, presbiterul Romei, nu a socotit
Apocalipsa ca fiind lucrarea ereticului Cerint, precum deduc unii din
cuvintele sale, întrucât Caius nu se referă la cartea numită
„Revelaţie", ci la „revelaţii". Eusebiu, care citează cuvintele lui Caius,
nu aminteşte nimic despre faptul că Cerint ar fi autor al Apocalipsei.
Fericitul Ieronim şi alţi Părinţi care cunoşteau acest fragment din
scrierile lui Caius şi puteau confirma autenticitatea Apocalipsei nu ar
fi lăsat netratată această problemă dacă ar fi considerat că acele
cuvinte ale lui Caius se referă la Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul.
Totuşi, Apocalipsa nu a fost citită şi nu este citită în timpul sfintelor
slujbe. Se poate considera că aceasta se întâmplă datorită faptului că,
în vechime, citirea Sfintei Scripturi în timpul slujbelor era totdeauna
însoţită de tâlcuirea ei, iar Apocalipsa este prea dificilă pentru o
(simplă) tâlcuire. Aceasta motivează şi lipsa ei din traducerea siriană
„Peshito" a Bibliei, care a fost menită doar folosirii în timpul sfintelor
slujbe. Aşa cum au arătat cercetătorii, Apocalipsa a fost cuprinsă
iniţial în peshito" şi apoi exclusă în perioada de după Sfântul Efrem
Şirul. Ştim aceasta întrucât Sfântul Efrem citează adeseori
Apocalipsa în scrierile sale de Dumnezeu inspirate, ca fiind o carte
canonica a Noului Testament.
Reguli pentru interpretarea Apocalipsei
Fiind o carte a poruncilor dumnezeieşti referitoare la lume şi Biserică,
Apocalipsa a atras întotdeauna atenţia creştinilor, mai cu seamă în
acele vremuri în care persecuţii din afară şi ispite dinlăuntru au
început să-i tulbure chiar şi pe cei mai tari în credinţă, împresurându-i
din toate părţile cu tot felul de primejdii. In astfel de perioade,
credincioşii căutau în mod firesc mângâiere şi încurajare în această
carte şi încercau să descifreze în ea înţelesul şi semnificaţia
evenimentelor care se petreceau. Totuşi, sensul figurat şi calitatea
mistică a cărţii o face extrem de dificilă înţelegerii. Prin urmare,

tâlcuitorii neglijenţi riscă adeseori să depăşească hotarul adevărului şi
astfel să-şi creeze speranţe şi nădejdi închipuite.
Astfel, de exemplu, o înţelegere literală a imaginilor simbolice ale
cărţii a dat prilejul şi încă mai dă prilej la învăţături greşite precum
„hiliasmul": mia de ani de domnie a lui Hristos pe pământ. Groaza
prigoanelor pe care le-au îndurat creştinii în primul secol fiind
interpretată în sensul Apocalipsei, a dat prilej unora să creadă că
ultimele vremuri şi a doua venire a lui Hristos erau iminente atunci, în
primul secol.
După nouăsprezece secole care s-au scurs de atunci, au apărut o
multitudine de comentarii ale Apocalipsei foarte variate. Toate
acestea se pot împărţi în patru categorii.
Unele consideră toate viziunile şi simbolurile Apocalipsei ca referinduse la „vremurile din urmă", adică sfârşitul lumii, apariţia lui Antihrist
şi a doua venire a lui Hristos.
Altele dau Apocalipsei o importanţă pur istorică, atribuind toate
viziunile acesteia evenimentelor istorice din primul secol, adică
vremea persecuţiilor dezlănţuite împotriva Bisericii de către împăraţii
păgâni. A treia categorie încearcă să găsească împlinirea profeţiilor
apocaliptice în evenimentele istorice ale timpurilor recente. In opinia
lor, de exemplu, papa de la Roma este Antihristul, iar toate
nenorocirile Apocalipsei sunt vestite în special Bisericii Romei etc. In
sfârşit, a patra categorie consideră Apocaiipsa doar o alegorie şi
toate viziunile sunt privite nu în sens profetic, ci moral, alegoria fiind
utilizată doar pentru a spori impresia artistică şi a cuceri imaginaţia
cititorilor.
Cea mai corectă interpretare este însă aceea care uneşte toate
aceste puncte de vedere şi care conţine ideea exprimată foarte clar
şi de Părinţii Bisericii din vechime, potrivit căreia conţinutul
Apocalipsei este, în esenţa lui, orientat spre ultima parte a istoriei
lumii. Cu toate acestea, nu este nici o îndoială că de-a lungul istoriei
creştinismului multe dintre profeţiile Apostolului Ioan despre viitorul
Bisericii şi al lumii s-au împlinit deja. Insă este necesară o mare
atenţie în atribuirea evenimentelor istorice conţinutului Apocalipsei,
iar această corespondenţă nu trebuie folosită greşit. S-a afirmat, în
mod corect, că cele conţinute în Apocalipsa vor fi înţelese treptat, pe

măsură ce evenimentele respective se apropie, iar profeţiile rostite în
carte se împlinesc.
Cu siguranţă, înţelegerea corectă a Apocalipsei este împiedicată, mai
înainte de toate, de îndepărtarea oamenilor de credinţa şi viaţa
creştină adevărată. Acest lucru îi face pe oameni insensibili şi îi
determină să-şi piardă cu totul simţirea duhovnicească, fără de care
nu pot avea o înţelegere şi o judecată corectă a evenimentelor care se
petrec în lume. Dăruirea exclusivă patimilor trupeşti, care-l face pe
omul contemporan să-şi piardă curăţia inimii şi, prin urmare, simţirea
duhovnicească, este cauza faptului că anumiţi comentatori
contemporani ai Apocalipsei caută să vadă în ea doar o alegorie şi
consideră chiar cea de-a doua venire a lui Hristos ca fiind o alegorie.
Evenimentele istorice pe care le trăim şi personalităţile timpului timp pe care mulţi, pe bună dreptate, îl numesc deja apocaliptic - ne
conving că faptul de a vedea în Apocaiipsa doar o alegorie înseamnă
orbire spirituală. Tot ceea ce se întâmplă în prezent în lume aminteşte
într-adevăr de înfricoşătoarele imagini şi viziuni ale Apocalipsei.
Conţinutul şi alcătuirea Apocalipsei
Apocaiipsa conţine în total douăzeci şi două de capitole. Cartea poate
fi împărţită, după conţinutul ei, în următoarele părţi:
1) Partea introductivă, în care Fiul lui Dumnezeu i se arată lui Ioan,
poruncindu-i să scrie celor şapte Biserici din Asia Mică (cap. 1).
2) Recomandări pentru cele şapte Biserici din Asia Mică: Efes,
Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea (cap. 2-3).
3) Viziunea cu Dumnezeu şezând pe tronul Său şi Mielul (cap. 4-5).
4) Deschiderea celor şapte peceţi a cărţii tainelor de către Miel (cap.
6-7).
5) Glasul celor şapte trâmbiţe ale îngerilor anunţă diverse nenorociri
celor ce locuiesc pe pământ la îndepărtarea celei de-a şaptea peceţi
(cap. 8-11).
6) Biserica lui Hristos, întruchipată de femeia înveşmântată cu
soarele, care se afla în chinurile naşterii (cap. 12).

7) Fiara (Antihristul) şi ajutorul ei, profetul mincinos (cap. 13).
8) Evenimentele pregătitoare înaintea învierii tuturor şi a Judecăţii
de apoi (cap. 14-19):
a) Cântarea de laudă a celor 144.000 de drepţi şi îngerii care anunţă
soarta lumii (cap. 14);
b) Cei şapte îngeri cu ultimele şapte plăgi (cap. 15);
c) Cei şapte îngeri care varsă cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu
(cap. 16);
d) Judecata desfrânatei celei mari care sade pe ape multe şi este
aşezată pe o fiară stacojie (cap. 17);
e) Căderea Babilonului - marea desfrânată (cap. 18);
f) Bătălia Cuvântului lui Dumnezeu cu fiara şi oştirea ei si nimicirea
acestora (cap. 19).
9) Invierea tuturor şi Judecata de apoi (cap. 20).
10) Arătarea cerului nou şi a pământului nou; Noul Ierusalim şi
fericirea locuitorilor lui (cap. 21 şi 22,1-5).
11) Incheiere: întărirea adevărului tuturor celor afirmate şi
legământul de a păstra cuvintele acestei cărţi; binecuvântarea finală
(cap. 22,6-21).

Arhiepiscop Averchie Tausev

Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie (Matei 16, 24)

Viata Sfintei Cuvioase Parascheva
de la Iasi

Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfintei Cuvioase Maicii noastre
Parascheva (14 Octombrie), care a strălucit în lume cu viaţa sa
sfîntă, faptele cele bune, fiind împodobită de Dumnezeu ocrotitoare
a Moldovei. Pentru nevoinţa şi petrecerea sa fără de prihană a
binevoit Dumnezeu să o proslăvească pe pămînt cu faceri de
minuni şi să o pună ca o făclie mult luminoasă în sfeşnicul Bisericii
Sale spre a lumina pe toţi şi a fi rugătoare, ajutătoare şi mîngîiere
tuturor celor ce aleargă la dînsa cu credinţă.
Sfînta Cuvioasa Maica noastră Parascheva s-a născut în pămîntul
Traciei, aproape de cetatea Calicratia, într-un sat ce se chema
Epivat, din părinţi macedo-români dreptcredincioşi, care umblau
neabătuţi în toate poruncile lui Dumnezeu, împodobindu-şi viaţa
lor cu milostenii şi cu faceri de bine. Părinţii fericitei Parascheva au
dat celor doi copii ai lor o creştere cu totul aleasă, deprinzîndu-i
dragostea de Dumnezeu şi mila pentru oameni. Apoi părinţii ei,
trecînd în cereştile locaşuri, au lăsat pe Parascheva moştenitoarea
casei împreună cu fratele său Eftimie, care mai tîrziu a fost Episcop
al Maditiei şi multe şi preaslăvite minuni a făcut acolo, atît în viaţa
sa, cît şi după moarte.
După moartea părinţilor ei, fericita Parascheva a început o viaţă de
aspră nevoinţă în rugăciune, post şi milostenii, păşind pe calea cea
sfîntă care duce la împărăţia lui Dumnezeu. Apoi, aprinzîndu-se de
rîvnă pentru cele cereşti nu a voit să vieţuiască mai mult în lumea
cea plină de tulburări. Deci, părăsind toată grija pămîntească s-a
dus la o mănăstire de călugăriţe din pustiul Iordanului şi acolo
petrecea viaţă îngerească, urmînd văzătorului de Dumnezeu Ilie şi
lui Ioan Botezătorul, mîncînd numai verdeţuri şi din acelea foarte
puţine. Apoi se chinuia de frig şi de arşiţă şi căuta cu ochii minţii
sale numai la Cel ce poate a mîntui de împuţinarea sufletului pe cei
smeriţi cu inima. Dar cine va putea spune izvorul lacrimilor
Cuvioasei Parascheva şi suspinele ei cele neîncetate? Sau ostenelile
şi privegherile de toată noaptea, ispitele de la diavoli şi metaniile ei
cine le va povesti, decît Unul Dumnezeu, care ştie şi vede toate?
Ea nu mai purta grijă de cele pămînteşti, ci numai de cele sufleteşti
şi de ceasul judecăţii ce va să fie. Ca mireasă a lui Hristos neîncetat

se pregătea să iasă întru întîmpinarea mirelui iubit, zicînd: "Pe Tine,
Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine Te caută inima mea". Apoi cugeta
şi la cuvintele din Cîntarea Cîntărilor: "Spune-mi mie pe cine l-a
iubit sufletul meu?"; gîndul ei era numai la cele de sus, adică, cum
îşi va împodobi candela sa şi cum va ieşi cu fecioarele cele înţelepte
întru întîmpinarea Mirelui şi va auzi glasul cel dulce al Lui şi se va
îndulci de vederea frumuseţii Lui. Alteori, pe cînd se ruga, zicea:
"Cînd voi veni şi mă voi arăta înaintea feţei lui Dumnezeu?"
Aşa vieţuind ea în pustie, vicleanul diavol zavistuia bunătăţile ei şi
se sîrguia s-o înfricoşeze cu năluciri şi arătări mincinoase. Dar
Sfînta Parascheva, mireasa cea bună a lui Hristos, îşi punea
nădejdea sa spre Cel Preaînalt şi, făcînd rugăciuni cu lacrimi, se
însemna cu semnul Sfintei Cruci şi îndată se risipeau toate cursele
vrăjmaşului ca o pînză de păianjen.
Cu nişte osteneli ca acestea şi cu multe fapte bune împodobindu-şi
sufletul, Cuvioasa Parascheva s-a făcut mireasă iubită a lui Hristos
şi cămară de taină a Preasfintei Treimi, devenind astfel biserică a
Dumnezeului Celui Viu, curată şi neîntinată de păcat.
După cinci ani de nevoinţă în pustiul Iordanului, pe cînd se ruga cu
mîinile înălţate spre cer după obiceiul sfinţilor, a văzut pe îngerul
Domnului în chip de tînăr luminos, care i-a zis: "Lasă pustiul
Iordanului şi te întoarce în patria ta, pentru că acolo ţi se cuvine săţi dai trupul pămîntului, iar sufletul tău să treacă la cereştile
locaşuri!"
Deci, Cuvioasa, socotind puterea vedeniei şi înţelegînd că porunca
este de la Dumnezeu, se bucură de moartea cea trupească, dar se
întristă de părăsirea pustiului, pentru că nimic nu curăţeşte aşa de
bine sufletul şi nu-l aduce la chipul cei dintîi, precum viaţa de
pustie şi liniştea.
Lăsînd fără de voie pustiul, Cuvioasa Parascheva a venit în
împărăteasca cetate Constantinopol, s-a închinat în Biserica
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Vlaherna, s-a împărtăşit
cu Trupul şi Sîngele lui Hristos, apoi s-a dus în patria sa Epivat,
unde a petrecut doi ani de zile neschimbîndu-şi osteneala cea
pustnicească, adică postul, rugăciunea şi privegherile de noapte.
Sosind ziua mutării sale către Dumnezeu, s-a rugat cu multe
lacrimi pentru sine, pentru Biserică, pentru sfinţii slujitori, pentru
sihaştri, pentru cei bolnavi şi pentru toată lumea, apoi şi-a dat

sufletul cu pace în mîinile Domnului, iar trupul său, după obiceiul
creştinesc, s-a îngropat în pămînt la un loc neînsemnat pe malul
mării.
Mai tîrziu, vrînd Dumnezeu să proslăvească pe Cuvioasa
Parascheva, i-a descoperit sfintele ei moaşte într-un chip minunat
ca acesta: Era un sihastru stîlpnic aproape de locul unde era
îngropată Cuvioasa. Deci s-a întîmplat că a murit un corăbier acolo,
al cărui trup mirosea greu. Oamenii au săpat o groapă să îngroape
trupul corăbierului.
Dar după rînduiala lui Dumnezeu au aflat trupul nestricat al Sfintei
Parascheva zăcînd în pămînt, şi fiind oameni nepricepuţi, au
aruncat alături de moaştele Cuvioasei trupul corăbierului şi,
acoperindu-l cu pămînt, s-au dus acasă.
Într-o noapte, unul din acei oameni, anume Gheorghe, fiind iubitor
de Hristos, pe cînd se ruga lui Dumnezeu în casa sa, a adormit şi a
văzut în vedenie o împărăteasă şezînd pe scaun luminat şi mulţime
de ostaşi stînd împrejurul ei. Unul din aceşti ostaşi, luîndu-l de
mînă, l-a ridicat de jos şi i-a zis: "Gheorghe, pentru ce aţi trecut cu
vederea trupul Cuvioasei Parascheva şi aţi îngropat la un loc cu
dînsul trupul cel necurat şi stricat? Deci, scoateţi-l din groapă şi-l
puneţi la un loc ales, că a voit Dumnezeu să proslăvească pe roaba
sa pe pămînt". Asemenea şi acea împărăteasă în veşminte luminate
i-a zis: "Degrabă scoţînd moaştele mele, la loc însemnat să le puneţi,
pentru că şi eu am fost ca şi voi şi patria mea este Epivatul, unde
voi acum locuiţi!"
În aceeaşi noapte, o femeie cinstită, anume Eufimia, a avut aceeaşi
vedenie. A doua zi au spus toate la oamenii cei dreptcredincioşi.
Apoi au alergat cu lumînări în mîini la moaştele Cuvioasei
Parascheva, pe care aflîndu-le în pămînt întregi şi binemirositoare
ca o comoară de mult preţ, le-au aşezat cu mare bucurie în biserica
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din satul Epivatului.
După multă vreme, credinciosul împărat româno-bulgar Ioan Asan,
auzind de minunile ce se făceau la moaştele Cuvioasei Parascheva,
a trimis pe mitropolitul Marcu cu mulţi episcopi şi preoţi şi a adus
cinstitele ei moaşte în oraşul Tîrnovo, unde se tămăduiau numeroşi
bolnavi care veneau aici cu credinţă. După o vreme, cînd turcii au
cucerit o parte din Imperiul Bizantin, cu îngăduinţa lui Dumnezeu,
sultanul Baiazid dă moaştele Sfintei Parascheva lui Mircea cel

Bătrîn, domnul Ţării Româneşti în anul 1393. Dar nu stau aici decît
trei ani, că mîniindu-se turcii pe Mircea cel Bătrîn, după luptele de
la Nicopole din 1396, au dat acest odor de mare preţ cnezinei
Anghelina care le-a dus la Belgrad, unde de asemenea se vindecau
mulţi bolnavi. Şi au stat moaştele Cuvioasei Parascheva la sîrbi, în
Belgrad 124 de ani, din 1396 pînă în 1520, cînd sultanul Soliman le
strămută la Constantinopol. Sfintele moaşte sînt răscumpărate apoi
de la turci de Patriarhia din Constantinopol, unde stau 120 de ani.
In anul 1639, evlaviosul domn al Moldovei Vasile Lupu, terminînd
de zidit biserica Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, dorea să
împodobească ctitoria sa cu moaştele unui sfînt renumit spre
mîngîierea poporului nostru binecredincios. Deci, auzind Vasile
Lupu de moaştele Cuvioasei Parascheva şi dorind să le aducă la
Iaşi, i-a împlinit Dumnezeu cererea astfel: Patriarhia din
Constantinopol avea mari datorii către sultan şi neavînd de unde
plăti, patriarhul Partenie a acceptat să dăruiască moaştele Sfintei
Parascheva lui Vasile Lupu, cu condiţia ca domnul Moldovei să-i
achite datoria de 300 de pungi de galbeni pe care o datora turcilor.
Deci achitînd toată datoria Patriarhiei din Constantinopol, a primit
odorul cel de mult preţ, adică moaştele Sfintei Parascheva, aduse la
Iaşi cu mare alai şi cinste la 13 iunie, 1641, de către trei mitropoliţi Ioanichie al Iraclei, Partenie al Adrianopolei şi Teofan al
Paleopatariei.
În marginea Iaşilor sfintele moaşte, însoţite de Vasile Lupu şi
Mitropolitul Varlaam al Moldovei, au fost întîmpinate de un mare
cortegiu de clerici, monahi şi credincioşi cu făclii aprinse în mîini şi
au fost aşezate cu mare cinste în biserica Sfinţii Trei Ierarhi. Din
anul 1641 pînă astăzi se face prăznuirea anuală, la 14 octombrie, a
Sfintei Parascheva.
Moaştele Cuvioasei Parascheva au stat în biserica Mănăstirii Sfinţii
Trei Ierarhi timp de 250 de ani, adică pînă la 12 decembrie, 1888,
cînd au fost strămutate în noua catedrală mitropolitană unde se află
şi astăzi. Această strămutare s-a făcut în urma unei mari şi
înfricoşate minuni, pe care o aflăm scrisă în Vieţile Sfinţilor şi în
Mineiul pe octombrie. Şi iată ce scrie despre aceasta: Moaştele
Cuvioasei Parascheva se păstrau iarna în sala gotică a lui Vasile
Lupu, unde era paraclisul mănăstirii. Iată însă că din neglijenţă sau
şi cu oarecare îngăduinţă dumnezeiască, în anul 1888, în noaptea de

26 spre 27 decembrie, paraclisierul a uitat o lumînare aprinsă în
sfeşnicul de lemn de lîngă racla sfintei, după slujba de miezul
nopţii. După un ceas sau două, s-au aprins: sfeşnicul, aşternuturile,
baldachinul şi veşmintele.
Apoi însuşi sicriul Cuvioasei Parascheva a fost cuprins de flăcări.
Totul era o vatră de jăratec. Din această cauză s-au topit definitiv
sicriul de aur, dăruit de domnul Vasile Lupu şi multe alte odoare
de mare preţ. Abia în zorii zilei a fost simţit focul. Un elev de la
şcoala ce funcţiona în curtea Mănăstirii Trei Ierarhi, a dat alarma. Sa adunat lumea, a venit şi bătrînul mitropolit Iosif şi văzînd
paraclisul în flăcări şi sicriul învăluit de jăratec, plîngeau cu toţii şi
ziceau cu durere: "Au ars moaştele Cuvioasei Parascheva!" Dar,
stingîndu-se puţin văpaia, au răscolit jăratecul şi au văzut o
înfricoşată minune. Sicriul Cuvioasei Parascheva era învăluit de
flăcări. Tot aurul şi argintul erau topite şi risipite de foc, iar sicriul
de lemn era ars numai pe dinafară. Apoi, săltînd capacul de lemn,
au văzut că nici urmă de foc sau de căldură, nu pătrunsese
înăuntru. Numai perna de sub capul sfintei era puţin afumată.
Aceasta a fost cea mai mare minune făcută de Cuvioasa
Parascheva. Cum a oprit ea focul să nu ardă sicriul de lemn şi nici
un veşmînt din sicriu? Cum a dormit Cuvioasa o noapte întreagă,
nevătămată de jăratec, ca pe pat moale împărătesc aşternut cu flori?
Cît de minunat este Dumnezeu între sfinţii Săi! Cel ce faci pe îngerii
Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc...
Deci, plîngînd cu toţi de bucurie şi dînd slavă lui Dumnezeu şi
mulţumită Cuvioasei Parascheva, au căzut cu toţii în genunchi şi au
făcut acatistul Sfintei. Apoi, însuşi mitropolitul împreună cu
clericii, au luat sfintele moaşte şi le-au dus în noua catedrală. Iar în
locul vechiului sicriu topit de foc, evlaviosul mitropolit Iosif, numit
de credincioşi "cel sfînt", a făcut un nou sicriu de argint care se vede
şi astăzi, a pus în el sfintele moaşte şi le-a aşezat în partea dreaptă a
catedralei, unde se păstrează nestrămutate pînă în zilele noastre. Iar
sicriul de lemn ars numai pe dinafară, se păstrează în biserica de
alături, ca o mărturie a minunii ce s-a făcut atunci de Cuvioasa
Maica noastră Parascheva.
Astăzi toţi credincioşii sînt în sărbătoare. Astăzi se prăznuieşte
patronul cel de peste an, Preacuvioasa Maica noastră Parascheva,

ocrotitoarea Moldovei, rugătoarea şi grabnic ajutătoarea tuturor
credincioşilor care cer mijlocirea ei. În această zi se adună la
Catedrala mitropolitană de la Iaşi, încă din ajun, mii de credincioşi
care vin să se roage, să se închine şi să sărute cu evlavie racla cu
moaştele Sfintei Parascheva. Iată sînt aproape 350 de ani de cînd
această mireasă a lui Hristos ne ocroteşte cu sfintele ei moaşte. Ce
slujbe frumoase şi cîntări alese nu se fac acum în sfintele noastre
mănăstiri, în cinstea Cuvioasei Parascheva? Şi cîte credincioase nu-i
poartă cu evlavie numele, îi citesc acatistul şi îşi dobîndesc cererea
lor? Dar cine poate spune de cîte primejdii nu ne-a scăpat
Dumnezeu, de-a lungul secolelor, cu mijlocirea Cuvioasei?
De aceea, fraţi creştini, sîntem datori să cinstim pe sfinţi că ei sînt
"prietenii lui Dumnezeu" şi rugătorii noştri la cer. Să cinstim cu
credinţă şi pe Cuvioasa Parascheva, să-i sărutăm cu evlavie sfintele
ei moaşte ori de cîte ori avem posibilitatea. Apoi să citim adesea
acatistul ei, cîntîndu-i cu toţii într-un glas această scurtă rugăciune:
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare! Amin.
Parintele Ilie Cleopa

Moastele sfintilor
sunt izvoare de binecuvantare
Cand vorbim de sfintirea omului trebuie sa avem in vedere ca nu
doar sufletul, ci si trupul sfintilor s-a impartasit de slava si puterea
dumnezeiasca. Sfantul ramane tainic in legatura cu trupul sau si
transmite acestuia putere dumnezeiasca, devenind astfel, un
izvor de binecuvantare.
Ca sa intelegem ca Dumnezeu lucreaza in chip minunat si prin
trupurile sfintilor, amintim ca Petru daruia vindecare si prin umbra
sa: "oamenii scoteau pe cei bolnavi in ulite si-i puneau pe paturi si
pe targi, ca, venind Petru, macar umbra lui sa umbreasca pe
vreunul dintre ei" (Faptele Apostolilor 5, 15). Chiar si lucrurile
purtate de sfinti deveneau facatoare de minuni, "incat si peste cei
ce erau bolnavi se puneau stergare sau sorturi purtate de Pavel,
si bolile se departau de ei, iar duhurile cele rele ieseau din ei"
(Faptele Apostolilor 19, 12).
Sfantul Ioan Damaschin, pentru a inlatura de la noi orice indoiala
cu privire la lucrarea lui Dumnezeu prin trupurile sfintilor, spune:
"Stapanul Hristos ne-a dat ca izvoare mantuitoare moastele
sfintilor, care izvorasc, in multe chipuri, faceri de bine si dau la
iveala mir cu bun miros. Nimeni sa nu fie necredincios! Daca prin
vointa Lui Dumnezeu a izvorat in pustie apa din piatra tare si din
falca magarului apa pentru Samson caruia ii era sete, este de
necrezut ca sa izvorasca mir binemirositor din moastele
mucenicilor? Cu nici un chip pentru cei care cunosc puterea lui
Dumnezeu si cinstea pe care o au sfintii de la Dumnezeu. In
Legea Veche, era socotit necurat tot cel care se atingea de un
mort, dar nu erau socotiti necurati insisi mortii. Dupa ce insasi
viata si cauza vietii a fost socotita intre morti, nu mai numim
morti pe cei care au adormit intru nadejdea invierii si cu credinta
in El. Cum poate sa faca minuni un corp?
Cum dar, prin ei, demonii sunt pusi pe fuga, bolile sunt alungate,
bolnavii se vindeca, orbii vad, leprosii se curata, ispitele si
supararile se risipesc si se pogoara toata darea cea buna de la

Tatal luminilor? Cat de mult trebuie sa te ostenesti ca sa gasesti
un sprijinitor care sa te prezinte imparatului cel muritor si sa puna
pe langa el cuvant pentru tine? Dar nu trebuie cinstiti oare
aparatorii intregului neam omenesc, aparatorii care se roaga lui
Dumnezeu pentru noi? Da, trebuie sa-i cinstim, ridicand biserici in
numele lor, aducand roade, praznuind pomenirea lor". (Sfantul
Ioan Damaschin, "Dogmatica", Bucuresti, 1938, p. 278). Trupurile
sfintilor devin prin puterea lui Dumnezeu izvoare de vindecare a
multor boli sufletesti si trupesti.
Biserica cinsteste osemintele sfintilor pentru ca sunt purtatoare
de har, ca unele ce s-au impartasit de puterea dumnezeiasca.
Cinstirea pe care noi o aducem sfintelor moaste este si o cinstire
a puterii dumnezeiesti din ele. Aceasta cinstire a sfintelor moaste,
era bine definita din vechime in comparatie cu cinstirea si
inchinarea pe care crestinii o aduceau Mantuitorului, "caci lui
Hristos ne inchinam pentru ca este Fiul lui Dumnezeu, iar pe
martiri ii iubim, dupa vrednicie, ca pe ucenicii si imitatorii
Domnului".
Ca sa intelegem mai bine ca moastele sfintilor sunt izvoare de
binecuvantare, voi aminti de minunea relatata in II Regi, 13, 21,
unde un trup lipsit de viata isi redobaneste viata cand este
aruncat peste osemintele prorocului Elisei.
Cu privire la aceasta minune, Sfantul Chiril al Ierusalimului spune:
"Elisei a inviat doi oameni, pe unul pe cand traia (IV Regi 4, 2035), iar pe altul dupa moartea lui (IV Regi 13, 21). Pe cand era viu
a savarsit invierea prin sufletul sau. Dar ca sa se arate ca trebuie
sa fie cinstite sufletele dreptilor si ca sa se creada ca exista o
putere in trupurile acestora, mortul, aruncat in mormantul lui
Elisei, a inviat cand s-a atins de trupul mort al profetului.
Trupul mort al profetului a savarsit ceea ce savarsise si sufletul
lui. Trupul cel mort, care zacea in mormant, a dat viata mortului
si, desi a dat viata, a ramas totusi mort. Pentru ce? Pentru ca nu
cumva sa i se atribuie numai sufletului minunea, daca ar fi inviat
Elisei. Acest fapt dovedeste ca in trupul sfintilor, chiar daca in el
nu mai este sufletul, se afla o putere datorita faptului ca sufletul

lor drept a locuit atatia ani in trup si trupul a fost vreme
indelungata slujitor al sufletului“ (Sfantul Chiril al Ierusalimului,
"Cateheze", cateheza XVIII).
In concluzie, sfintele moaste sunt un loc in care Hristos este
prezent si lucreaza minunat prin ele.
Iulian Predescu

Cuvânt de laudă la Sfântul și Slăvitul

Mare Mucenic al lui Hristos Dimitrie
Dimitrie slăvitul, cel de un cort cu strălucirea cea de sus, dăruindu-ne nouă
astăzi sărbătoarea lui ca pe un dar preaînalt, veniți și noi ceata cea iubitoare
de mucenici, ca, atât cât ne este cu putință, să-l salutăm cu cântări
dumnezeiești și laude, ca să ni-l agonisim mijlocitor pentru noi, ca unul ce
este prieten și mucenic al Împăratului Hristos. Se cuvine ca, aducând în
mijloc râvna lui și voia lui cea iubitoare de Hristos și bunele virtuți ale
bărbatului, să ne bucurăm dumnezeiește, precum este scris, că lauda
dreptului veselește popoarele. Dar fie ca noi nu doar să ne veselim, ci să și
aducem rod de la cuvântările despre el și la pomenirile cele cu
dumnezeiască cuviință.
Așadar, acest fericit Dimitrie, cu adevărat cetățean al cetății celei de sus și
împărăției a avut multe cinstiri de la împărăția de jos cea pieritoare. Fiindcă
era nobil și slăvit îngrijindu-se cu dor de viața curată și fără de prihană din
fragedă pruncie și totodată foarte cinstit de Dumnezeu și de oameni. Pentru

aceea și era întâi exceptor cu dregătoria și era părtaș sfatului, iar apoi a fost
proclamat proconsul al Eladei. Dar el, mulțumindu-se cu adevărata bogăție
și slavă, prin faptul că era și se numea pe sine creștin, socotea ca nimic
cinstirile de la împărați, pentru aceea, propovăduind o învățătură
dumnezeiască și un cuvânt duhovnicesc, pe mulți, schimbându-i de la
înșelarea idolilor, i-a adus la credința cea fără de prihană.
Pe când sfântul vorbea în public acestea în cetatea Thessalonicului și faima
despre el creștea în tot ținutul, este prins de prigonitorii adevărului. Dar nu
este prins ca unul care fugea, ci în timp ce își rostea înaintea poporului
descoperirile lui dreptcredinicioase. Așadar, fiind prins ca vânatul de câini,
este adus înaintea tiranului Maximian. Dar, având sfântul fața luminată de
dumnezeiescul har, s-a spăimântat tiranul și ca și cum se rușina, nu l-a
pedepsit deocamdată, ci îl ocăra ca pe un nerecunoscător și ca pe unul
care predând adâncului uitării cinstirile împărătești, credea în Răstignit.
Acestea și alte nebunii lingușitoare aducându-i înainte, încerca să-l prade
pe sfânt de credință. Dar el a stat ca un stâlp neclintit și ca o stâncă pe țărm
împotriva năvalei valurilor.
Întrebat iarăși de împărat dacă stăruie în credința lui în Răstignit, sfântul a
răspuns: „Nu doar eu, împărate, ci de-aș putea să-i conving pe toți oamenii
să creadă în Răstignit și să-i slobozesc pe toți din această nebunie și
înșelare a idolilor! Iar eu sunt gata nu o singură moarte să rabd pentru
numele lui Hristos, ci multe, dacă ar îngădui firea.
Așadar, împăratul, văzând multa îndrăznire a bărbatului și cunoscându-i
hotărârea nestrămutată, s-a sălbăticit ca o fiară să-l chinuie pe sfântul. Dar
și-a stăpânit mânia deocamdată, pentru că urma să se ocupe cu teatrul și
stadionul. Căci în acest loc l-a întâlnit cu carul. Pentru aceasta și
poruncește să fie închis mucenicul într-o cămară a cuptorului unei băi, încă
neaprins, până ce se va elibera din teatrele cele deșarte și apoi astfel să-l
aducă pe sfântul la cercetare. Dar teatrul cetății, care se numea stadion, era
împrejmuit de garduri și de unele mecanisme, prin care, în priveliștea
tuturor, cei care intrau în arenă, luptând unul împotriva altuia, ucideau, spre
desfătarea sângerosului împărat, care adeseori se desfăta privind la
vărsările de sânge omenești.
Dar avea împăratul un luptător, pe nume Lie, puternic foarte, care se
distingea prin mărimea trupului, avându-și existența din poporul Iundalon,
care și în Roma și în Sermio și în Tesalonic și în multe locuri pe mulți
oameni i-a ucis luptând în arenă. Pe acesta împăratul îl avea la mare cinste
admirându-i puterea și cruzimea. Pe când acesta stătea în arena amintită și

striga, iar împăratul făgăduia prin crainci bani celui ce voia din popor să
lupte în arenă cu Lie, nimeni nu îndrăznea să lupte cu acela, fiindcă toți se
temeau și numai de înfățișarea lui Lie și de curajul lui.
Atunci, așadar, împotriva acestui păcătos, un tânăr, mișcat fiind de la
Dumnezeu, pe nume Nestor, frumos la chipul sufletului și al trupului, care și
era cunoscut dumnezeiescului Dimitrie, aleargă la el în locul unde era
întemnițat și căzând la picioarele lui, îl roagă: „roagă-te pentru mine”,
zicând, „robule al lui Dumnezeu, chemându-l pe Hristos. Vreau acum să lupt
cu Lie”. Iar sfântul, făcând semnul crucii lui Hristos pe fruntea și pe inima lui
Nestor zice către el: „Mergi, fiule, și pe Lie îl vei birui, și pentru Hristos vei
mărturisi”.
Iar acela încingându-se cu rugăciunea Sfântului Dimitrie, ca și cu un scut
dumnezeiesc, iute vine în arenă și, scoțându-și și aruncându-și tunica, a
sărit pe scări și a stat înaintea împăratului, care uimindu-se de cutezanța
tânărului zice către el: „Tinere pofta banilor, pe cât se pare, te împinge la o
asemenea cutezanță. Dar eu, cruțându-te pentru podoaba și floarea tinereții
tale, îți voi da ție bani, primind îndrăzneala ta și pleacă, câștigând pe lângă
viața însăși și banii, dar lui Lie nu-i sta împotrivă, fiindcă pe mulți care erau
mai mari decât puterea ta, i-a predat morții”.
Acestea auzindu-le Nestor nici de Lie nu s-a spăimântat pentru laude, nici
nu s-a lăsat atras de dărnicia împărătească, ci a zis Împăratului: „Nu pentru
pofta banilor, cum spui, o, împărate, am venit la această luptă, ci ca să mă
recomand ție mai bun decât Lie astăzi”. Atunci împăratul și sfetnicii lui,
umplându-se de mânie și bănuind pe Nestor de mândrie, l-au încurajat pe
Lie spre uciderea acestuia. Dar dumnezeiescul tânăr, având drept scut
semnul crucii și luând în mână sabia, s-a rugat ridicându-și ochii la cer și a
zis:
„Dumnezeul lui Dimitrie, robul Tău, și iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, Cel ce a
supus pe Goliat, cel de alt neam, lui David cel ales, Însuți, Doamne, și acum
surpă mândria lui Lie”. După ce s-a rugat astfel și a sărit printre mașinării și
după ce a avut loc încăierarea, Lie a primit în inimă de la Nestor lovitură
potrivită și, fiind omorât pe loc, i-a provocat împăratului cea mai de pe urmă
confuzie. Dar Nestor a dat slavă lui Dumnezeu, fiindcă prin rugăciunile
sfântului Dimitrie a fost ucis barbarul.
Dar Maximin sărind cu mânie din tribună, l-a dus plin de ură în curțile
împărătești, zicând, pe zei, dacă nu ar fi fost vreo vrajă, nu ar fi fost ucis Lie,
cel ce a arătat atâtea isprăvi, de un tânăr mititel. Atunci, chemându-l tiranul
pe Nestor, l-a întrebat, zicând: „Spune-ne nouă, tinere, cu ce meșeșuguri

vrăjitorești sau ce ajutoare având, l-ai ucis pe Lie?” Iar Nestor, răspunzând
a zis: „Nici prin vrajă, nici prin vreun alt meșteșug, cum spui, o împărate, nu
a fost ucis Lie, ci Dumnezeul lui Dimitrie, Dumnezeul creștinilor, Acesta a
trimis pe îngerul Lui și l-a ucis pe Lie prin mâna mea, ca pe un pierzător și
mândru”. Pentru aceea umplându-se de mânie luptătorul împotriva lui
Dumnezeu poruncește să fie dus și ucis Nestor, ca un creștin ce era, în
partea de apus a cetății Tesalonic la așa numita Poarta de Aur și așa
dumnezeiescul acesta tânăr și-a prins cununa muceniciei în ziua a 25-a a
lunii Octombrie.
Iar dumnezeiescul și marele acesta mucenic al lui Hristos, Dimitrie, care era
întemnițat în cămară, vede ieșind din pământ o scorpie foarte mare,
încercând să-i înțepe cu boldul piciorul. Dar și-a adus aminte de Cel ce i-a
dat putere să calce peste șerpi și scorpii și lovind scorpia și pecetluind-o cu
semnul crucii, a arătat-o moartă pe loc. Îndată îngerul Domnului venind,
încununează capul mucenicului cu dumnezeiască cunună, iar cununa nu
era din pricina scorpiei, ci pentru moartea lui pentru Hristos după puțină
vreme. De aceea a și zis către el îngerul: „Pace ție, luptătorule al lui Hristos,
„întărește-te și îmbărbătează-te”.
Atunci unii îndrăciți dintre dregători îl învinuiesc pe Dimitrie la împărat ca
pricină a uciderii lui Lie. Ceea ce și auzind și împăratul și însuși citind din
semne, zicea că: „Nu de bun augur ne-a fost nouă întâlnirea în arenă cu
Dimitrie”. Pentru aceea și înfierbântându-se de mânie împotriva
mucenicului, poruncește să fie ucis cu sulița acolo unde era întemnițat, ceea
ce s-a și întâmplat fără milă din partea călăilor în multă grabă în cea de-a
douăzeci și șasea zi a lunii Octombrie.
Și a fost mărturia atletului scurtă și mică, dar el însuși dorea să rabde
mucenicia nu doar în puține zile, ci în mai multe zile și cu chinuri multe
pentru dragostea lui Hristos. Pentru aceea și Dumnezeu, cunoscătorul de
inimi uciderea cea într-o clipă, ca pe o mucenicie de mulți ani <a primit-o>
[***] și a încununat dispoziția și primind scurtimea în locul unei mucenicii
mai de durată, l-a împodobit pe el cu multe minuni și harisme tămăduitoare,
încât și însăși racla sfintelor lui moaște, ca un izvor de apă vie a izvorât
mirul de-a pururea, încât mai cu ușurință se împuținează apa izvorului,
decât se micșorează vreodată izvorul mirului aceluia. Căci așa a știut
Dumnezeu Cel măreț în daruri să slăvească pe cei ce-L slăvesc pe El.
Dar Lup, slujitorul mucenicului, văzând uciderea stăpânului său, a cules
câștig de aici. Căci luând inelul împărătesc al sfântului și orarul lui și
muindu-le pe acestea în sângele sfântului, săvârșea prin acestea vindecări

ale feluritelor pătimiri și izgoniri ale duhurilor necurate. Dar răspândindu-se
faima minunilor în tot ținutul Thessalonicului, ajunge până la împăratul care
și îmbătându-se de mânie, poruncește să fie ucis și Lup. Care a și fost ucis
în așa numitul tribunal al Thessalonicului.
Iar moaștele bine izbânditoare și preasfinte ale Sfântului Dimitrie zăceau
disprețuite de frica împăratului și a prigonitorilor. Totuși noaptea, furându-le
unii bărbați credincioși, le-au ascuns în pământ, pe cât era cu putință. Dar
fiindcă nu poate să se ascundă cetatea care se află pe vârf de munte,
Izvorul minunilor nu a îngăduit să rămână ascunse moaștele, ci s-a făcut
vestit sfântul în toată Macedonia și Thessalia, adică prin minuni, prin care și
obrăznicia idolească s-a surpat, și dogmele credinței celei fără de prihană a
creștinilor au strălucit.
Atunci și un bărbat dreptcredincios și slăvit, pe nume Leontie care era
prefect al Illiriei, fiind plecat în țara tracilor și fiind cuprins de o boală
nevindecată, este adus de ai săi în cetatea Thessalonicului într-o lectică și
plecându-se deasupra mormântului aceluia tămăduitor al mucenicului,
îndată a dobândit desăvârșită însănătoșire, încât se mirau și însuși
prefectul, și toți cei din jurul lui de ajutorul grabnic al mucenicului și slăveau
pe Dumnezeu și îl preamăreau pe mucenicul Lui, Dimitrie.
Acesta îndată dărâmând cămările cuptorului aceluia și sălile de baie cu ape
calde și curățind locul de orice necurăție, ridică o preafrumoasă și
preacurată casă mucenicului între baia publică și stadionul de care a fost
vorba mai înainte, pe care împodobindu-l cu belșug de bani, l-a
înfrumusețat foarte. Care și până astăzi este înfrumusețat ca un cer
pământesc, vestit fiind prin izvorul minunilor. Acest Leontie a și adus racla
dumnezeiască izvorâtoare de mir, ca un izvor nesecat pururea, care s-a
făcut ca un leac alinător, vindecător al feluritelor patimi. Acesta nu s-a temut
de atacurile barbarilor dușmani, aducându-l stăpân al casei nebiruit pe
vestitul mucenic Dimitrie, ci adeseori a aflat izbăvirea celor robiți cum s-a
întâmplat adeseori la cuvioasa lui raclă, că robi cu tot cu lanțurile lor s-au
aflat dimineața din Siria și din alte țări barbare, spunând că au fost răpiți de
Sfântul Dimitrie și că au fost izbăviți, purtați fiind pe sus până la biserica lui.
Dar nu numai atât, ci dumnezeiescul acesta ostaș se află aliat al împăraților
credincioși, pe care și eu bucurându-mă și închinându-i-mă puțin, voi pune
capăt cuvântului:
Bucură-te, ostașule nebiruit al lui Hristos, cu totul fericite Dimitrie, că lupta
cea bună luptând, potrivit Sfântului Pavel, alergarea săvârșind și credința
păzind, ai fost încununat cu vrednicie de Dumnezeu cu cununa dreptății.

Bucură-te, mucenice Dimitrie, că rănile lui Hristos însuți în trupul tău
primindu-le, bucurându-te și veselindu-te ai alergat către El.
Bucură-te mucenice Dimitrie, că ai fost cu adevărat imitator al lui Hristos.
Căci Acela pentru noi toți a fost însulițat de oșteni nelegiuiți în coasta cea
fără de prihană, iar tu ca un oștean dreptcredincios al Lui pentru dragostea
Lui ai fost însulițat în temniță de bărbați fărădelege.
Bucură-te, mucenice Dimitrie, ca un învățător al harului și izbăvitor al celor
robiți și doctor grabnic al feluritelor pătimiri.
Bucură-te, mucenice Dimitrie, ca unul care te-ai îmbogățit cu har îngeresc,
ca un înger pământesc și ca un om ceresc, te-ai arătat plin de faimă.
Bucură-te, mucenice Dimitrie împreună cu Gheorghe și Teodor cei
împreună-luptători cu tine și părtașii tăi, întreit fericita armă a
dreptcredincioșilor împăraților noștri, sabia cu trei tăișuri a acestora
împotriva barbarilor fără Dumnezeu, întreitul zid al curților împărătești,
întreită pironire în inimă a dușmanilor potrivnici, cunună întreit împodobită a
împăraților noștri, stâlp luminos în trei raze a călătoriei acestora „ziua și
noaptea”, umbrarul lor în trei butuci și număr deopotrivă cu al Treimii și de
trei ori dorit.
Bucură-te, ca unul care ai fost învrednicit de bucuria cea fără de sfârșit și
împreună călător cu împărații credincioși.
Că a fost biruită partea noastră în zi de război, știu și eu. Dar nu vom da
vina pentru înfrângere pe lipsa de acțiune a acestor trei strategi, ci roadele
faptelor noastre rele i-au făcut pe vrăjmașii noștri mai puternici împotriva
noastră. „Căci, zice, cum unul va alunga mii și doi vor pune pe fugă zece
mii?” și celelalte.
Iar sfântul acela bărbat, Leontie, făcând preacinstită biserică mucenicului și
având a se întoarce în Illiricum, s-a gândit să ia cu el ceva din moaște, ca și
acolo să ridice biserică în numele sfântului. Dar sfântul venind la el noaptea,
i-a retezat avântul. Luând bărbatul hlamida sfântului și o bucată din
orarul care erau înroșite în sângele sfântului și făcând un cufăraș de argint
și, punându-le acolo, a pornit la drum. Ajungând la un râu, numit Dunărea și
neputând să-l treacă din pricina vremii de iarnă și vâltoarei curentului, a
rămas pe mal așteptând să scadă râul, dar acesta mai mult se umfla decât
scădea. Iar dumnezeiescul Dimitrie, venind la el noaptea, i-a zis:
„Depărtează toată frica de la tine și necredința și urcă-te în carul tău, luând
în mâini racla pe care o duci și treci fără de îndoire râul împreună cu cei de
sub tine”. Și făcând așa bărbatul a trecut râul și astfel, izbăvit fiind în
Sermio, a pus sfânta raclă cu cele sfințite ale ei în locul în care a zidit altă

biserică sfântului mucenic Dimitrie, aproape de cinstita biserică a mucenicei
Anastasia cea purtătoare de biruință, unde au și izvorât râuri de minuni. De
care și pe noi, Hristoase Împărate, izvorând ca un izvor al păcii, umple-ne,
luminează-ne, curățește-ne, tămăduiește-ne, vindecă sufletele cu trupurile
prin rugăciunile slujitorului Tău și mucenicului Dimitrie și ale preacuratei
Născătoarei de Dumnezeu, ca și de aici să fie slăvit preasfântul Tău nume,
că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și
Sfântul Tău Duh totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Sfantul Neofit din Cipru

Viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui
moaște sunt la Patriarhia Română

Acest cuvios părinte, Dimitrie cel Nou, a trăit în vremea dreptcredincioșilor împărați româno-bulgari și era dintr-un sat care se
numește Basarabov, sat a șezat pe marginea apei Lomului. La
început a fost păstor de vite în satul lui, apoi v ăzând c ă toate ale
lumii sunt trecătoare, a ie it din satul Basarabov i s-a s ăl ă luit mai
întâi într-o pe șter ă din apropierea acestui sat, iar apoi s-a f ăcut
monah la mănăstirea care era înăuntrul pe terii. Dar cine poate
spune ostenelile, postul, rugăciunea i privegherile pe care le f ăcea
și prin care s-a învrednicit și de darul facerii de minuni? EI și-a
cunoscut și vremea ieșirii sufletului din trup când, intrând în mijlocul
a două pietre, i- a dat prealuminatul său suflet în mâna lui
Dumnezeu.
După multă vreme apa Lomului a venit mare încât a luat i lemnele
și pietrele dimprejurul ei și atunci au c ăzut în ap ă și cele dou ă
pietre, care erau în apropierea pe șterii, împreun ă cu moa ștele
sfântului, și multă vreme au rămas acolo. Vrând Dumnezeu s ă-l
descopere, s-a arătat îngerul Domnului în vis unei copile, fiica unui
om drept-credincios, copilă care pătimea de duh necurat, i i-a zis:
„Dacă părin ii tăi mă vor scoate din apă - i i-a ar ătat locul - eu te
voi tămădui pe tine”. Sculându-se diminea ă copil ă, a spus p ărin ilor
săi visul pe care l-a avut.
Adunându-se mulți oameni și preoți, s-au dus toți împreun ă la locul
cel arătat de copilă, unde de multe ori se arăta o lumin ă i cei care
o vedeau socoteau că acolo este ascunsă o comoar ă de bani.
Căutând cu tot dinadinsul, au aflat în ap ă sfintele moa te ale
Cuviosului Dimitrie, care erau pline de mâl și de prundi ș, și le-au
scos întregi, strălucind ca aurul. Luându-le de acolo, le-au dus în
satul Basarabov. Și străb ătând vestea prin toate p ărțile dimprejur
despre aflarea sfintelor moa ște ale lui Dimitrie, a ajuns și la urechile
domnului de la Bucure ști, care îndat ă a trimis preoți și boieri ca s ă
aducă moa tele Sfântului Dimitrie i să le a eze în biserica
domnească. Deci, mergând trimi ii Domnului în satul Basarabov,
au luat moaștele sfântului și au purces cu ele ca s ă le aduc ă în
Valahia. Ajungând cu dânsele până aproape de un sat care se
cheamă Ru i, au stat sfintele moa te la o fântân ă i de acolo
sfântul n-a mai vrut a merge mai departe. V ăzând preo ii i boierii
acea minune și nedumerindu-se ce s ă fie, s-au sf ătuit s ă fac ă ceea
ce au făcut cei de altă semin ie cu sicriul m ărturiei Domnului. i au
înjugat doi juncani tineri neînvă a i la carul cu moa tele sfântului i
l-au lăsat să meargă unde vor voi ei, căci din aceasta se va ti i
voia sfântului. Atunci juncanii s-au întors îndată la Basarabov cu

moaștele sfântului și au stat în mijlocul satului. Iar preoții și boierii,
întorcându-se fără nici o ispravă, au spus celui care i-a trimis
despre toate acestea. Domnul Valahiei a trimis boieri cu bani și au
făcut o biserică cu numele cuviosului Dimitrie în satul Basarabov, în
care au așezat moaștele sfântului. Și multe minuni f ăceau acele
moaște celor ce cu credință năzuiau la el, dintre care vom
consemna câteva de la oameni vrednici de credință, care le-au
văzut cu ochii lor i care le-au scris pentru popor, spre
încredințarea și adeverirea celorlalte minuni.
Două femei surori, Aspra a Ecaterina, din satul care se nume te
Cernavodă, au făcut o preafrumoasă biserică, punându-i hramul
Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, i s-au sf ătuit între
ele cum ar putea face ca să poat ă lua o părticic ă din moa tele
Sfântului Dimitrie și s-o aduc ă în biserica lor, c ăci a le lua cu totul
socoteau că nu va voi sfântul, precum a i fost. Deci, venind cu
smerenie și cu evlavie și închinându-se sfântului, au luat în tain ă o
mică părticică din moa tele lui i vrând să plece cu căru ele lor, caii
nicidecum nu s-au putut mi șca din locul acela, cu toate c ă vizitiii îi
băteau mereu. Iar ele, cunoscând pricina, s-au coborât din c ăru e i
cu lacrimi au alergat și au căzut la moa ștele sfântului și punând
părticica la locul ei, s-au rugat sfântului să le ierte gre eala. Astfel,
izbăvindu-se de nevăzuta oprire, s-au întors cu pace în satul lor.
Altădată a venit prea sfin itul mitropolit Nichifor al Tîrnovului,
împreună cu sinodul lui, ca să se închine sfintelor moa te ale
cuviosului Dimitrie. Închinându-se mai întâi mitropolitul și s ărutând
sfintele moaște, s-a depărtat puțin și s-a a șezat pe un scaun. Dup ă
aceea, mergând pe rând toți ceilalți din sinodul s ău și s ărutând
sfintele moaște, un oarecare monah Lavrentie, în vreme ce s ăruta
moaștele, s-a ispitit ca s ă rup ă cu gur ă o mic ă parte din moa ștele
sfântului și a rămas cu gura căscat ă. Toți, uitându-se la dânsul și
văzându-l cu gura căscată, nu pricepeau ce a pătimit. Iar
mitropolitul i-a poruncit ca să se dea la o parte ca s ă se poat ă
închina și ceilalți. Dar el, fiind făr ă glas, abia s-a dep ărtat puțin de la
sicriul sfântului, cerându-și iertare, și astfel i s-a dezlegat limba și a
grăit ca mai înainte. După aceea au mers cu mitropolitul la gazd ă i
atunci i-a povestit toate cele ce a pătimit. Iar mitropolitul i-a zis: „O,
păcătosule, cum de n-ai socotit că de-ar fi fost s ă se împart ă
sfintele moaște la toți cei care vin s ă se închine, pân ă acum n-ar
mai fi rămas nimic? Deci de acum pocăie te- te, c ă ai gre it lui
Dumnezeu și sfântului”.

Un iubitor de Dumnezeu, episcopul Ioanichie al Preslaviei, cazând
într-o boală foarte grea i neputându-se vindeca, l-au purtat patru
oameni la biserica Sfântului Dimitrie. Acolo l-au pus cu a șternutul în
biserică i, slujindu-se Sfânta Liturghie, dup ă trei ceasuri s-a sculat
sănătos i umbla pe picioarele sale, mul umind lui Dumnezeu i
lăudându-l pe sfânt.
Acestea și multe alte minuni a f ăcut Sfântul Dimitrie, care îns ă n-au
fost scrise.
Între anii 1769 și 1774, fiind r ăzboi între Rusia și Poarta otoman ă și
cuprinzând și pe ofițerii țării noastre, generalul Petru Salticov a
trecut Dunărea i a pornit război împotriva Rusciucului i a trecut i
prin satul Basarabov, unde se aflau moa ștele sfântului. Generalul a
luat aceste moaște pe care voia să le trimit ă în Rusia. Iar cre știnul
Hagi Dimitrie, fiind în acea vreme lângă general, s-a rugat ca s ă nu
înstrăineze sfintele moa te, ci să le dăruiască ării noastre pentru
prăzile i jafurile ce le-a pătimit din pricina războiului i s-o mângâie
cu acest dar, adică cu sfintele moa te. Generalul, înduplecîndu-se,
le-a dăruit ă rii Române ti. i primindu-le tot poporul, cu mare
cinste le-a așezat în biserica cea mare a Mitropoliei Ungrovlahiei, în
zilele preasfințitului mitropolit Grigorie. Și îndat ă a simțit tot poporul
ocrotirea și sprijinul sfântului, c ăci nu numai c ă a încetat r ăzboiul
dintre muscali și turci, ci a contenit și cium ă cea înfrico șat ă. Mult
ajutor și mare folos câ știga toți cei ce cu credință n ăzuiesc c ătre
moaștele sfântului. Pentru ale c ărui rug ăciuni, Dumnezeule,
miluiește-ne și ne mântuie ște pe noi toți, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.

PROGRAMUL LITURGIC
PE LUNA OCTOMBRIE

Acoperamantul Maicii Domnului
Sâmbătă 1 Octombrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie .......... 8.30 AM
Duminică 2 Octombrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie ....................................... 8.00 AM
Vineri 7 Octombrie:
Acatistul Sfantului Gheorghe …................................. 6.00 PM
Sâmbătă 8 Octombrie :
Sfânta Liturghie si Parastas ...................................... 9.00 AM
Duminică 9 Octombrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie ....................................... 8.00 AM
Sfanta Cuv. Parascheva de la Iasi
Joi 13 Octombrie:
Vecernie cu Litie …............... 6.00 PM
Vineri 14 Octombrie:
Utrenie si Sfânta Liturghie ..........8.00 AM
Sâmbătă 15 Octombrie :
Sfânta Liturghie si Parastas ...................................... 9.00 AM
Duminică 16 Octombrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie ....................................... 8.00 AM

Vineri 21 Octombrie:
Acatistul Sfantului Nicolae …................................. 6.00 PM
Sâmbătă 22 Octombrie :
Sfânta Liturghie si Parastas ...................................... 9.00 AM
Duminică 23 Octombrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie ....................................... 8.00 AM
Sf. Mare Mc. Dimitrie
Marti 25 Octombrie:
Vecernie cu Litie …............... 6.00 PM
Miercuri 26 Octombrie:
Utrenie si Sfânta Liturghie ......... 8.00 AM

Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov
Joi 27 Octombrie:
Utrenie si Sfânta Liturghie ........ 8.00 AM

Sâmbătă 29 Octombrie
Hramul Manastirii
Sf. Dumitru

Utrenia si Sfanta Liturghie
Arhiereasca din ziua de sambata
29 Octombrie 2022, se vor savasi
la Manastirea Sfantul Dumitru, Middletown, NY.

Duminică 30 Octombrie :
Utrenie si Sfânta Liturghie ....................................... 8.00 AM

