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Rugăciune către Maica Domnului

Rugăciune pentru Masa de Thanksgiving

Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi
mă păzeşte pe mine, robul tău, de toată răutatea sufletului şi a
trupului şi de tot vrăjmaşul cel nevăzut şi văzut.
« Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este
cu tine! Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul
pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor
noastre. »Bucură-te şi te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară şi te roagă pentru robul Tău. Doamnă şi Stăpână a
îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie robului tău. O, Marie,
cu totul fără de prihană, bucură-te, Mireasă nenuntită. Bucură-te,
bucuria celor necăjiţi şi mângâierea celor scârbiţi! Bucură-te, hrana
celor flămânzi şi limanul celor înviforaţi! Bucură-te, Cea mai sfântă
decât sfinţii şi decât toată zidirea mai cinstită! Bucură-te, sfinţenia
Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfânt! Bucură-te, palatul
de lumină al lui Hristos Dumnezeului nostru, Împăratul tuturor!
Bucură-te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce te
cheamă pre tine!Preasfânta Stăpâna mea, păzeşte-mă sub
acoperământul tău, căci în preacuratele tale mâini îmi pun duhul
meu. Fii ajutătoare şi acoperământ sufletului meu în ziua cea
înfricoşătoare a judecăţii şi roagă-te pentru mine, nevrednicul, să
intru curat şi limpezit în rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pe
mine, robul tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii.
Izbăveşte-mă de toată primejdia, bântuiala, nevoia şi neputinţa şi
dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfârşit. Ca prin mijlocirea şi
ajutorul tău, mântuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot
vrăjmaşul văzut şi nevăzut, umblând cu plăcere de Dumnezeu în
voia iubitului tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar la ziua cea
înfricoşătoare a judecăţii izbăvindu-mă de veşnică şi grozavă
muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc întru tot sfânt
numele tău în vecii vecilor. Amin !

Doamne Dumnezeule şi Cârmuitorul a toata Creaţia: Fii
binecuvântat pentru pământul întreg şi roadele lui, pentru oceanele
şi mările pământului şi pentru toată bogăţia lor, pentru ceruri şi tot
ce umple văzduhul. Fii binecuvântat pentru munţi şi văi, pentru
lacuri, râuri, şi pârâie, pentru păduri, deşerturi, şi câmpii şi pentru
tot ce vieţuieşte în ele. Bucurându-ne de binecuvântatele daruri ale
acestei zile, suntem pe deplin conştienţi de felul în care Te-ai
Milostivit de noi în tot ceasul. Deşi suntem morţi sufleteşte datorita
nimicniciei şi neascultării noastre, prin mila ta cea mare şi prin
Iubirea-Ti nemărginită pentru noi, ne-ai readus la viaţă prin
Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, Stăpâne, învredniceşte-ne
să cugetăm la această Taină adâncă, în toată această zi şi să ne
amintim tot binele ce l-ai făcut nouă, ca să putem astfel aduna
roadele acestei zile în timp ce ne bucurăm de prezenţa celor pe care
îi îndrăgim. Căci a Ta este mărirea, a Tatălui, şi-a Fiului şi-a
Sfântului Duh, acum şi pururea şi n vecii vecilor. Amin

O Lord of all creation: Be blest for the earth and all it holds,
for the seas and all their riches, and for the heavens and all that fills
them. Be blest for the mountains and valleys, for the lakes and
rivers and streams, for the forests, deserts, and plains and all that
inhabits them. In relishing the blessings of this day, we are well
aware of the way you have dealt with us at all times. Your mercy is
so abundant and your love for us is so great that, although we were
spiritually dead in our disobedience, you brought us to life through
your Christ. Therefore, master, enable us to reflect on this mystery
throughout the coming day, calling to mind all you have done for
us, that we may reap the benefits of the day, while enjoying the
company of those we love. For you deserve all glory, honor, and
worship, Father, Son, and Holy Spirit: now and forever, and unto
ages of ages. Amen.

Rugaciune pentru cel bolnav a Cuviosului
David din Insula Evia (1 Noiembrie)
Cuvioase David, mare facatorule de minuni, in tine ne punem
nadejdea acum, cand (numele) este greu incercat de boala.
Alina-i durerea, potoleste-i fierbinteala, daruieste-I sanatate
sufleteasca si trupeasca. Degeaba ne-am pus nadejdea numai in
doctori si in leacurile lor, caci nadejdea noastra a fost rusinata.
Dar acum, cunoscandu-ne greseala, ne punem nadejdea in
Dumnezeu, avand credinta ca ne va trimite ajutorul Sau. Si pe
tine te rugam, Cuvioase, cel ce te bucuri de frumusetile ceresti
in soborul sfintilor, ajuta-l pe (numele), potolind suferinta lui si
aducand in sufletul lui mangaiere.
Ai ajutat multi copii bolnavi , ai ajutat multi crestini care
patimeau de feluri de boli. Oare acum iti vei intoarce fata de la
noi, din pricina pacatelor noastre? Nu, Cuvioase, sa nu faci
aceasta, ci sa te milostivesti spre noi, ca sa nu se imputineze
credinta noastra.
Si nu doar pentru robul lui Dumnezeu (numele) ne rugam tie, ci
pentru toti cei care se afla pe patul bolii, cunoscuti si
necunoscuti. Ai grija de ei si de doctorii lor, calauzindu-i sa faca
cele de folos pentru cei aflati in suferinta.
Ai grija, Cuvioase, de toti cei care se roaga tie cu credinta,
alungand de la sufletele lor toata ispita si necazul.
Inmulteste mununile tale, Cuvioase David, ca prin mijlocirile tale
sa fie laudat Dumnezeu cel adevarat, Tatal, Fiul si Sfantul Duh,
in vecii vecilor. Amin.

In viata exista doua cai
In viaţă există două căi. Una este largă şi plăcută. Ea duce în sus şi îl
ispiteşte pe om spre înălţimi ameţitoare. Dar odată pornit pe calea
aceasta nici nu vei simţi cum te cufunzi în bezna adâncă a iadului.
Aceasta este calea mândriei.
Cealaltă cale este îngustă, anevoioasă. Ea coboară până în adâncuri,
trecând prin multe necazuri şi umilinţe, dar dacă vei alege această
cale, cu cât vei coborî mai mult, cu atât mai mult te vei înălţa cu
ajutorul lui Dumnezeu, până când pe nesimţite te vei înălţa chiar
până la înălţimile raiului. Aceasta este calea smereniei.
Cât de paradoxal! Urci pe calea mândriei, cobori mai prejos decât
dobitoacele! Cobori pe scara smereniei, te faci asemenea îngerilor şi
te înalţi până la cer! Paradoxal, dar adevărat, căci chiar Domnul
Iisus Hristos ne spune: „Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel
ce se smereşte pe sine se va înălţa" (Luca 18,14).
In veacul acesta grosolan, al culturii materialiste, când oamenii au
devenit robi vrednici de milă ai betonului şi oţelului, când totul se
mişcă într-o goană înfrigurată către întunecatul şi necunoscutul
„înainte", când suflă furtuna nimicirii a toate, când mările şi
oceanele clocotesc din pricina delfinilor uriaşi de oţel ce le străbat,
când pământul se cutremură de tunete, când cerul vuieşte de
zgomotul ucigaş al monştrilor apocaliptici, care varsă flăcări şi
seamănă distrugere şi moarte, când moartea înfricoşătoare, cu o
seceră uriaşă în mâini a ieşit printre oameni la înfricoşător seceris,
când toti sunt cuprinşi de ură unii faţă de alţii, într-un cuvânt,
astăzi, când pământul se înconvoaie sub apăsarea propriilor noastre
patimi dezlănţuite, mai are, oare, sens să vorbim despre mândrie şi
smerenie? Mai are, oare, cine să asculte? Mai are cine să înţeleagă?
Nu sunt, oare, cuvintele înţelepciunii Evangheliei în totală
contradicţie cu concepţiile lumii de azi? Mândria este preţuită de
societatea modernă ca cel mai puternic impuls al progresului
personal şi al avântului naţional. Omul fără stimă de sine, o
societate fără conştiinţa onoarei si a demnităţii, si un po- por lipsit
de mândrie naţională sunt socotite a fi condamnate la distrugere şi
dispariţie. într-o astfel de atmosferă cine va mai asculta cuvintele

lui Hristos: „Cine se va înălţa pe sine se va smeri?" Lumea de astăzi
este diferită de cea de odinioară. Poveţele evanghelice pline de
blândeţe sunt înăbuşite de vârtejul lumii înnebunite într-o activitate
febrilă. Aflată în întrecere, lumea de astăzi aleargă să atingă ţeluri
ameţitoare, uitând de singurul ţel suprem al vieţii omului întoarcerea la Dumnezeu. De aceea, în lumea de astăzi, Evanghelia
este ca un om fără adăpost care îşi caută sălaş în inimile oamenilor,
dar pretutindeni vede cum i se închid uşile în fată. Omul de astăzi
nu doreşte să primească învăţăturile evanghelice. El nu iubeşte
smerenia şi o priveşte cu ironie, socotind-o resemnare. Astfel,
valorile s-au amestecat, au fost inversate, aşa încât mândria, această
rădăcină ucigătoare a tuturor patimilor este înălţată la rangul de
cult, iar smerenia, maica tăcută a tuturor virtuţilor, este dată
batjocurii. Omul de astăzi s-a îndepărtat de Hristos mai mult decât
oricând. Dar nu cere, oare, acest fapt ca, astăzi, mai mult decât
oricând să i se vorbească acestuia despre Dumnezeu? Evenimentele
însângerate ce au loc astăzi mărturisesc limpede până unde poate
merge omenirea pe drumul ameţitor al mândriei şi al dispreţului
faţă de smerenie. Tocmai acestea întăresc predica creştină
autentică. Cu toate acestea oamenii tânjesc în continuare după
Dumnezeu. Sărmana inimă a omului, cu toate schimbările care au
intervenit în împrejurările exterioare ale vieţii, rămâne
neschimbată. Când cugetă la nebunia faptelor şi înfăptuirilor ei,
fără voie se cutremură, tulburată de grozăvia propriilor ei invenţii,
într-o năzuinţă confuză începe să tânjească după ceva veşnic, mai
înalt, bun şi dumnezeiesc, care să o scoată din labirintul întunecat
al contradicţiilor omeneşti spre lumina mângâietoare a molcomei şi
netulburatei veşnicii. Nu sunt, oare, aceste dorinţe confuze o
năzuinţă nemărturisită după Dumnezeu, după adevărurile Sale
veşnice, descoperite în Evanghelie? Nu sunt ele, oare, sete după
împăcarea cu propria conştiinţă şi cu Dumnezeu?
Intr-adevăr, mulţi oameni s-au îndepărtat deja atât de mult de
Dumnezeu încât au ajuns vrăjmaşi înverşunaţi ai credinţei, ai lui
Dumnezeu şi ai cerului. Ei simt, fără îndoială, un pustiu chinuitor, o
ultimă reamintire a lui Dumnezeu, pe care ei L-au uitat, dar în
mândria lor înverşunată îsi râd de cei credincioşi si cu învârtoşare
pier prin neruşinata negare a toate.

Dar există şi oameni care, chiar dacă sunt departe de Dumnezeu, nu
şi-au compromis conştiinţa, nu au sugrumat în ei glasul inimii, şi
care, conduşi de setea lor, caută Adevărul veşnic. Ei ar fi bucuroşi
dacă, în generala dezorientare de astăzi, li s-ar arăta calea cea
veşnică. Si-ar găsi atunci adevărata bucurie în ascultarea
dumnezeieştilor cuvinte ale Evangheliei, care dezleagă taina firii
contradictorii a omului, care sunt leac pentru păcat şi dau toate
îndrumările de trebuinţă pentru mântuire.
In cele din urmă, în haosul care a cuprins lumea de astăzi există
oameni buni, care, în ciuda tuturor acestor lepădări ale omului
modern de astăzi, merg pe calea către cer şi care află mare
mângâiere în a asculta cuvântul lui Dumnezeu, caută să se
întărească în credinţă, să cerceteze calea pe care au pornit, ca nu
cumva să fie una strâmbă, şi astfel, mângâiaţi, înnoiţi în nădejde să
meargă în continuare pe calea pe care şi-au aleas-o. Cercetarea căii
alese în viaţă este necesară pentru că inima omului, vătămată de
păcat, înclină întotdeauna spre rătăcire. De câtă trudă nu este
nevoie până ce aceasta se tămăduieşte şi luminează pe deplin?
Există mulţi creştini care aparent doresc binele, dar până la urmă
săvârşesc tot răul. Aparent caută să afle mântuirea, dar fără să ştie,
descoperă dintr-o dată că merg pe calea mândriei şi a pierzaniei.
Viaţa duhovnicească este o călătorie pe o mare necunoscută, în care
pândesc din toate părţile primejdii: aici furtuni, dincolo stânci
scufundate, mai încolo vârtejuri de ape şi curenţi ascunşi. Cât de
atent şi cunoscător trebuie să fie cineva pentru a nu pieri?
Pentru toţi aceşti oameni care însetează după învăţătură
duhovnicească şi mântuire, să ne fie îngăduit să înfăţişăm cele două
căi principale ale vieţii: a mândriei si a smereniei. Atunci când
semănăm nu toate seminţele pier, nu toate sunt ciugulite de
păsările cerului. Mare parte din ele cad totuşi şi pe pământ bun.
Dacă nu am avea această încredinţare ce semănător ar mai porni la
semănat? Iar în semănatul duhovnicesc deseori se întâmplă şi
minuni, cu ajutorul lui Dumnezeu. Cine ştie? Poate chiar sămânţa
căzută pe piatră va afla acolo o crăpătură şi va răsări! Adesea pe
stâncile golaşe ale munţilor cresc minunaţi pini uriaşi.
Arhimandrit Serafim Alexiev

SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL.
Vreau sa va spun doua-trei lucruri despre
acesti sfinti arhangheli, despre cerul care
este plin de arhangheli si de ingeri.
Cei doi arhangheli, Mihail si Gavriil,
de-a
lungul
istoriei
neamului
omenesc, s-au aratat de multe ori in
viata oamenilor.
Sfantul Arhanghel Mihail: prima data cand
se stie despre el, era momentul [infatisat]
din aceasta icoana, adica atunci cand
puterile raului, acelui Lucifer care a fost

ingerul luminii, mai marele ingerilor din ceruri, i-a venit
un gand vrajmas in inima lui, un gand trufas: sa se
inalte, sa-si puna scaunul mai presus de scaunul lui
Dumnezeu. Ce gand viclean si rau! Si in clipa aceea… s-a
prabusit. Si a aparut sfantul Arhanghel Mihail care a strigat
din inaltimile cerului: „sa stam bine, sa stam cu frica, sa
luam aminte!” – cuvinte rostite in mijlocul sfintei Liturghii. El
striga aici, in centrul acestei icoane si in jurul lui sunt cetele
celorlalti arhangheli.
De atunci, de-a lungul istoriei neamului omenesc, Sfantul
Arhanghel Mihail, socotit, cum e cu adevarat, ingerul
dreptatii sau al legii dumnezeiesti, s-a aratat de foarte
multe ori, in Vechiul Testament si in Noul Testament. Intervine
in fata ostirilor dusmanilor, aparand pe cei care cereau lui
Dumnezeu ajutor. Sunt multe cazuri de interventii in Vechiul
Testament. In Noul Testament, Arhanghelul Mihail apare la
Invierea Domnului si el ridica piatra de pe usa
mormantului. Si dupa aceea continua sa se arate si sa
vesteasca oamenilor voile lui Dumnezeu.
Arhanghelul
Gavriil este arhanghelul
bucuriei; chipul
lui
frumos,
fiinta
lui
duioasa
si
buna,
totdeauna aduce vesti
de
bucurie. Incat
in
Vechiul Testament, sfantul
Arhanghel
Gavriil
a
binevestit
nasteri
de
profeti: el vesteste pe Ana, sotia lui Elcana, ca va naste pe
Samuil profetul. Dupa aceea, aproape de noi, de Noul
Testament, sfantul Gavriil vesteste pe Zaharia si pe Elisabeta
ca vor naste prunc, pe sfantul Ioan Botezatorul. Sfantul
Arhanghel Gavriil se arata Maicii Sfinte, Sfintei Fecioare Maria
si ii vestente nasterea lui Iisus Hristos, Emanuil. Si dupa

aceea, Arhanghelul Gavriil ocroteste pe Maica Domnului in
Templu, in timpul copilariei sale. Si de-a lungul istoriei Noului
Testament, de asemenea se arata de multe ori acest
Arhanghel al bucuriei.
Frati crestini, in ierarhia
aceasta
cereasca,
arhanghelii sunt numai o
ceata. Sunt de fapt trei
triade, adica trei grupuri
de cate trei. Cea mai de
sus triada este a tronurilor
ceresti,
serafimii
si
heruvimii; a doua triada
este a puterilor, domniilor
si
incepatoriilor (adica
sefii
arhanghelilor);
mai
jos, arhanghelii
si
ingerii. Cei de sus, triada din apropierea Sfintei Treimi, in
iconografie sunt infatisati fara trup omenesc. Serafimii si
heruvimii sunt infatisati cu sase aripi, heruvimii si cu ochi
multi, iar tronurile – niste cercuri ca de foc, cu aripi, plini de
lumina si de vapaie (semnul dragostei), care slujesc marelui
Dumnezeu, laudat in Sfanta Treime. Ceilalti, arhanghelii si
ingerii, toti, cand s-au aratat in istoria neamului
omenesc, totdeauna au purtat trup omenesc. Asa apar si
sfantul Gavriil si sfantul Mihail.
Ca numar sunt mii de mii si zeci de mii si mii de mii. Asa
ni-i prezinta sfantul proroc Daniil (Daniil 7,10), acel barbat al
doririlor, plin de Duhul Sfant si de lumina, acel om bun, cum il
numeste imparatul Nabucodonosor, adica un om al lui
Dumnezeu cu adevarat. A vazut cerul deschis si acesti ingeri,
aceste fiinte ceresti, nenumarate siruri, nenumarate cete care
umplu cerul lui Dumnezeu.

Dintre toti acestia, cea mai de
jos ceata e ceata ingerilor
pazitori ai vietii noastre. De la
botez, fiecare din noi avem
strajnic un inger pazitor. Acest
inger pazitor al fiecaruia din
noi este
martorul
vietii
noastre, merge cu noi cand
calatorim, sta cu noi cand ne
odihnim. E martor la faptele
bune si la faptele rele. Cand
facem lucruri rele, el plange,
se intristeaza, pentru ca stie
ce ne asteapta. Cand facem
fapte bune, se bucura tare mult
de vrednicia noastra. Pe acesti
ingeri pazitori, frati crestini, sa-i chemam mereu in sprijinul
nostru, in viata noastra de toate zilele si sa ne gandim ca
totdeauna, asa cum constiinta noastra ne spune cand facem
bine si cand facem rau, tot asa si acest inger al lui
Dumnezeu, ingerul pazitor al vietii noastre ne inspira
gandurile
bune,
gandurile
frumoase,
gandurile
mantuitoare si simtim in constiinta noastra ca suntem
indemnati, imbolditi la un lucru sfant, la un lucru
bun. Sa ascultam glasul lui!
Stiu de la mama…
care-mi
spunea: „Dragul
mamei, fiecare din
noi avem cate o
prezenta,
de-a
dreapta
ingerul
pazitor
si
de-a
stanga vrajmasul
diavol. Ingerul ne
indeamna la bine,

vrajmasul la rau”. Sa ne gandim bine la acest lucru, ca-i
foarte adevarat. Asa invata si sfanta Biserica de totdeauna.
Totdeauna avem si un martor rau al vietii noastre care noteaza
faptele [rele], ne indeamna sa le facem si le noteaza. Si va
veni candva cu acest teanc de pacate si rautati ale
noastre si le va pune pe cantarul acela al dreptatii
dumnezeiesti. Ingerul sfant vine cu faptele bune, daca
sunt, insa cel rau vine cu faptele urate si rele si pune si
apasa cantarul in jos si coboram si noi in jos.
De aceea, de-a lungul vietii noastre, in amintirea sfintilor
arhangheli si pazitori ai vietii noastre, sa ne straduim a face
bine, cat putem noi, stiind ca binele nostru se inscrie, se
inregistreaza si candva se vor desfasura si aceste secvente din
viata noastra buna si vom merge la bine; ca nu cumva facand
raul, sa avem parte de vrajmasul care e foarte dornic sa ne
tarasca in jos, sa se simta bine ca a mai castigat inca un suflet
sau mai multe.
Frati crestini, va indemn si va rog, cititi cat de des canonul
catre sfantul inger pazitor, veti simti aievea prezenta lui
in cele ce spuneti. Atunci cand vrei sa intretii o prietenie
cu cineva, ori ii scrii, ori ii vorbesti, ori ii urezi ceva si
atunci se intretine aceasta prietenie cu acea persoana
pe care o doresti sa fie aproape de tine, macar in mintea
si in inima ta. Aceste prezente ceresti asteapta si ele sa
fie intrebate, sa fie cerute, sa fie rugate, sa fie chemate.
Chemati, frati crestini si surori crestine, pe acesti
prieteni buni si calzi si duiosi si binefacatori ai vietii
noastre, pe acesti ingeri pazitori de-a lungul vietii
fiecaruia din noi. Amin”.

Parintele Sofian Boghiu

De ce avem nevoie de îngeri păzitori?
Învăţătura despre sfinţii îngeri este cuprinsă atât în Sfânta
Scriptură, cât şi în scrierile Sfinţilor părinţi, ale scriitorilor
bisericeşti şi în cărţile de cult ale Bisericii noastre Ortodoxe, ceea ce
arată rolul lor important în doctrina şi cultul creştinortodox.Comuniunea dintre îngeri şi oameni se realizează în
Biserică. Ei ne ajută în procesul mântuirii, ne fac să cunoaştem voia
lui Dumnezeu, revelându-L în acelaşi timp prin calitatea lor de
fiinţe spirituale apropiate de Creator.
Însăşi numirea de înger arată menirea lor de slujitori ai lui
Dumnezeu şi organe ale Providenţei. Sfântul Ioan Damaschin spune
că îngerii „locuiesc în Cer şi au un singur lucru de făcut: să laude pe
Dumnezeu şi să slujească voinţei Lui”. Ei îi ajută pe oameni să
înţeleagă realitatea eternă a lui Dumnezeu, îi călăuzesc spre
Împărăţia Cerurilor, fiind mijlocitori între El şi oameni. Ei duc
rugăciunile noastre către Dumnezeu şi au menirea de a-l ajuta pe
om în efortul său de înduhovnicire a lumii pământeşti.
Îngerul este prezentat adesea ca fiind un fel de „dublu ceresc al
omului”, ce induce pioşenie, aşa după cum diavolul seduce spre
păcat. Referitor la argumentul suprem al existenţei îngerilor, acesta
este preluat de la Toma d’Aquino: îngerii există pentru că există
ordine. Ceea ce este foarte important în anghelologie este faptul că
îngerii au o calitate specifică, şi anume de a fi simultan aproape de
Dumnezeu şi aproape de om.
„Totul este plin de îngeri”
Sfânta Scriptură ne arată în foarte multe locuri existenţa reală a
îngerilor, precum şi menirea lor în lucrarea de mântuire a
oamenilor. În Vechiul Testament se vorbeşte mai mult de un înger
colectiv, deoarece evreii vedeau mântuirea prin comunitatea lui
Israel. Texte precum „Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor
ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei” (Psalmul 33, 7), „El va porunci
îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale” (Psalmul 90, 11),
„Îngerul ce m-a izbăvit pe mine de tot răul să binecuvânteze pruncii
aceştia” (Facere 48, 16) şi „Iată, Eu trimit înaintea ta pe îngerul
Meu, ca să te păzească în cale…” (Ieşire 23, 20) sunt mărturii
credibile despre existenţa lumii angelice. Noul Testament prezintă
suficiente argumente pentru a crea o doctrină temeinică în ceea ce
priveşte lumea îngerilor. Astfel de mărturii găsim la Evrei 1, 14
(„Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimise ca să slujească
pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii?”), Fapte, capitolul 12

(Sfântul Apostol Petru e scos din închisoare de un înger, apoi bate,
în puterea nopţii, la uşa unor prieteni, iar aceştia convinşi că o
asemenea evadare e imposibilă, socotesc că cel de la uşă nu poate fi
Petru, ci îngerul lui) sau Luca 16, 22 (Săracul Lazăr „este dus de
către îngeri în sânul lui Avraam”).
Din textul de la Matei 18, 10: „Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul
dintre aceştia mai mici, căci zic vouă: că îngerii lor în Ceruri,
pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în Ceruri”, înţelegem că
fiecare om îşi are îngerul său păzitor. În cartea Apocalipsei se
vorbeşte despre îngeri care controlează vânturile, pământul şi
marea (7, 1-3), au stăpânire asupra focului (14, 18) şi asupra apelor
(16, 4-5). Cu atât mai mult, fiecare om are propriul înger păzitor.
Sfinţii Părinţi ne dau mărturie despre existenţa îngerilor păzitori,
Biserica mărturisind acelaşi adevăr în rugăciunile sale. Îngerul
păzitor este numit „pedagog şi păstor” (Sfântul Vasile cel Mare),
„înger al păcii” (Sfântul Ioan Hrisostom), „înger al căinţei”
(Hermas) sau „înger al rugăciunii” (Tertulian). Sfântul Vasile cel
Mare şi Clement Alexandrinul aşază sub protecţie angelică
naţiunile, oraşele şi bisericile locale (cf. Apocalipsa 1, 20),
Fericitul Augustin afirmă că „în ziua Judecăţii ne vom auzi viaţa
povestită de îngerul păzitor”, iar Origen şi Sfântul Ambrozie
concluzionează că „Totul este plin de îngeri”.
De ce avem nevoie de asistenţa îngerului, când suntem,
oricum, sub oblăduirea lui Dumnezeu?
Ca dogmă, se admite că există îngeri trimişi de Dumnezeu pentru
slujirea şi protecţia oamenilor şi că există îngeri păzitori care se
ocupă de omul individual pe tot parcursul vieţii sale. Motivul
pentru care omul are nevoie de un înger călăuzitor este
acela că trăieşte, de la protopărinţi încoace, sub semnul
derivei. Fiecare are nevoie de un ghid, pentru că suntem, prin
definiţie, călători, fiinţe în trecere. El ne ajută, în acelaşi timp,
dinspre origine şi dinspre viitor.
Îngerii nu-L substituie pe Dumnezeu, ci Îl slujesc: sunt
instrumentele Lui, sunt trimişii Lui. Aşadar, îngerii nu dublează
Providenţa, ci o realizează, o împlinesc. Demnitatea omului, creat
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, reprezintă un argument
suficient pentru a face plauzibilă ipoteza îngerului conferit la
naştere.
Ne poate abandona îngerul păzitor?
Referitor la această problemă, Origen, Fericitul Ieronim şi
Sfântul Vasile cel Mare susţin că păcatul, în formele lui supreme,
poate alunga partenerul ceresc de lângă om, iar Sfântul Ambrozie

susţine că Dumnezeu ia îngerul de lângă cei drepţi pentru a-i lăsa să
lupte singuri, sporindu-şi meritul. Scolastica însă tranşează în
favoarea opiniei conform căreia îngerul nu ne părăseşte niciodată,
chiar dacă, în anumite momente, se abţine să intervină. De
aceea, nu trebuie să atribuim însoţitorului ceresc o
psihologie resentimentară, de tip uman.
În ceea ce priveşte întrebarea dacă este îngerul stingherit de
obligaţia de a ne purta de grijă, teologia pură spune că nu. Câtă
vreme fac voia lui Dumnezeu, îngerii nu au afecte divergente şi sunt
deasupra oricărei forme de sentimentalism. Dar se vorbeşte totuşi
în Scriptură despre îngeri care se bucură (Luca 15,10) şi despre
îngeri care plâng (Isaia 33,7).
Atunci când se aduce în discuţie faptul că ierarhiile cereşti pot intra
în conflict, aşa cum o atestă textele sacre atunci când vorbesc
despre lupta dintre îngerii naţiunilor (al Greciei şi al Persiei), nu
este vorba despre o luptă duşmănoasă, ci una a zelului iubitor, care,
neputând anticipa decizia divină (îngerii nu sunt atotştiutori), se
dedică, în aşteptare, cu toată puterea, misiunii încredinţate şi
protejatului propriu.
„Îngerul păzitor este un prieten ceresc, varianta diafană a
propriei noastre identităţi”
La Claus Westermam găsim ideea că mascotele la modă de astăzi
sunt reziduuri degenerescente ale îngerului păzitor. Ele ocupă – în
mentalitatea omului contemporan – locul devenit vacant prin
suspendarea autorităţii angelice.
Serghei Bulgakov afirmă că îngerul păzitor este un prieten ceresc,
varianta diafană a propriei noastre identităţi. Omul şi îngerul său
conlucrează sub acelaşi „jug”, trag laolaltă acelaşi „atelaj”. Omul și
îngerul său două fiinţe cu aceeaşi rădăcină, cu aceeaşi
obârşie. Sunt două fiinţe şi un singur proiect. Otto Hophan
susţine că fiecare înger capătă funcţia de înger păzitor o singură
dată, pentru un singur om, iar Hildegard von Bingen afirmă că
între om şi înger e o legătură de tipul aceleia care îi ţine laolaltă
pe fiul risipitor cu fratele său, rămas acasă, în prejma tatălui.
Prezenţa îngerului păzitor este o lege a existenţei spirituale a
omului, tot astfel cum gravitaţia e o lege a existenţei sale fizice. De
altfel, îngerul păzitor poate fi văzut ca o energie opusă forţei
gravitaţionale: el ne trage mereu în sus. Fiind slujitor şi păzitor în
acelaşi timp, funcţia generică a îngerului păzitor este, deci, buna
noastră orientare.
Mihai Parfeni

Mestesugirile diavolului

Diavolul nu se mulţumeşte doar să-i războiască pe oameni, ci
întrebuinţează şi mijloacele potrivite pentru a-i birui. Foloseşte
multe meşteşugiri. Din această perspectivă a războiului, este cel mai
cercat general din toate veacurile. Sfântul Nicodim Aghioritul
spune: „Trei sunt pricinile pentru care diavolul s-a făcut preaiscusit
în războiul nevăzut împotriva omului, meşteşugind fel de fel de
uneltiri: cea dintâi, pentru că el (diavolul) şi slujitorii săi sunt
duhuri cu subţirime, plăsmuitoare de multe, neînţelese tehnici de
luptă şi urzeli; a doua, pentru ca diavolul împreună cu demonii săi
este de şapte mii trei sute de ani, iar prin această vechime de zile s-a
făcut preaînvăţat în uneltiri si, a treia, deoarece diavolul si demonii,
războindu-i pe toţi oamenii incepând cu Adam până acum, şi mai cu
seamă pe cuviosii şi pustnicii ce au strălucit întru nevoinţă, a
învăţat din experienţă şi din cercarea luptei mulţime de uneltiri şi
tertipuri, şi astfel, prin cercare, s-au făcut iscusiţi, după cuvântul
Sfinţilor Isaac, Simeon Noul Teolog şi Macarie cel Mare."
Astfel, diavolul este un războinic cunoscător de multe meşteşugiri şi
preaiscusit. Foloseşte mulţime de uneltiri. De aceea Sfântul Apostol
Pavel spune: „îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să
puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului" (Efeseni 6:11). Insă, deşi
cunoaşte mulţime de meşteşugiri şi are atât de multă iscusinţă, şi
experienţa Bisericii este mare. Cu mult mai mare este experienţa pe
care o deţine Biserica noastră în războiul împotriva diavolului.
Sfinţii, care sunt mădularele Bisericii, n-au cunoscut doar
meşteşugirile diavolului, ci au şi reuşit, cu Harul lui Dumnezeu şi cu
propria lor luptă, să le risipească şi să ajungă la îndumnezeirea cea
după Har. Din experienţa şi învăţătura sfinţilor, vom surprinde
câteva dintre atât de multele meşteşugiri ale diavolului.
Diavolul foloseşte multe curse împotriva creştinilor şi se luptă să
găsească mijloacele de ispitire care se potrivesc fiecăruia. Sfântul
Apostol Pavel scrie că Episcopul nu trebuie să fie de curând botezat,
„ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului. Dar el
trebuie să aibă şi mărturie bună de la cei din afară, ca să nu cadă în
ocară şi în cursa diavolului" (I Timotei 3:6-7). De asemenea, într-alt
loc vorbeşte despre scăparea „din cursa diavolului" (II Timotei
2:26). Această imagine a cursei este legată de vânarea fiarelor
sălbatice. Tot astfel şi diavolul, ca un vânător al sufletului omenesc,
întrebuinţează multe curse pentru a-l prinde. De aceea, Sfântul Ioan
Scărarul spune că este mai de dorit să ne luptăm cu oamenii, „care
uneori sunt furioşi, alteori se căiesc, şi nu cu dracii, care sunt
totdeauna porniţi şi înarmaţi cu furie împotriva noastră".

De obicei noi, oamenii, ne tulburăm când ne necăjesc semenii noştri
şi socotim o mare încercare războiul pe care aceştia îl ridică asupra
noastră. Totodată, nu dăm nici o importanţă războiului lăuntric pe
care ni-l pricinuiesc demonii şi care este cu mult mai înfricoşat. Şi
totuşi, experienţa Bisericii a demonstrat că trebuie să acordăm o
mai mare atenţie şi greutate războiului ce vine de la diavoli.
Diavolul nu cunoaşte prin care patimă poate birui sufletul. Il luptă,
aşadar, pe om cu diferite patimi, încercându-l. „Seamănă cu
adevărat, dar nu ştie de va secera pe unele gânduri." Seamănă
gânduri pentru curvie, grăire de rău şi celelalte patimi. Şi văzând
către ce patimă se pleacă sufletul, cu aceasta îl şi hrăneşte (Avva
Matois). Potrivit învăţăturii Sfintei Singlitichia, când diavolul nu
poate clătina un suflet prin sărăcie, îi înfăţişează, ca pe o momeală,
bogăţia. Dacă nu reuşeşte nimic prin ocări şi defăimări, îi aduce
vorbe de laudă şi slavă. Când este biruit prin sănătate, aduce asupra
trupului boală. Când nu-l poate înşela pe om prin plăceri, încearcă
să izbândească aceasta prin durerile cele fără de voie, adică prin
necazuri. Şi astfel pricinuieşte multe boli pentru a-l sili pe om să
nu-L mai iubească pe Dumnezeu. Din acestea vedem că diavolul are
o tactică de luptă împotriva omului. Se străduieşte să-i găsească
punctul slab şi, aflându-l, îşi îndreaptă asupra lui întreaga furie.
Ajunge, astfel, să îl stăpânească pe om, dacă, desigur, acesta din
urmă nu cunoaşte mijloacele potrivite pentru a-i stăvili lucrarea.
Meşteşugirile şi cursele diavolului sunt potrivite cu felul vieţuirii
omului. Diavolul nu îi luptă pe toţi oamenii în acelaşi chip, ci întrun fel pe cel căsătorit şi într-altul pe cel necăsătorit, într-un fel pe
isihast şi într-altul pe cel ce vieţuieşte în chinovie, într-un fel pe
începător şi într-altul pe cel înaintat în viaţa duhovnicească. Pentru
fiecare mod de viaţă are şi ispita pe măsură. Sfântul Athanasie cel
Mare scrie în viaţa Sfântului Antonie cel Mare că acesta, vrând să
urmeze viaţa monahicească, diavolul „a încercat să-l coboare din
nevoinţă, aducându-i în minte avuţia, ocrotirea surorii, datinile
neamului, iubirea de arginţi, iubirea de slava, plăcerea de multe
feluri de mâncări şi celelalte desfătări ale vieţii. Apoi îi înfăţişa
asprimea virtuţii şi cât de mare e osteneala cerută de ea; pe de altă
parte, slăbiciunea trupului şi lungimea timpului trebuitor virtuţii".
In acest caz, diavolul pune înaintea omului multe piedici, stârneşte
compătimirea din partea multora, înfăţişează ca ostenicioasă şi de
neizbutit lupta virtuţii. Este grăitor faptul că aproape toţi oamenii
sporesc cu anevoie în viaţa duhovnicească din pricina unui gând pe
care-l primesc şi a cărui şoaptă este că dobândirea virtuţii şi păzirea
poruncilor lui Hristos sunt de neatins. Gândul că toate acestea nu

sunt pentru noi, că astăzi nu mai pot fi împlinite, este în chip
lămurit unul drăcesc.
Sfântul Ioan Scărarul spune că monahii din chinovie sunt războiţi
şi, desigur, trebuie să lupte mai mult împotriva patimii nesătu- rării
pântecelui şi a iuţimii, adică a mâniei. Prin aceste mijloace îi
războieşte diavolul. Ucenicilor le însuflă dorinţa de a dobândi mari
virtuţi, care sunt pentru măsura isihaştilor. Ucenicilor necercaţi le
însuflă gândul de a căuta lucruri exagerate. Dacă cercetezi, spune
Sfântul Ioan, „mintea ascultătorilor necercaţi (...), vei afla în ea o
năzuinţă greşită: pofta de liniştire, de postire nemăsurată, de
rugăciune neîmprăştiată, de cea mai deplină lipsă de slavă deşartă,
de neuitată pomenire a morţii, de străpungere neîncetată a inimii,
de desăvârşită nemăniere, de tăcere adâncă, de curăţie
covârşitoare". Şi, desigur, astfel de izbânzi sunt vrednice de
pomenire, însă când sunt râvnite înainte de timpul potrivit, şi mai
cu seamă fără binecuvântarea unui Părinte duhovnicesc cu darul
dreptei-socotinţe, sunt curse drăceşti. Dacă pe ucenici diavolul îi
luptă cu gândul petrecerii în isihie, pe isihaşti îi războieşte,
dimpotrivă, cu alt fel de gânduri. „Amăgitorul şopteşte în cei ce se
liniştesc (isihaşti) lauda grijii de străini a ascultătorilor, slujirea lor,
iubirea lor de fraţi, împreuna-vieţuire, îngrijirea bolnavilor."
Mai mult, pe ucenici diavolul îi luptă în chip felurit. Când îi
întinează cu necurăţii trupeşti şi le face inima nesimţitoare, când îi
umple de tulburare. Uneori le aduce o nespusă uscăciune şi
sterpiciu- ne, îi aruncă în lăcomie, în trândăvie la rugăciune, iar
alteori îi îngreunează cu somnul şi le întunecă mintea. Iar aceasta o
face pentru a le da impresia că nu află nici un folos din ascultare
(Sfântul Ioan Scărarul). Prin urmare, atacurile diavolului sunt
potrivite cu felul vieţuirii noastre.
De asemenea, suntem luptaţi şi potrivit cu ceasurile zilei. Alta este
lupta dimineţii, alta a serii ori a zilei. „Există un aşa-numit înaintemergător al duhurilor, care ne ia în primire îndată ce ne deşteptăm
din somn şi întinează primul nostru gând." Acest prim gând este cel
care ne răsare în minte îndată după trezire (Sfântul Ioan Scărarul).
Sfinţii Părinţi învaţă că primul nostru gând trebuie să I-l închinăm
lui Dumnezeu. Aceasta întrucât, dacă omul învaţă să se roage de
îndată ce s-a trezit, să-I dea, adică, primul său gând lui Dumnezeu,
atunci în răstimpul întregii zile va avea cu sine pomenirea lui
Dumnezeu. Diavolul cunoaşte aceasta şi se străduieşte să întineze
gândul ce ne răsare mai întâi în minte.
Există, însă, şi un alt demon, după cum spune Sfântul Ioan
Scărarul, care, de îndată ce ne întindem pe pat, sloboade asupra

noastră viclenii şi amintiri necuviincioase, ca să adormim cu
întinăciuni în minte, să avem vise necurate şi, din trândăvie, să nu
ne ridicăm la rugăciune.
Incă şi în timpul somnului diavolii vin şi încearcă, prin vise, să-l
întineze pe om şi să-l facă să se trezească fără nici o bună dispoziţie.
Se întâmplă şi acest lucru curios: când să adormim, demonii ne
aduc în minte cuvinte din psalmi la care să cugetăm în timpul
somnului, „ca să ne înalţe la mândrie" (Sfântul Ioan Scărarul).
Desigur, aceasta se întâmplă şi din lucrarea Harului lui Dumnezeu,
precum şi din neîncetata cugetare la psalmi în răstimpul zilei. Acest
lucru este, însă, exploatat de diavol, care îşi ţese propria-i ispită, ca
să ne arunce în mândrie. Si Sfinţii Părinţi învaţă că toată izbânda
care nu-i pricinuieşte omului mândrie şi slavă deşartă este de la
Dumnezeu, în vreme ce tot ceea ce ne însuflă mândrie este de la
diavolul.
Altul este războiul de peste zi şi altul cel din vremea nopţii. Cuviosul
Nil spune că noaptea diavolii caută să-l tulbure pe povăţuitorul
duhovnicesc prin însăşi apariţia lor. Ziua, însă, „îl învăluiesc prin
oameni în strâmtorări, defăimări şi primejdii". Din aceasta vedem
limpede că pe oamenii duhovniceşti, mai cu seamă părinţi şi
povăţuitori, ca unii ce îi strică planurile, diavolul îi luptă fie el
însuşi, fie prin alţi oameni.
Urzelile diavolului sunt şi după măsura vieţii duhovniceşti a
omului, mai ales la vremea rugăciunii. Scopul cel mai ascuns al
demonilor este „să îi despartă, nemernicii, pe oameni de
Dumnezeu”. Astfel, se ostenesc ca cei lucrători ai rugăciunii minţii
în inimă „să nu primească simple înţelesurile (chipurile) lucrurilor
sensibile". Cu alte cuvinte, se străduiesc şi duc război pentru a le
crea năluciri ale lucrurilor supuse simţurilor, aşa încât mintea-nous
să nu le fie curată în vremea rugăciunii. „Pe cei ce se îndeletnicesc
cu cunoaşterea, ca să zăbovească în ci gândurile pătimaşe.'' Ii luptă
neîncetat pentru a face să rămână înlăuntrul lor gândurile
pătimaşe. Şi pe cei făptuitori, adică cei care se află pe prima treaptă
a vieţii duhovniceşti, îi războieşte pentru a-i arunca în păcatul cu
lucrul (Sfântul Maxim Mărturisitorul).
Există însă o deosebire, potrivit cu starea în care se află omul. Altfel
este luptat, aşadar, omul înainte de săvârşirea păcatului şi altfel
după înfăptuirea acestuia. Sfântul Efrem Şirul spune că „înainte de
a fi săvârşită fărădelegea, (vrăjmaşul) o micşorează în ochii acestora
foarte. Şi mai cu seamă pofta desfătării trupeşti într-atât de
măruntă o arată înainte de a se înfăptui, încât aproape că îi pare
fratelui cu nimic deosebindu-se de a vărsa pe pământ un pahar cu

apă rece''. După cădere însă, „cel viclean înalţă tare fărădelegea în
faţa celui ce a păcătuit, ridicând împotriva lui mii de valuri de
gânduri, pentru ca, scufundând mintea fratelui, să-l târască pe
acesta în adâncul deznădejdii’'.
Nu numai păcatul îl înfăţişează diavolii diferit înainte şi după
făptuirea lui, ci procedează la fel şi în privinţa lui Dumnezeu.
Sfântul Ioan Scărarul spune că, înainte de păcat, urătorul vrăjmaş al
mântuirii noastre II arată pe Dumnezeu a fi mult iubitor de oameni,
plin de atâta dragoste, încât îi va ierta cu uşurinţă păcatul. „Dar (...)
după săvârşirea faptei, ei II numesc Judecător drept şi fără milă. "
Multe urzeli meşteşugeşte diavolul pentru a ne înşela. Sfântul Ioan
Scărarul spune că, de obicei, diavolul sapă trei gropi. „Intâi luptă ca
să împiedice să se facă binele", adică ne împiedică să săvârşim
binele, să păzim porunca lui Hristos. Când nu izbândesc să ne
oprească din lucrarea binelui, atunci se sârguiesc „ca să nu se facă
aceasta după Dumnezeu". Cu alte cuvinte, urmăresc ca binele să nu
fie săvârşit după voia lui Dumnezeu. Insă şi când nu reuşesc nimic
prin aceste uneltiri, vin şi „ne fericesc că vieţuim în toate după
Dumnezeu". Incearcă să ne facă să cădem prin mândrie. Există,
însă, şi situaţii când fie ne constrâng să păcătuim, fie, dacă nu
reuşesc aceasta, să-i judecăm pe cei care săvârşesc păcatul (Sfântul
Ioan Scărarul).
Diavolul meşteşugeşte fel de fel de uneltiri. Se foloseşte de orice
mijloace pentru a-şi atinge scopul. Iscusitul război pe care îl duce
cuprinde şi ispite de-a dreapta. Cu alte cuvinte, încearcă să
strecoare gânduri omului pentru a-l îndemna la o nevoinţă fără
măsură. Scopul său este să ne atragă la cele mai presus de puterea
noastră, „ca, descurajându-ne în ele, să ne lepădăm şi de cele după
putere" (Sfântul Ioan Scărarul). Cunoaştem această meşteşugire a
diavolului din învăţătura Sfinţilor Părinţi, de aceea Avva Pimen
spune că „ toate cele peste măsură sunt ale dracilor".
Părinte cercat în acest război, Sfântul Nil arată că dacă mintea
omului (nous) se roagă curat, fără patimă, atunci demonii nu vin cu
ispitirea de-a stânga, adică nu urmăresc să-i aducă omului gânduri
întinate, ci îl atacă de-a dreapta. „Căci îi vorbesc de slava lui
Dumnezeu şi îi aduc înainte vreo formă din cele plăcute simţirii,
încât să-i pară că a ajuns desăvârşit la scopul rugăciunii. " Ii aduce
vedenii care nu sunt adevărate, ca să-l facă să se mândrească cu
gândul că a ajuns la rugăciunea inimii şi a atins ţelul rugăciunii.
Experienţa Bisericii a arătat că nu trebuie să dăm importanţă unor
astfel de vedenii şi năluciri şi, mai mult, când ne rugăm curat, să nu
îngăduim nici cel mai mic gând că, adică, mintea noastră (nous) se

va învrednici în scurtă vreme să vadă Lumina nezidită. Trebuie să
însoţim rugăciunea de o adâncă pocăinţă.
Dacă izbândeşte să-l plece pe om să săvârşească păcatul, atunci
diavolul se foloseşte şi de un alt meşteşug. Se străduieşte să-l
convingă că lucrul cu pricina, ca unul ce este de nimic, nu trebuie
vestit povăţuitorului duhovnicesc, nu trebuie mărturisit.
Hierotheos Vlachos

Cuvintele ne vor judeca

Suntem gandurile, cuvintele si faptele noastre. Precum ne sunt
gandurile, asa ne sunt cuvintele, iar precum ne sunt cuvintele, asa ne
sunt faptele. Aceste trei moduri de existenta ne intocmesc viata de
acum si pe cea vesnica. Precum gandim, vorbim si ne miscam, asa vom
trai vesnic.

Cuvintele sunt puteri libere
Cuvintele sunt manifestari in afara ale sufletului nostru, asupra caruia
Dumnezeu a suflat "suflare de viata". Odata rostite, cuvintele capata

o libertate proprie pe care nu o mai putem ingradi. In functie de
curatia / necuratia inimii noastre, cuvintele pe care le rostim devin
puteri care savarsesc binele sau raul. Aceste puteri libere ne vor
insoti toata viata, pana la judecata de apoi, unde ne vor apara sau ne
vor judeca.
Toate cuvintele pe care le-am rostit de-a lungul vietii se vor infatisa
la judecata cea infricosatoare, unele acuzandu-ne, iar altele aparandune. Nici un cuvant nu va fi trecut cu vederea, precum ne atentioneaza
Mantuitorul, zicand: "Va spun ca pentru orice cuvant desert, pe care-l
vor rosti, oamenii vor da socoteala in ziua judecatii. Caci din cuvintele
tale vei fi gasit drept si din cuvintele tale vei fi osandit" (Luca 12, 3637). Vai celui care se va vedea atunci incoltit de cuvinte cu iz de
moarte, auzite, citite, rostite sau nerostite.

Cuvintele auzite

Cuvintele auzite aduc in noi o putere de viata sau de moarte care ne
schimba. Pentru aceasta trebuie sa avem grija ce intra in sufletul
nostru pe poarta auzului. Televizorul, radioul, internetul si cuvintele
rostite de cei din jurul nostru sunt tot atatea cai prin care se poate
strecura in noi neghina vrajmasului, adica acele cuvinte straine si
inselatoare care ne pot intuneca mintea.
Vom fi judecati atat dupa cuvintele rele pe care le-am cautat (barfa)
sau pe care nu ne-am ferit a le auzi, precum si dupa cuvintele bune pe
care le-am auzit si nu le-am asezat in inima noastre. Cele din urma se
aseamana semintelor bune care au cazut pe piatra, intre spini sau pe
drum si nu au fost lasate sa aduca rod bun.
Cand auzim un cuvant-sfat bun se cuvine sa luam aminte la el, chiar si
atunci cand vine de la o persoana patimasa sau care nu ne este pe plac.
Sa cercetam cuvantul, iar nu pe omul care il rosteste, caci chiar si prin
oamenii cei patimasi sau necrestini ne poate vorbi Dumnezeu.
Cu cat ne vom feri de cuvinte rele, cu atat ne vom deprinde mai usor
cu ganduri curate, precum spune Sfantul Talasie Libianul:
"Obisnuieste-ti urechea sa auda des cuvinte duhovnicesti si mintea ta
se va departa de ganduri necurate."

Cuvintele citite

Cuvintele citite lucreaza in noi ca si cele auzite, fie spre viata, fie
spre moarte. Astfel, internetul, cartile, ziarele si reclamele sunt tot
atatea cai prin care poate patrunde in noi neghina vrajmasului.
Desi suntem indemnati sa ne comportam precum albina, care ia din
toate florile doar ceea ce este bun, nu trebuie sa uitam sfaturile
Parintilor cu privire la cartile vatamatoare de suflet. Agatandu-se de
cele mai mici ganduri de mandrie sau neatentie, cuvintele vatamatoare
pot fi mai tari decat trezvia si discernamantul nostru.
Vom fi judecati, poate chiar mai aspru, de cartile si cuvintele
duhovnicesti pe care le-am citit. Pacat mare au aceia care stiu ca
pacatuiesc, dar slujesc in continuare pacatului. Cand faptele noastre
nu sunt potrivite cu cuvintele adunate, acestea din urma nu fac decat
sa ne osandeasca si mai mult la judecata, caci dupa masura cunostintei
noastre va fi si masura judecatii.
Faptul ca avem la indemana Sfanta Scriptura si nu o citim sau o citim
fara luare aminte ne condamna indoit fiecare pacat, caci cuvintele
sfinte care intra in noi si se usuca ne vor sta inainte la judecata.
Pentru ca avem cunostinte bune, de nu vor fi roade pe masura, va fi
osanda !

Cuvintele rostite

Cele mai multe cuvinte din viata noastra sunt, de departe, cele rostite.
Acestea sunt cea mai fidela oglinda a inimii noastre. Omul curat are
cuvinte curate, iar omul patimas are cuvinte pline de rautate, caci,
precum stim: "Omul bun, din vistieria cea buna a inimii sale, scoate
cele bune, pe cand omul rau, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate
cele rele. Caci din prisosul inimii graieste gura lui" (Luca 6, 45).
Cuvantul are putere sa tamaduiasca si putere are sa raneasca, atat
sufletul, cat si trupul. Cu un cuvant putem sa-l ridicam pe cel de langa
noi si tot cu un cuvant putem sa-l intristam si sa-l imbolnavim. Atunci
cand vorbim ce nu trebuie sau cum nu trebuie gresim direct fata de
Dumnezeu, al carui chip il poarta cel de langa noi.
Fericitul Augustin spune: "Unii oameni isi aleg mancarea cu multa
luare-aminte si nu ingaduie sa intre in gura lor anumite alimente, dar ei
nu sunt atenti si nu isi aleg cuvintele care ies din gura lor." In acest
sens a spus si Iisus, zicand: "Nu ceea ce intra in gura spurca pe om, ci
ceea ce iese din gura, aceea spurca pe om. (...) Nu intelegeti ca tot ce

intra in gura se duce in pantece si se arunca afara? Iar cele ce ies din
gura pornesc din inima si acelea spurca pe om. Caci din inima ies:
ganduri rele, ucideri, adultere, desfranari, furtisaguri, marturii
mincinoase, hule" (Matei 15, 11-19).
Ne vor judeca toate cuvintele rostite "in desert", adica acele cuvinte
care nu dau viata, ci aduc moarte celui care le aude. Cuvintele
"desarte" hranesc pacate de la cele mai mici pana la cele mai mari.
Cuvintele nerostite
Ne vor judeca si cuvintele nerostite, adica toate acele ganduri bune
care ar fi trebuit rostite la vremea potrivita. Gandurile bune sunt
luminari ale lui Dumnezeu care ne vin atat pentru folosul nostru, cat si
pentru folosul celor de langa noi. Cand pastram numai pentru noi un
asemenea gand si nu-l spunem si celui de langa noi, care are nevoie de
el, ne facem vinovati pentru o parte din pacatul aceluia, care ar fi
putut fi evitat.
Nu putem sa-i sfatuim de bine pe cei de langa noi impotriva vointei lor.
Dar, atunci cand vedem un om care pare dispus sa primeasca un cuvant
bun, suntem datori sa il rostim, urmand indemnului Sfantului Apostol
Pavel, care zice: "Invatati-va si povatuiti-va intre voi, cu toata
intelepciunea" (Coloseni 3, 16).

Tacerea si discernamantul
Sfintii Parinti recomanda adesea tacerea, atat ca pe o infranare de la
grairea in desert, cat si ca pe o modalitate de cunoastere a propriei
persoane si a tainelor lui Dumnezeu. Tacerea este starea ideala pentru
a cunoaste si a discerne miscarile inimii noastre. Pentru a nu mai grai
in desert si a rascumpara vremea, sa ne rugam lui Dumnezeu astfel:
"Pune, Doamne, straja gurii mele si usa de ingradire imprejurul buzelor
mele" (Psalmi 140, 3).
In privinta sfaturilor cu care suntem datori fata de cei de langa noi,
sa luam aminte la urmatoarele cuvinte: "Cel ce cearta pe batjocoritor
isi atrage dispretul, iar cel ce dojeneste pe cel fara de lege isi atrage
ocara. Nu certa pe cel batjocoritor, ca sa nu te urasca; dojeneste pe
cel intelept, iar el te va iubi. Da sfat celui intelept, iar el se va face si
mai intelept; invata pe cel drept, iar el isi va spori stiinta lui" (Pilde 9,
7-9).
Teodor Danalache

Mosii de toamna Pomenirea mortilor
Sambata, 5 noiembrie 2022, Biserica Ortodoxa a randuit sa
se faca pomenirea mortilor. Pomenirea din aceasta zi, este
cunoscuta si sub denumirea de Mosii de toamna. Tinand
seama ca nu stim unde se afla cei morti, ne rugam atat
pentru cei din iad, cat si pentru cei din rai.
De ce facem pomenire mortilor?
Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo
"adormiti”, termen care are intelesul de stare din care te poti
trezi. Ea nu vorbeste de trecere intr-o stare de nefiinta, ci de
trecere dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta.
Hristos ii va darui cuvantului "adormit", intelesul care il
asociaza cu invierea. Cand Mantuitorul ajunge in casa lui
Iair, a carui fiica, de numai 12 ani, de abia murise, spune:
"Nu plangeti; n-a murit, ci doarme” (Luca: 8,52).
Potrivit Sfintei Scripturi, dupa moarte urmeaza Judecata
particulara, in urma careia omul ajunge sa se impartaseasca
fie de fericire, fie de suferinta, stari date de modul vietuirii pe
pamant (unit cu Dumnezeu sau despartit de El). Aceste stari
nu sunt definitive, ele dureaza pana la Judecata Universala,
cand va avea loc invierea intregului neam omenesc si cand
vor avea loc hotararile finale legate de starea de fericire sau
suferinta. Noi ortodocsii ne rugam pentru cei morti, pentru
ca avem credinta ca prin rugaciunile noastre, sufletul pentru
care ne rugam va ajunge la Judecata universala, intr-o stare
mai buna decat aceea cu care s-a despartit de trup.
In ziua de Mosi se savarseste Sfanta Liturghie
La Proscomidie, preotul scoate din prescura miridele pentru
morti si le asaza sub Sfantul Agnet, rostind numele mortilor
de pe pomelnicele ce i-au fost aduse. In cadrul Sfintei

Liturghii, Agnetul se preface in Trupul si Sangele Domnului.
Astfel, miridele (care ii reprezinta pe cei pomeniti), participa
la sfintenie prin prezenta lor alaturi de Trupul Lui Hristos de
pe Sfantul Disc.
Sambata, ziua de pomenire a mortilor
Sambata e ziua in care Mantuitorul a stat in mormant cu
trupul, iar cu sufletul S-a pogorat la iad, ca sa elibereze din
el pe toti dreptii adormiti. Biserica face pomenirea celor
adormiti sambata si pentru ca aceasta zi premerge duminicii
- ziua Invierii - numita si cea dintai zi a noii creatii sau
a opta zi, ziua vesniciei.
In spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi
Simion Florea Marian mentiona in lucrarea "Trilogia vietii",
"ca pe tot parcursul anului, in spatiul romanesc exista 20 de
zile de Mosi". Cuvantul "mosi" vine de la "stramosi", si se
refera la persoanele trecute la cele vesnice. Cu apelativul
"mosi" sunt numiti nu doar mortii, ci si principalele sarbatori
ce le sunt consacrate, precum si pomenile facute pentru ei.
Din zilele de Mosi amintim: "Mosii de primavara" (de
Macinici), "Mosii de vara" (sambata dinaintea Rusaliilor),
"Mosii de toamna" (in prima sambata din luna noiembrie),
"Mosii de iarna" (sambata din. Dum. lasatului sec de carne).
Adrian Cocosila

Rețetă pentru colivă
Ingrediente:
500 g grau decorticat sau arpacas, 375 g zahar, aproximativ
250 g nuci curatate, vanilie, coaja rasa de lamaie (optional),
o cana si jumatate pesmet din paine alba sau biscuiti daca
nu o pregatim in zile de post, zahar pudra (ca sa se acopere
coliva), 1 lingurita rasa cu sare, putina cacao si bomboane,
pentru ornat coliva.

Instructiuni :
1. Eliminam toate corpurile straine din grau si il spalam in
mai multe ape.
2. Punem graul intr-o oala mai mare, peste care turnam apa,
ca sa acopere boabele de grau cam de un lat de palma si si-l
fierbem cel putin o ora. Trebuie sa amestecam din cand in
cand, ca sa nu se prinda.
3. Dam oala jos de pe foc si o acoperim cu un servet curat,
apoi o invelim cu o patura, sau ceva gros, ca sa-si mentina
caldura cat mai mult.
4. Dupa 4-5 ore, adaugam zaharul si fierbem din nou, pana
se leaga. Acum trebuie sa amestecam cu o lingura curata din
lemn, ca sa nu se lipeasca de fundul vasului, dand gust
neplacut colivei.
5. Dupa ce s-a legat, luam vasul de pe foc si il lasam
descoperit, pana ce compozitia s-a racit si o tinem acoperita
in frigider pana cand dorim sa finisam coliva.
6. Inlaturam coaja care s-a format, adaugam sarea, vanilia,
coaja rasa de lamaie si nucile taiate fin cu cutitul, pisate sau
rasnite dupa preferinta.
7. In continuare, amestecam usor toate ingredientele, pana
se omogenizeaza.
8. Compozitia o aseazam pe un platou curat, ceva mai mare
decat o coala de hartie si o modelam uniform pe platou, ca
sa capete o forma frumoasa.
9. Deasupra cernem pesmetul, pe care il presam putin cu un
carton ca sa fie mai dens si neted, apoi cernem un stat
uniform de zahar pudra, gros de cel putin 1 mm (oricum sa
acopere bine pesmetul), pe care il presam, ca si pe pesmet.
10. Pentru ornat, putem folosi un sablon facut din carton,
care sa reprezinte o cruce, peste care cernem putina cacao.
De asemenea, putem folosi diverse bomboane, ca: drajeuri,
migdale trase in zahar si altele, dupa preferinta si inspiratia
noastra.
11. Curatam bine marginile platoului de pesmetul si de
zaharul cazut la cernut.
Coliva este bine s-o pregatim in ajunul zilei cand vrem s-o
folosim. Lumanarea pe care o infigem in coliva, trebuie sa
aiba un disc de hartie, pentru a nu se scurge ceara pe coliva.

Domnului ca El să-i poruncească Mariei să o ajute – dar Domnul a
răspuns:
Marto, Marto, te grijeşti şi spre multe te sileşti; ci
un singur lucru trebuieşte. Iar Maria partea cea
bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea (Lc. 10, 4142).

SFANTUL IGNATIE BRIANCIANINOV
Despre nevoinţele trupeşti şi sufleteşti
In vremea pribegiei Sale pe pământ, în valea asta a
surghiunului şi pătimirilor noastre, Mântuitorul lumii a cercetat
două femei evlavioase, surori de sânge – pe Marta şi pe
Maria, care aveau casa lor într-un sat vecin cu Ierusalimul, şi
anume Vitania. Fratele lor, Lazăr, fusese învrednicit numirii
de prieten al Dumnezeu-Omului şi al Apostolilor Lui (In. 11,
11). Din Evanghelie se vede că Domnul cercetase nu o dată casa
acestei familii evlavioase. Cu prilejul uneia dintre aceste
cercetări, El l-a înviat pe Lazăr care zăcea în mormânt de patru
zile.
Sfântul Evanghelist Luca istoriseşte că Marta se îndeletnicea
atunci cu ospătarea Oaspetelui dorit, iar Maria şedea la
picioarele Lui şi lua aminte la cuvântul Lui. Marta, îngrijinduse doar ca ospătarea să fie cât mai mulţumitoare, I-a cerut

Potrivit tâlcuirii Sfinţilor Părinţi, după înţelesul de taină
Marta închipuie nevoinţa trupească evlavioasă, iar Maria
— pe cea sufletească. Istorisirea despre această cercetare a
celor două surori de către Domnul se citeşte, potrivit rânduielii
bisericeşti, în toate praznicele Maicii lui Dumnezeu. Din aceste
două pricini, o privire amănunţită asupra întâmplărilor şi
învăţăturilor cuprinse în această pildă trebuie să fie deosebit de
însemnată si deosebit de ziditoare.
Marta era sora mai mare şi este înfăţişată de către
Evanghelist ca stăpână a casei. Ea II primeşte pe Mântuitorul
în casă, ea e cu ospătarea: ea face de mâncare, ea pune masa, ea
aduce bucatele. Slujirea ei este necontenita făptuire. Şi
osteneala trupească este prima care vine în viaţa de nevoinţă
a fiecărui ucenic al lui Hristos.
„Lucrarea
trupească”, grăieşte
Sfântul
Isaac
Sirul, „merge înaintea lucrării sufleteşti aşa cum
facerea trupului lui Adam a mers înaintea facerii
sufletului lui. Cel ce nu a agonisit lucrarea trupească
nu poate să aibă lucrare sufletească: cea de-a doua se
naşte din cea dintâi ca spicul din grăuntele semănat”.
Nevointa trupească stă în împlinirea trupească a poruncilor
evanghelice. Aici
intră: împărţirea
milosteniei
materiale,
primirea de străini, împărtăşirea de feluritele nevoi si
suferinţe
ale
omenirii
nevoiaşe
si
suferinde. Aici
intră întreaga înţelepciune [fecioria] a trupului, înfrânarea de

la mânie, de la răsfăţ, de la distracţii şi răspândire, de la
batjocorirea şi judecarea aproapelui, de la toate cuvintele
prin care se vădeşte răutatea şi necurăţia inimii. Aici
intră postirea, privegherea, cântarea psalmilor, plecarea
genunchilor, starea în picioare la rugăciunea din biserică şi
din chilie. Aici intră ascultările mănăstireşti si celelalte
nevoinţe dinafară. Nevointa trupească cere necontenită
lucrare a trupului: ea trece de la o faptă bună trupească la alta,
iar câteodată împreunează în sine mai multe fapte bune,
săvârşindu-le totodată. Nevointa trupească curăţeşte treptat
sufletul de patimi şi-i face cunoştinţă cu duhul
Evangheliei. Fiind împlinite cu lucrul, poruncile evanghelice îi dau
puţin câte puţin împlinitorului lor adâncul gând şi adâncul
simţământ care trăiesc în ele, împărtăşesc împlinitorului
lor Adevărul, Duhul şi Viaţa. Nevointa trupească are hotarul şi
sfârşitul său: acest hotar si acest sfârşit stau în trecerea
definitivă,
hotărâtoare
a
nevoitorului
la nevoinţa
sufletească. Prin trecerea hotărâtoare este încununată
trecerea treptată. Când ospătarea Domnului s-a încheiat,
slujirea Martei s-a sfârşit.
Maria, şezând lângă picioarele lui Iisus, asculta
cuvântul Lui (Lc. 10, 39).
Felul in care s-a aşezat Maria zugrăveşte starea sufletului
ce s-a învrednicit să intre în nevointa duhovnicească. Starea
aceasta e stare de linişte şi totodată stare de smerenie, precum
a zis Cuviosul Varsanufie cel Mare:
„Din lucrarea lăuntrică unită cu durerea inimii (cu
plânsul inimii) ia naştere adevărata linişte a inimii:
din această linişte se naşte smerenia; smerenia îl
face pe om sălaş al lui Dumnezeu“.

Cel care a ajuns să slujească lui Dumnezeu cu duhul părăseşte
lucrările dinafară, părăseşte grija altor mijloace de a bineplăcea
lui Dumnezeu ori le foloseşte puţin şi rar, când este deosebită
nevoie. El este aruncat cu duhul său la picioarele
Mântuitorului, ia aminte doar la cuvântul Lui, se vede pe sine
ca pe o zidire a lui Dumnezeu, nu ca pe o fiinţă de sine
stătătoare (Ps. 99, 3), se vede pe sine lucrat, iar pe
Dumnezeu lucrător (In. 15, 1), se dă în întregime voii şi
călăuzirii Mântuitorului. Este limpede că starea aceasta este
adusă sufletului printr-o nevoinţă trupească mai mult sau mai
puţin îndelungată. Nici Maria n-ar fi putut să şadă la
picioarele Domnului şi să îşi tindă toată luarea-aminte spre
învăţătura Lui, dacă Marta nu ar fi luat asupra sa grija
ospătarii. Slujirea şi închinarea lui Dumnezeu în Duh şi în
Adevăr sunt partea cea bună, sunt starea fericită care,
începută din timpul vieţii pământeşti, nu va înceta, cum
încetează nevointele trupeşti, odată cu încetarea vieţii pământeşti. Partea cea bună rămâne avut de nerăpit al sufletului în
veşnicie, primeşte o nouă sporire în veşnicie. Partea cea
bună nu se ia de la sufletul care a dobândit-o, rămâne
pentru totdeauna un bun al lui.
Nevoinţă trupească este foarte adeseori furată de un
neajuns foarte însemnat. Neajunsul cu pricina se întâmplă
atunci când nevoitorul se nevoieşte fără dreaptă socotinţă,
când pune prea mult preţ pe nevoinţă, când săvârşeşte
nevointele trupeşti de dragul nevoinţelor trupeşti, cuprinzând
în ele şi mărginind la ele în chip greşit toată vieţuirea sa, toată
strădania sa de a bineplăcea lui Dumnezeu. Această nedreaptă
preţuire a nevointei trupeşti este întotdeauna împreunată cu
nesocotirea nevointei duhovniceşti, cu năzuinţa de a-i rupe
de ea pe cei care se îndeletnicesc cu ea. Aşa s-a întâmplat
cu Marta. Ea a socotit nedreaptă şi nemulţumitoare purtarea

Mariei, iar pe a sa a văzut-o ca fiind mai preţioasă, mai
vrednică de cinstire.
Domnul Cel Milostiv, fără a lepăda slujirea Martei, i-a
arătat cu pogorământ că în slujirea ei sunt multe lucruri de
prisos şi deşarte, că lucrarea Mariei este lucrarea de
căpetenie. Prin aceasta, Domnul a curăţit nevointa Martei
de semeaţă cugetare si a învătat-o a săvârşi cu smerenie
slujirea trupească. Chiar aşa! Nevoinţă trupească neluminată
încă de înţelegerea duhovnicească are întotdeauna în sine
multe laturi de prisos şi deşarte. Cel ce se osteneşte în ea,
chiar dacă pentru Dumnezeu se osteneşte, se osteneşte în omul
cel vechi; pe ţarina lui cresc împreună cu grâul neghinele; el nu
poate fi slobod de înrâurirea felului de a gândi şi a lucra al
cugetării trupeşti. Cu toţii avem neapărată nevoie să dăm
cuvenita luare-aminte poveţei date de către Domnul şi să
săvârşim cu cea mai mare smerenie faptele noastre bune
care se săvârşesc prin mijlocirea trupului, să le săvârşim ca
nişte robi care sunt datori să împlinească voia Domnului lor şi
care, din pricina neputinţei lor şi a vătămării lor de către păcat,
nu pot să împlinească această voie aşa cum trebuie. Pentru cei
ce se îndeletnicesc cu nevoinţă trupească e foarte de folos
să ştie că este si altă nevoinţă, nevoinţă neasemuit mai
înaltă, nevoinţă sufletească, nevoinţă adumbrită de către
Harul Dumnezeiesc.
„Cel ce nu are lucrarea sufletească”, a zis Sfântul
Isaac Sirul, „rămâne străin de darurile Duhului”,
oricare ar fi nevointele lui trupeşti.
Marele dascăl al monahilor asemuie lucrarea trupească, aşa cum
este ea în sine, când nu o însoţeşte lucrarea minţii, coapselor
neroditoare si sanilor uscati – fiindca lucrarea trupeasca nu se
poate apropia de intelegerea dumnezeiasca. Asta vedem si la
Marta. Ea era asa prinsa in osteneala sa, asa incredintata de

insemnatatea ei, ca n-a cerut de la Domnul sa randuiasca
dupa placul Lui, ci a venit cu socotinta sa si cu randuiala sa,
a cerut ca ele sa fie implinite.
De ce a randuit Sfanta Biserica sa se citeasca aceasta
istorisire evanghelica in toate praznicile Maicii lui
Dumnezeu? Fiindca Maica lui Dumnezeu a adus DumnezeuOmului cea mai inalta slujire trupeasca si cea mai inalta
slujire a duhului, pazind toate graiurile Lui in inima sa (Lc. 2,
51), tot ce s-a intamplat cu El din copilaria Lui si tot ce Il
privea, punandu-le in inima sa (Lc. 2, 19). Spre lamurire, la
pericopa sunt adaugate, din urmatorul capitol al Evangheliei dupa
Luca, glasuirea catre Domnul a unei oarecare femei ce ascultase
invatatura Lui:
fericit pantecele care te-a purtat si tatele care ai
supt (Lc. 11, 27) si raspunsul Domnului: adevarat,
fericiti cei ce asculta cuvantul lui Dumnezeu si-l
pazesc pre el (Lc. 11, 28).
Iata raspunsul lui Dumnezeu la judecata omeneasca! Judecata
omeneasca a socotit-o fericita pe Maica lui Dumnezeu doar
pentru ca L-a nascut pe Dumnezeu-Omul: Dumnezeu-Omul
vesteste vrednicia Maicii Sale, numindu-i fericiti cu osebire
pe cei care asculta cuvantul lui Dumnezeu si-l pazesc. Or,
Maica lui Dumnezeu a avut aceasta fericire mai mult decat toti
oamenii, luand aminte la cuvintele Dumnezeu-Omului si
pazindu-le cu o impreuna-simtire pe care n-a avut-o nici
unul dintre oameni. Aici, impotriva judecatii omenesti, se da
din nou intaietate slujirii duhului asupra slujirii trupesti.
Domnul Cel Milostiv cheama pe toti oamenii sa-I
slujeasca. Slujirea Domnului, impreuna cu rastignirea omului
celui vechi, cu lepadarea poftelor si socotintelor lui trupesti
si pacatoase, isi are osteneala sa; ea are insa si mangaierea
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Cei ce doresc sa purceada la slujirea Domnului, cu scopul de a-L
primi in casa sufletului lor si de a-L odihni cu odihna pe care a
poruncit-o El, trebuie sa inceapa cu nevointa trupeasca, cu
savarsirea poruncilor evanghelice prin mijlocirea faptelor
trupesti. Sufletul nostru se afla in legatura cu trupul prin
facere, iar in atarnare de el prin cadere. El este molipsit de
bolile cele din pacate, de patimi, din pricina unor fapte
trupesti; sunt nimicite din el patimile, sunt aduse in el
obiceiurile bune, virtutile, tot prin mijlocirea unor fapte
trupesti. Cel ce isi ingaduie sa lucreze sub stapanirea
maniei este robit din pricina deprinderii nascute prin faptele
patimii maniei; cel ce isi ingaduie sa lucreze sub insuflarea
iubirii de castig este molipsit de patima iubirii de argint, a
poftei de a avea tot mai mult, a zgârceniei.
In chip asemănător intră în suflet toate patimile, întemeindu-se
pe făptuirea cea dinafară a omului. De aici se vede că
este neapărată nevoie de nevointa trupească; avem
neapărată nevoie de ea pentru a izgoni patimile prin faptele
potrivnice pretenţiei patimilor; avem neapărată nevoie de ea
pentru a sădi în inimă virtuţile aşa cum ne arată Evanghelia.
Nevointa trupească săvârşită cu bună înţelegere, întemeiată pe
cuvântul lui Dumnezeu, luminată de cuvântul lui Dumnezeu,
săvârşeşte într-o măsură însemnată slobozirea omului de păcat,
face din el într-o măsură însemnată un fiu iubit al virtuţii, un
slujitor al lui Hristos. O astfel de nevoinţă trupească
trezeşte în timpul cel mai scurt nevointa duhovnicească, ce
are putere să aducă mântuirea.

Nevointa trupească rece sau înfierbântată, străină de cea
sufletească, străină de înţelegerea duhovnicească pe care o
cere cuvântul lui Dumnezeu şi care trebuie să fie sufletul
nevoinţei trupeşti, este pierzătoare. Ea duce în părerea de
sine, în dispreţuirea şi osândirea aproapelui, duce în amăgire
de sine, dă chip fariseului lăuntric, înstrăinează de
Dumnezeu, întovărăşeşte cu satana.
Când harul lui Dumnezeu îl adumbreşte din belşug pe nevoitor, în
acesta se descoperă îmbelşugată nevoinţă duhovnicească, ce
duce la desăvârşirea creştinească.
Atunci i se descoperă sufletului păcătoşenia lui, ce până
atunci se ascundea de el! Atunci e luată de pe ochii lui vălul
şi i se înfăţişează necuprinsa, măreaţa veşnicie, ce până
atunci se ascundea de el!
Atunci îi devine apropiat ceasul morţii, care mai înainte vreme
era undeva departe, şi stă chiar înaintea sufletului, înaintea
ochilor lui! Atunci viaţa pământească, care mai înainte vreme
părea nesfârşită, se scurtează cum omul nici nu şi-ar fi închipuit: viaţa care s-a scurs ajunge ca visul nopţii ce a trecut! Restul
alergării acestei vieţi se adună într-un singur ceas dinaintea
morţii! Atunci apar din adâncul sufletului tânguiri de care
înainte nu ştia! Apare plâns pe care înainte nu-l simţea!
Apare prinos de rugăciune cum înainte n-aducea! Apar
rugăciunea şi plânsul chiar în adâncul sufletului, sunt rostite de
minte şi de inimă întru muţenia gurii, sunt înălţate către cer, îl
aruncă pe rugător la picioarele Mântuitorului, îl ţin la picioarele
Mântuitorului: întru mărturisirea păcătoşeniei sale si a
nesfârşitei măriri a lui Dumnezeu, sufletul intră în
desăvârşire, este dus în desăvârşire de către dreapta
Atotbunului Dumnezeu, Care l-a zidit pe om şi Care îl şi zideşte
a doua oară.

Binecuvântează, suflete al meu, pre Domnul… Cel ce
curăţă toate fărădelegile tale, Cel ce vindecă toate
bolile tale, Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta,
Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări. Innoi-sevor ca ale vulturului tinereţile tale (Ps. 102, 2-5) Amin

Cele sapte fapte bune
“trupesti” care pot fi facute
prin trupul nostru

asupra unui lucru nu poate sa-l distinga, sa-l vada, tot asa si
mintea, cat timp alearga dupa toate intamplarile si dupa toate
grijile vietii, nu va putea sa-L vada pe Dumnezeu. Deci pentru cei
ce traiesc in viata de linistire inseamna ferirea de orice grija a vietii.
Dar cum putem noi sa implinim aceasta fapta buna a linistirii
cand suntem supusi la atatea obligatii ale vietii, de care nu putem
face abstractie, cand suntem inconjurati de atata zgomot, de atata
stres, de atatea griji, agitatie si tulburare, ce putem sa facem noi?
Dumnezeu stie ce greutati avem de suportat. Noi trebuie sa
incepem cu sinceritate sa facem ceea ce putem face, adica sa
cautam sa ne rezervam anumite momente din zi pentru liniste,
macar dimineata si seara, cand ne facem rugaciunile obisnuite, si
daca mila lui Dumnezeu randuieste sa ne permitem si in mijlocul
zilei, sa avem mare grija si in timpul zilei sa profitam de astfel de
momente de liniste.
Apoi, sa ne simplificam viata cat putem mai mult ca sa evitam tot
ce este de prisos, toate intalnirile, palavragelile fara rost, toate
grijile prisositoare ca sa putem sa ne ocupam de lucrarea noastra,
pentru ca altfel n-avem pe ce sa o intemeiem: ce zidim azi,
darimam maine.

A doua fapta buna este postul cu masura,

“Cea dintai fapta buna trupeasca este linistea, isihia,
pentru cei ce duc viata calugareasca de linistire impreuna sau cu
doi, inseamna ferirea de orice grija a vietii. Si Sfantul Vasile cel
Mare spune undeva, ca asa cum ochiul, pana nu se concentreaza

care pentru cei
ce duc viata de linistire inseamna sa mananci o data pe zi si sa nu te
saturi, si mancare de un fel, si din aceea pe care n-o pofteste sufletul
in mod deosebit. Ce putem sa facem aici? Mai ales ca sunt oameni
care au ocupatii ce-i solicita fizic mult, si daca suntem supusi la
stres nici nu putem sa ne infranam prea mult. Fiecare sa inceapa
de acolo de unde este. Cine nu tinea pana acum zilele de post,
miercurea, vinerea, posturile, sa inceapa sa le tina. Cine le tinea, sa-si
sporesca cu masura lucrarea lui, cerand sfatul si binecuvantarea
duhovnicului, insa toti, indiferent de unde am porni si unde am fi,
trebuie sa ne ferim ca de foc de doua lucruri: de mancarea peste
masura si de felurimea mancarurilor. In alegerea hranei criteriul

sa fie necesitatea si intarirea puterilor trupesti, sa nu fie placerea,
desfatarea gustului, ci chiar sa renuntam la mancarurile care
simtim ca ne ispitesc, care trezesc o voluptate in noi.

trebuie sa ceara sfatul duhovnicului lui cum sa-si adune mintea din
imprastiere prin rugaciuni scurte spuse des, mai ales prin repetarea
deasa a rugaciunii lui Iisus.

A treia fapta buna este privegherea cu masura,

A sasea fapta buna trupeasca este citirea vietilor si a
cuvintelor Parintilor Bisericii. Aici sa stiti ca noi, desi mai

care
pentru cei ce traiesc in linistire inseamna sa ai jumatate din noapte
pentru somn si jumatate pentru psalmodie, cantare de psalmi si
rugaciuni pentru suspine si lacrimi. Aici Parintii se refera la orarul
bizantin, adica inseamna sase ore pentru somn, sase ore pentru
psalmodie, pentru rugaciune. Ce putem face aici noi? Macar sa ne
ferim de trandavie, de somnul peste masura si mai ales sa ne
ferim de zabovirea in pat dupa ce ne-am trezit din somn, pentru
ca slabeste puterile sufletesti si ravna pentru cele duhovnicesti. Si
aici sa urmarim necesitatea; si prisosul este rau, si lipsa este
vatamare, asa ca fiecare sa-si caute si sa gaseasca un echilibru.

A
patra
fapta
buna este
psalmodia
sau rugaciunea trupeasca, prin psalmi si ingenuncheri, prin
metanii, prin paraclise, canoane si scopul ei este ca trupul sa se
osteneasca si sufletul sa se smereasca. Cum ajuta la smerenie
rugaciunea aceasta zisa trupeasca? Ajuta la smerenie prin aceea ca,
omul, staruind in rugaciunea aceasta pastreaza o legatura vie cu
Dumnezeu si-si pastreaza constiinta faptului ca de la El primeste
ajutorul si ca nu poate realiza nici o fapta buna fara El; este un
semn al atarnarii omului de Dumnezeu si prin asta se pazeste de
mandrie. Deci menirea rugaciunii trupesti este ostenirea trupului si
smerirea sufletului.

A cincea fapta buna este rugaciunea duhovniceasca si
probabil ca ostenind mai mult timp in rugaciunea care este
trupeasca, care este mai mult cantitativa la inceput, omul se apropie
de rugaciunea duhovniceasca, rugaciunea ferita de orice gand. In
timpul acestei rugaciuni nu se afla in minte decat intelesul
rugaciunii, nici un fel de gand strain de rugaciune, bun sau rau,
deci mintea ramane tot timpul in cugetarea celor zise, si aici fiecare

citim din cartile duhovnicesti, avem un foarte mare dusman. Sf.
Petru Damaschinul zice: “Citirea vietii si a cuvintelor
parintilor, nedandu-si auzul dogmelor straine“. Si aici sa stiti
ca sufletele noastre sunt astazi foarte contaminate, mai
contaminate decat ne dam noi seama. Ganditi-va bine: toate
lucrurile cultivate de mijloacele de informare in masa au inceput
sa fie nu numai straine, ba chiar potrivnice credintei; si aici omul
trebuie sa-si ia masuri foarte serioase de aparare, daca vrea sa
aiba un spor in lucrarea lui duhovniceasca; altfel, ceea ce zideste
prin citirea cuvintelor si a vietilor parintilor, darima urmarind
fara discernamant emisiunile de radio si tv.
Parintii se pazeau cu multa strictete in privinta asta, si aici nu este
vorba de habotnicie. Imediat oamenii sar sa spuna ca esti
marginit, ca esti inchis, ca esti rigorist, dar nu este asa. Ar trebui
sa le raspundem cum raspunde Sf. Ignatie Briancianinov:
“Ma numesti marginit, rigorist, neluminat indeajuns, lasama in marginirea mea, si-n celelalte neajunsuri ale mele.
Voiesc mai bine sa fiu asa, sa par marginit si rigorist, decat,
avand toate parutele calitati sa ma socotesc mai destept decat
Biserica si sa-mi ingadui sa ma ridic mai presus de ea si sa o
parasesc“.
Deci trebuie o foarte mare grija aici. Ganditi-va la ce spune
psalmistul: “Fericit barbatul care n-a umblat in sfatul necredinciosilor“.
Spuneti-mi: toate valorile cultivate in emisiunile de radio, tv,
presa, si in marea majoritate a cartilor laice, nu sunt niste sfaturi

ale necredinciosilor? Toate acele lucruri izvorasc din credinta sau
din trairea unei vieti duhovnicesti? Sa stiti ca noi, citind o carte
intram in comuniune cu autorul, cu toate simtirile si gandurile
lui. Daca a avut ganduri si simtiri sfinte, hranite in el de harul
dumnezeiesc, ni se transmit si noua. Daca a avut o viata ticaloasa,
pacatoasa, simtiri pacatoase va pata si sufletul nostru. De aceea
am spus ca trebuie foarte mare discernamant.
Zice psalmistul: “Fericit barbatul care n-a umblat in sfatul
necredinciosilor si in calea pacatosilor nu a stat, si pe scaunul hulitorilor
n-a sezut si in legea Domnului este voia lui. La legea Lui va cugeta ziua si
noaptea“. Si-atunci cu adevarat se-ntampla cum spune el in
continuare: “Si va fi ca un pom rasadit langa izvoarele apelor, care roada
lui va da la vremea sa; si frunza lui nu va cadea, si toate cate va face vor
spori. Dar nu sunt asa necredinciosii, nu sunt asa! Ci ca praful ce-l
spulbera vantul de pe fata pamantului. De aceea, nu se vor ridica
necredinciosii la judecata, nici pacatosii in sfatul dreptilor. Ca stie
Domnul calea dreptilor, iar calea necredinciosilor va pieri”. Va pieri,
pentru ca este legata numai de viata de aici si de lumea de aici, care
sunt trecatoare, pentru ca ei (necredinciosii) nu s-au legat de
Dumnezeu.
Deci prin aceasta a sasea fapta buna se umple mintea de cuvintele
Duhului Sfant, se curateste, se lumineaza. Si zice Sf. Petru
Damaschinul: “Prin neincetata convorbire a mintii si a rugaciunii
dobandeste omul cugete bune“, dar trebuie rabdare si
staruinta. Rugaciunea si citirea duhovniceasca se ajuta intre ele se
lumineaza una pe cealalta.

A saptea fapta buna este, zic Parintii, intrebarea celor
experimentati, pentru ca nu cumva omul, marginindu-se la
lectura sa inteleaga lucrurile dupa mintea lui, sa inteleaga unele
in locul altora si sa rataceasca in lucrarea lui”.
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Nimic nu umple mai mult sufletul de desfătare decât
faptul de a iubi și de a fi iubit.
Nu pune pacea și înțelegerea mai presus de adevăr.
Nu este cu putință ca omul să se mântuiască dacă nu
face nimic pentru mântuirea aproapelui.
Tristețea, neliniștea, mânia și grijile multe întunecă
mintea și nu o lasă să gandească rațional.
Orice lucru se face la timpul său. Ce se face în afara
timpului potrivit nu numai că este nefolositor, dar
poate fi și vătămător.
Cine nesocotește poruncile lui Dumnezeu ajunge în
timp să se nesocotească pe sine însuși.
Nunta este o mare taină. Unirea dintre bărbat și
femeie este închipuirea unirii dintre Hristos și
Biserică.
Nu trebuie să ne intereseze părerea celor mulți și
răi, ci a celor buni și puțini.
Nimeni nu este cu adevărat liber, decât acela care
trăiește pentru Hristos. Unul ca acesta s-a ridicat
deasupra tuturor relelor și nu se teme de nimic.
Omul lui Dumnezeu trebuie să fie simplu și lipsit de
răutate sau viclenie, pentru că Hristos a spus: De nu
vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți
intra în împărăția cerurilor .

_____________

Constantinopol, într-o familie cu cinci copii, din p ărin ţii Constantin şi
Kale, aceştia fiind oameni „cu viaţă morală integr ă şi cu bun ă
chibzuială în judecată”. Rămas orfan de tată la vârsta de 7 ani,
tânărul Grigorie este îndrumat de maica sa către şcolile profane ale
vremii, la care studiază gramatica, retorica, fizica, logica şi alte
discipline aristotelice. Cu toate că educaţia sa avea caracter profan,
tânărul Grigorie se simţea atras de cele dumnezeie şti, fiind în
strânsă legătură cu monahii din Muntele Athos.
„Lumineaz ă-mi întunericul!”

Sfântul Grigorie Palama,

teologul energiilor divine necreate
Repere biografice găsim în Sinaxarele Bisericii, care îl men ţioneaz ă
pe Sfântul Grigorie Palama ca fiind născut la anul 1296 în

Fiind încă mirean, Grigorie ducea o viaţă ascetică, postind,
priveghind, hrănindu-se cu puţină pâine şi apă şi înfrânându-se cu
fapta, fiind astfel bineplăcut lui Dumnezeu. Începând cu anul 1317,
Sfântul Grigorie Palama se nevoieşte ca monah la
Mănăstirile Vatoped şi Marea Lavră din Sfântul Munte Athos, fiind
un om luminat deoarece în el se împleteau în mod fericit
cunoştinţele profane cu trăirea sacră.
Ca monah era mereu în căutarea lui Hristos Lumina lumii, pe a
cărui Maică Fecioară o ruga neîncetat: „Luminează-mi întunericul,
luminează-mi întunericul!”. În Sfântul Munte se alătură unui grup de
părinţi isihaşti şi împreună cu aceştia se nevoie te în asceză şi
contemplaţie. Din cauza incursiunilor turceşti, Sfântul Grigorie
Palama se retrage la Tesalonic, unde este hirotonit preot şi mai
apoi, în jurul anului 1326, căutând liniştea, se a şaz ă în zona
oraşului Veria. Fiind implicat în disputa isihastă cu Varlaam de
Calabria, preotul Grigorie Palama a fost acuzat de tulburarea vie ţii
bisericeşti şi a fost întemniţat, între anii 1344-1347, iar dup ă
eliberarea sa, pentru multele calităţi pe care le avea, a fost ales în
demnitatea de arhiepiscop al Tesalonicului, împlinindu-se astfel
cuvântul Mântuitorului Hristos, Care zice: „Cel ce va răbda pân ă la
sfâr şit, acela se va mântui!” (Matei 10, 22).
După o slujire de 12 ani ca ierarh al Tesalonicului, dup ă multe
încercări şi umilinţe venite din partea oamenilor, Arhiepiscopul
Grigorie Palama se mută la Domnul în ziua de 14 noiembrie 1359,
iar Sinodul de la Constantinopol din anul 1368 îl canonizeaz ă,
fiindu-i astfel recunoscută viaţa trăită în sfinţenie şi teologia
profundă, moaştele sale fiind aşezate şi păstrate cu mult ă evlavie la
Catedrala mitropolitană din Tesalonic. Biserica ortodox ă îl cinste şte
în chip deosebit în Duminica a II-a a Sfântului şi Marelui Post ,
oferindu-le astfel credincioşilor deopotrivă un model de sfin ţenie şi
de trăire duhovnicească şi un semn al biruinţei dreptei credin ţe
asupra ereziilor.

Energiile necreate
Ceea ce a marcat însă viaţa şi activitatea Sfântului Grigorie Palama
a fost disputa pe care a avut-o cu monahul latin Varlaam de
Calabria, un orator desăvârşit, trăitor şi el în veacul al XIV-lea.
Prin această dispută, Varlaam de Calabria nega isihasmul, despre
care afirma că este „o eroare eretică” şi, totodat ă, susţinea faptul c ă
lumina taborică de la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Hristos
era de natură materială, ridiculizând astfel isihasmul şi lumina
necreată, izvorâtă din Fiinţa Preasfintei Treimi, pe care părinţii
îmbunătăţiţi o vedeau în rugăciune.
Ca răspuns la acuzele monahului filosof Varlaam de Calabria,
Sfântul Grigorie Palama scrie mai multe tratate de o rară
profunzime teologică, reunite sub numele de Tomul aghioritic,
tratate fundamentate pe scrierile Sfinţilor Părin ţi din primul mileniu
creştin: Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gur ă de Aur, Sfântul
Maxim Mărturisitorul ş.a., acesta constituind, de altfel, o solid ă
sinteză dogmatică a Ortodoxiei.
Părin ii isiha ti rostesc continuu Rugăciunea lui Iisus ‒ Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie ște-m ă pe mine
păcătosul! ‒, ceea ce îi face să se ridice la un alt nivel de
percepţie a realităţii, iar contemplaţia culminează cu vederea luminii
dumnezeieşti necreate, pe care Sfinţii Apostoli Petru, Iacob şi Ioan
au văzut-o pe Muntele Tabor (Matei 17, 1-8). Dacă Dumnezeu este
incognoscibil în fiinţa Sa, căci „pe Dumnezeu nimeni nu L-a v ăzut
vreodată” (Ioan 1, 18), El Se descoperă oamenilor prin energiile
Sale necreate, care izvorăsc din Însăşi Fiinţa divin ă. Teologia
răsăriteană, tributară Sfinţilor Părinţi greci, cum ar fi Sfântul
Atanasie cel Mare, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie
Palama ş.a., învaţă faptul că Dumnezeu se manifestă în lume şi,
deci, devine cognoscibil prin puterile şi energiile necreate, care
izvorăsc din a Sa Fiinţă, pentru că dintr-o fiin ţă necreat ă nu poate
să izvorască decât o energie, un har sau o putere necreat ă.
Energiile necreate care izvorăsc din Fiinţa divin ă îi creeaz ă omului
o predispoziţie spre îndumnezeire, un act teandric venit din partea
lui Dumnezeu, şi acestea, cumulate cu efortul personal al
credinciosului îndreptat spre mântuire, îl fac pe om „p ărta ş firii
celei dumnezeieşti” (II Petru 1, 4). Prin aceasta, a nu se în ţelege
faptul că ne împărtăşim din firea divină sau că devenim coesen ţiali
cu Dumnezeu, ci doar faptul că omul poate ajunge la starea de
nepăcătuire cu care era înve şmântat înainte de c ăderea în
păcat şi, totodată, ajunge la o stare de desăvâr şire deplină, pe

care dacă ar depăşi-o, nu ar mai fi proprie firii umane, ci lui
Dumnezeu.
În acest context, teologia apuseană, tributară teologului Toma
d'Aquino şi având ca reprezentant în timpul disputei isihaste din
veacul al XIV-lea pe monahul Varlaam de Calabria, afirma faptul că
energiile divine sunt create, ceea ce dă na ştere la dou ă întreb ări
esenţiale: cum dintr-o fire divină necreată poate să izvorasc ă o
energie sau o graţie creată şi cum mai este posibilă o îndumnezeire
a omului, din moment ce Creatorul Se afl ă în izolare fa ţă de
creatură?
Din aceste considerente, Biserica Ortodoxă a rămas fidel ă teologiei
palamite, iar acest lucru se vede şi din evlavia pe care clerul şi
credincioşii ortodocşi o au faţă de Sfântul Grigorie Palama. Pentru
viaţa lui sfântă şi smerită, pentru darul vederii luminii dumnezeie şti
necreate, de care s-a învrednicit, şi pentru exemplul personal pe
care l-a lăsat moştenire Bisericii luptătoare, spre imitare, îl
considerăm mijlocitor al nostru înaintea tronului Preasfintei Treimi,
drept pentru care îl rugăm cu stăruinţă:

Sfinte Grigorie Palama, roag ă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Rugăciune către Cuviosul Părintele nostru
Paisie de la Neamț – 15 Noiembrie
Cuvioase Părinte Paisie, fiu al Ucrainei și părinte
duhovnicesc al Moldovei, lauda monahismului ortodox, stareț
sfânt al Mănăstirii Neamț, părinte și dascăl al neîncetatei
rugăciuni și povățuitor blând și smerit al cuvioșilor călugări,
cu evlavie îngenunchem înaintea sfintei tale icoane și cu
credință cerem să te rogi înaintea Preasfintei Treimi pentru
noi păcătoșii, fiii tăi.
Ascultă rugăciunile noastre și le du la Hristos Dumnezeu
și la Preasfânta Fecioară Maria. Îndepărtează ispitele cele
grele de la noi și, cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim
patimile și gândurile noastre cele rele. Învață-ne, Sfinte
Părinte Paisie, să ne rugăm cu lacrimi; învață-ne să ne iubim și
să slăvim neîncetat pe Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna
ispitelor trupești și sufletești, neascultarea, mândria și tot
cugetul viclean. Întărește iarăși viața duhovnicească în
mănăstirile noastre și, mai ales, smerenia, ascultarea și sfânta
rugăciune.
Izbăvește-ne de împuținarea credinței și împietrirea
inimii și roagă-te Domnului să ne dăruiască părinți
duhovnicești buni și darul sfintelor lacrimi, ca, astfel, trăind în
smerenie și viață curată, să dobândim cereasca împărăție pe
care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te, Cuvioase Părinte Paisie,
împreună cu toți sfinții, să întărească Hristos dreapta credință
în lume și viața sfântă în mănăstirile, în satele și orașele de
pretutindeni.
Ajută-ne, Cuvioase Părinte Paisie să împlinim poruncile
lui Hristos, și, împreună cu cetele cerești, roagă-te pentru
părinții noștri ierarhi, preoți și călugări, pentru mame și copii,
pentru cei care sunt în suferințe și în nevoi, pentru toți
dreptcredincioșii creștini și pentru pacea Bisericii lui Hristos,
ca să ne acopere de tot răul cu harul Preasfintei Treimi, Căreia
I se cuvine laudă și mulțumire în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis
şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta
faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne
mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor,

care este rodul păcatelor noastre pe care în toată
ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le
săvârşim. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi,
netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul
vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu
trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu
răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru
că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea
de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu,
Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile
Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă
sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru
pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău
cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu
bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim
preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin.

PROGRAMUL LITURGIC
PE LUNA NOIEMBRIE
Vineri 4 Noiembrie:
Acatistul Sfantului Gheorghe …................................. 6.00 PM
Sambata 5 Noiembrie : Mosii de toamna
Sfanta Liturghie si Parastas ...................................... 9.00 AM
Duminica 6 Noiembrie :
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
Luni 7 Noiembrie:
Vecernie si Litie .............................................................. 6.00 PM
Marti 8 Noiembrie: SOBORUL SF. ARH. MIHAIL SI GAVRIIL
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
Vineri 11 Noiembrie: Sf. Mc. Mina
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
Duminica 13 Noiembrie :
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
INCEPUTUL POSTULUI NASTERII DOMNULUI
Marti 15 Noiembrie: Sf. Paisie de la Neamt
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
Vineri 18 Noiembrie:
Acatistul Sfantului Nicolae …..................................... 6.00 PM
Sambata 19 Noiembrie :
Sfanta Liturghie si Parastas ...................................... 9.00 AM
Duminica 20 Noiembrie :
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
Luni 21 Noiembrie: INTR. MAICII DOMNULUI IN BISERICA
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
Duminica 27 Noiembrie :
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM
Marti 29 Noiembrie:
Vecernie si Litie .............................................................. 6.00 PM
Miercuri 30 Noiembrie : SF. APOSTOL ANDREI
Utrenie si Sfanta Liturghie ........................................ 8.30 AM

