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Coperta 1 - Biserica Mănăstirii Nechit, jud Neamt

De vorbã cu cititorul!
Iubiţi cititori,

V

ă spunem “La mulţi ani” şi bun găsit la un nou număr al revistei noastre,
numărul 5, primul însă din acest nou an care, sperăm să ne aducă tuturor,
multă sănătate şi toate cele ce ne sunt de folos şi zidire sufletească!

A

ducem fierbinţile noastre mulţumiri, tuturor cititorilor noştri care, ne-au
primit în casa sufletelor lor, care ne-au vorbit, ne-au scris şi ne-au încurajat, ne-au susţinut sufleteşte cât şi financiar, aşa încât, am împlinit astfel, primul
an de viaţă în activitatea revistei noastre parohiale. Bunul Dumnezeu să vă aibe
pe toţi în paza Sa, să vă binecuvinteze şi, să vă ocrotească!

V

ă îndemnăm în acelaşi timp să ne scrieţi, dacă simţiţi dorinţa, la adresa
noastră binecunoscută de email:
ruga.romaneasca@yahoo.com.au

N

umărul acesta al revistei noastre vă propune să ne amintim de evenimentele ce s-au petrecut în comunitatea noastră, să poposim în spaţii atât de
dragi nouă tuturor, ce ne amintesc că suntem deţinătorii unor nepreţuite comori
de tradiţie românească, să aşezăm în cămara sufletelor noastre cuvinte ziditoare
care, mai apoi să crească şi să coacă sămânţa cea bună, dătătoare de credinţă şi
adevărate fapte de milostenie, să aducem mărturie de credinţa noastră prin iubire.

C
S

redinţa are valoare, are însemnătate atunci când o foloseşti şi este lucrătoare în iubire.

ă ne rugăm să facă Dumnezeu ce nu putem face noi, dar să fim preocupaţi
să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim, să iubim pe oameni
cu iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos “Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiţi unii pe alţii precum şi Eu v-am iubit pe voi” - şi fără îndoială că în felul acesta ne
vom bucura de cer, ne vom bucura de Dumnezeu, de acum şi până-n veac.
Colectivul de redacţie
Fundal: Biserica monument de la Ieud Deal

3

Romnie,plaidedor...
Continuăm în acest număr al revistei noastre seria articolelor închinate locurilor
dragi de acasă. Și pentru că mulţi dintre dumneavoastră aţi ajuns pe plaiuri nemţene, pe acele meleaguri de care ne leagă gânduri calde, emoţii și sentimente deosebite,
ne-am gândit să vă oferim în dar rândurile ce urmează... Iar celor dintre dumneavoastră care încă nu aţi ajuns acolo vi le dăruim cu aceiași dragoste!
Tot ca un dar de suflet îi rugăm și pe rugătorii de pe acele meleaguri să ne primească
gândurile împletite cu rugămintea de a ne purta în rugăciunea dumnealor.

MÃNÃSTIREA NECHIT
La rãscruce de Zenovii
P

entru o clipă, sfinţenia a fâlfâit străveziu pe lângă noi, zburând din mâna bătrânului. Parcă am fi sărutat nişte moaşte,
nu dreapta părintelui. Parfumul acelei mâini ne-a
stăruit mult în minte.

A

re trupul firav, iar bolile s-au cuibărit în el
spre a-i încerca răbdarea
şi credinţa. Plin de tăcere
înţelegătoare, de duhul
blândeţii şi al rugăciunii.
Aşa este părintele Zenovie
Ghidescu, un duhovnic
coborât parcă din “Pateric”. Albe ca neaua, părul
şi barba îi flutură în vânt
ca prologul unei vieţi trăite neîncetat în iubire de
Dumnezeu. Aici, la Mănăstirea Nechit de
pe valea pârâului cu acelaşi nume, din judeţul Neamţ, s-a retras părintele Zenovie
după ce a lăsat ordine şi armonie prin mănăstirile şi parohiile prin care a trecut. La
cei 90 de ani ai săi, părintele Zenovie Ghidescu este stareţul prin execelenţă, deşi,
paradoxal, are stareţ. Pe celălalt părinte,
Zenovie.
Coleg cu Sfântul Ioan Iacob

N
4

u degeaba am spus că bătrânul părinte Zenovie este parcă venit din

“Patericul” plin de pilde şi minuni. În 1934
avea 16 ani, când, în casa părinţilor săi din
satul Hociungi, au venit doi călugări de la
Neamţ cu un film religios. Nu filmul l-a impresionat pe tânărul Vasile,
ci viaţa lor de călugări.
A plecat şi el la mănăstire. Înainte de aceasta,
străbunica
Smaranda
i-a spus: “Dacă a fi ceva
de capul tău, să mergi la
ctitoria neamului nost, la
Nechit”. A trecut prin
multe locuri, mănăstiri,
schituri şi parohii, unde
l-au trimis mai-marii lui.
Printre acestea, Mănăstirea Bistriţa din Neamţ,
unde a convieţuit alături de Patriarhul Teoctist şi de Ioan Iacob,
Sfântul de mai târziu de la Hozeva. Abia
în 1948 a fost numit stareţ la Schitul Nechit.
Atunci şi-a adus aminte de spusele străbunicii. Străbunicii săi trăiseră o minune. Se
apropiau de 50 de ani şi nu aveau un copil.
Stareţul de atunci de la Nechit le-a spus:
“Dacă la anul pe vremea aceasta veţi avea un
copil ce veţi face cu el? Îl veţi da bisericii? Sau
îl veţi păstra şi veţi face în schimb reparaţii la
biserica schitului?”. S-au întors să repare
biserica, pentru că le-a dat Dumnezeu un
fiu. Peste timp, strănepotul acelei familii,
părintele Zenovie, a ajuns la Nechit.

Renaşterea

D

upă câteva luni de stăreţie la Nechit,
părintele s-a îmbolnăvit rău şi a plecat pentru nouă luni la tratament. Când s-a
întors a găsit o paragină. Povestirea episodului întoarcerii pare desprinsă din Vieţile
Sfinţilor. “Nu mai era nimic. Nici trăsură, nici
cai, nici oi, nici porci, nici păsări, nici provizii.
Parcă, în lipsa mea, singura preocupare a celor rămaşi a fost să prăduiască tot ce găsiseră.
Totul era paragină, ca şi viaţa de obşte. Trăirea duhovnicească era decedată”, mărturiseşte părintele. Lăsase 24 de vieţuitori, a mai
găsit doar opt, dintre care doar unul dintre
cei vechi. Stareţul le-a spus că vrea să instituie un program riguros. “A doua zi, am
intrat în rânduială şi, când clopotarul a tras
clopotul la ora 5:00 dimineaţă, monahii s-au
speriat, afară de ieromonahul Visarion Baghiu,
care-mi ştia rânduiala... Chiar de a doua zi am
dat telegramă, în taină, tuturor fraţilor care au
părăsit schitul după plecarea mea, să se întoarcă la vatra lor, care mai vor. Cei opt vieţuitori
de la schit nu ştiau ce fac eu, dar nici eu nu ştiam ce plănuiesc ei. Astfel că şapte călugări din
cei opt şi-au încărcat bagajul în căruţele pe care
le-au adus din sat şi au plecat, iar eu am rămas
singur cu ieromonahul Visarion, care-mi spusese râzând că i-au alungat slujbele de noapte...”, povesteşte părintele Zenovie. “Seara,
la vecernie, merg să bat toaca mai întâi, după
rânduială, în jurul bisericii, dar când îmi arunc
ochii la poarta din vale, la intrarea în schit, văd
intrând pe poartă un grup de monahi. Înţeleg că
sunt fraţii pe care i-am chemat. De bucurie am
scăpat toaca din mână şi alerg înaintea lor să-i
îmbrăţişez, iar ei m-au întâmpinat cântând cu
mare bucurie: «Pe stăpânul şi stareţul nostru,
Doamne îl păzeşte!» ... Au plecat şapte şi au venit zece”. În acea seară, la slujba litiei, nu

aveau nici un bob de grâu. Unii fraţi l-au
sfătuit pe stareţ să nu mai facă deloc slujba
dacă nu au cu ce. Dar el le-a spus că o să
facă şi fără grâu. “A doua zi, minune! Era 20
decembrie, iar după oficierea Sfintei Liturghii
ne sosesc cinci care trase de boi, încărcate cu tot
felul de provizii, printre care se găseau şi saci
de grâu.” Aşa a început renaşterea Schitului
Nechit după revenirea părintelui Zenovie
Ghidescu.

M

inunile s-au ţinut lanţ. Schitul nu mai
avea nici un animal, iar călugării se
sfătuiau să cumpere două oi pentru lapte.
Ca din senin, au venit nişte oameni de la
Dorna şi s-au oferit să ajute cu ce pot. Auzindu-le nevoile, le-au trimis patru vaci tiroleze, două juninci şi patruzeci de oi.

A

cum, povara anilor nu-l mai lasă pe
părintele Zenovie Ghidescu să iasă
din chilie decât la Sfânta Liturghie săvârşită duminica şi în sărbători. Este purtat cu
grijă şi sfială de câte un călugăr tânăr prin
curtea mănăstirii. Stă foarte puţin de vorbă
cu cineva, pare a avea lumea sa, mai aproape de cer decât de oameni. Credincioşii veniţi să-l vadă şi să-i audă sfatul se mulţumesc şi numai cu o binecuvântare.
Zenovie cel tânăr

P

ărintele Zenovie
cel tânăr, stareţul, ne povesteşte:
“Cel mai mult am
învăţat de la părintele Zenovie
evlavia lui faţă
de cele sfinte,
faţă de slujbele
bisericii. Ani la
rând, indiferent
de
neputinţa
trupească, el a
slujit zilnic Sfânta Liturghie. Era
primul în biserică
după baterea toacei.
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A

avut o grijă deosebită de pomelnice, de banul văduvei, se lipsea de somn, de mâncare, de odihnă pentru a citi toate pomelnicele. La
ora 3:00 el era în picioare! Un om din lumea
aceasta, dar cu o trăire de dincolo, sfinţitoare.
Ne spunea că preotul este ca un actor pe scena
sfinţeniei supreme a lui Dumnezeu. O singură
greşeală poate strica tot, poate sminti oamenii”.

Î

n timp ce ne povesteşte cu drag despre
bătrânul devenit legendă, călugării trec
încoace şi-ncolo pe lângă noi, cu diverse
treburi, mersul lor scoţând un sunet specific de paşi grăbiţi sub faldurile groase.
Părintele Laurenţiu, eclesiarhul, părintele Iosif, economul mănăstirii, părintele
Celestin, administratorul, părinţii Zaharia, Calinic, Serapion, Antonie, Gabriel
şi fraţii Vasile şi Ion. Doar pe ei i-am cunoscut din cei 14 vieţuitori ai mănăstirii.
Părintele Celestin dă fuga să închidă la locul lui un struţ scăpat din curtea destinată
celor şapte animale.
Fostul balerin

C

eea ce place însă din prima clipă la
Nechit şi te face să revii este firescul
şi naturaleţea cu care eşti întâmpinat. Fiecare pelerin este aşezat la masă, indiferent
de ora la care ajunge. Apoi, părintele stareţ
vorbeşte cu fiecare om în parte. Cu monahii
ştie să fie şi un frate egal, dar şi să se impună când este cazul. Pentru a nu nedreptăţi
pe cineva, face
balet cu graţie
duhovnicească
printre situaţii
şi stări de suflet. Doar era să
fie balerin!

“

Am făcut coregrafie până
la 16 ani şi jumătate. La un
spectacol mi-am
invitat şi duhovnicul, părintele
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Nicolae
Buhuşi,
din Leleşti, judeţul
Vaslui. După ce s-a
terminat, mi-a spus:
«Frate Gheorghiţă,
trebuie să alegi ori
raiul, ori iadul...»
Eram îmbrăcat în
constumaţia de la
balet şi nu i-a plăcut... Mi-a dat să citesc 40 de paraclise
şi cînd am ajuns la
al 28-lea a trebuit să
plec la alt spectacol,
la Bârlad. Iar staţia de autobuz era departe de
sat, cam la cinci kilometri. Treceau două autobuze la aceeaşi oră, dar în sens opus, unul spre
Bacău, altul spre Bârlad. Şi am zis în mintea
mea: «Dacă e de la Dumnezeu să plec la mănăstire o să vină primul autobuzul spre Bacău şi o
să mă urc în el, dacă nu, înseamnă că eu sunt
pentru lume, nu mă iau eu nici după popa, nici
după altcineva». A venit autobuzul care ducea
la mănăstire. Aveam un ceas electronic de plastic, de la tata, mă uitam la el şi număram minutele. Celălalt a venit după 6 minute. Acum,
unde să mă duc, la ce mănăstire? În minte, mi-a
venit o întâmplare din 1985. Tatăl meu era brigadier şi nu prea se ducea la biserică. Îi zicea
mamei: «Nu mă duc la biserică, părintele Nifon
de la Nechit m-a asigurat că se roagă el pentru mine. Dar voi să vă duceţi!». Şi am venit
aici, la Nechit. De la Roznov am venit pe jos...
Părinţii mei n-au ştiut de mine un an şi patru
luni. M-ar fi luat acasă”, povesteşte părintele
Zenovie Grigore.

“

Dacă aş trăi de o mie de ori tot călugăr m-aş face! Nimic din lume nu se
compară cu bucuria rugăciunii şi a vieţii în mănăstire!” Sunt vorbele părintelui Zenovie Grigore, care ne-a spus
că numele Zenobios înseamnă “viaţă”.
În acest caz, fericită.
Sursa: www.jurnalul.ro
iunie, 2008

L

a 35 km miazăzi de Piatra Neamţ și la
8 km vest de Borlești, pe valea pârâului
Nechit, într-un cadru natural de un pitoresc deosebit, se ridică vechea așezare monahală a Mănăstirii Nechit, ale cărei obârșii
pătrund, conform tradiţiei, până în trecutul
îndepărtat al secolului al XIV-lea.

P

e firul neîntrerupt al vremii a ajuns
până la noi amintirea unui anume Nichita Sihastrul, primul care s-ar fi nevoit
rugându-se lui Dumnezeu pe aceste plaiuri, de la care apoi au împrumutat numele, pârâul, valea și muntele care străjuiau
locul său de închinăciune. În jurul
lui s-au adunat și alţi rugători întru singurătate, care
au ridicat, după obiceiul
vremii, o bisericuţă de
lemn punând, astfel,
bazele unei așezări isihaste ce va fi apoi cunoscută sub numele de
“Sihăstria lui Nechita” sau
“Schitul Nechit”.

D

in tradiţie, se știe că Valea Nechitului era destul de populată în secolul
al XIV-lea, când s-au construit mai multe
așezări de tip rural, pomenite și în scrierile
cancelariei domnești, chiar în primele decenii ale veacului următor. Astfel un document din anii 1399-1418 despre un anume
Huba, stăpân de pământuri în aceste locuri,
menţionează existenţa aici a Schitului Nechit, cu hramul “Sfântul Nicolae”, având
în apropiere un sat, moară și siliște. În alt
hrisov de danie domnească al lui Alexan-

dru cel Bun, din 1419, este pomenit Schitul
Nechit, aflat în “Câmpul lui Dragoș”, unde se
găsea și curtea boierească a doi fraţi: Dragomir și Ioan Borilovici.

T

radiţia spune că, după ce a ridicat Mănăstirea Tazlău în anii 1496-1497, Ștefan
cel Mare ar fi luat călugări din Nechit pentru
obștea nou înfiinţatei mănăstiri. Tot tradiţia,
de asemenea, pune izvorârea minunată a celor trei izvoare din apropierea mănăstirii pe
seama lui Chiriac de la Tazlău (Sihastrul),
cel care mai târziu este pomenit de mitropolitul Dosoftei al Moldovei în rândul Sfinţilor
veneraţi în Moldova.

Î

n primele decenii ale secolului al XIX-lea viaţa isihastă
din jurul schitului Nechit a
început a se stinge, abia pâlpâind prin osteneala celor
trei călugări ce mai rămăseseră aici. A urmat o perioadă de ruină și uitare, până în
anul 1864 când s-a făcut o biserică de zid în jurul celei vechi din
lemn, o clopotniţă de piatră și câteva chilii,
reprezentându-se flacăra vieţii monahale în
această străveche vatră de credinţă.

I

storia mai nouă a Mănăstirii Nechit
este strâns legată de strădaniile părintelui Zenovie Ghidescu, demn urmaș al
monahilor care s-au nevoit în aceste locuri, venit aici ca stareţ, prima oară, în
1948. În 1960, Schitul Nechit redevenise
așezământul prosper de odinioară, dar desfiinţarea sa abuzivă, hotărâtă de autorităţi-
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le ateiste ale vremii, a readus aici pustiul
în locul rugăciunilor către Dumnezeu.
Părintele Zenovie este numit paroh în mai
multe locuri, dar de când se obţine redeschiderea schitului, în 1972, nu contenește
a-l veghea, contribuind la refacerea acestuia, chiar înainte de a reveni ca stareţ la
Nechit.

Î

ntre anii 1976-1979 se reface în întregime
biserica mare, cu hramul “Schimbarea la
Faţă” și se construiește deasupra și un paraclis “Sfinţii Mucenici Zenovie și Zenovia”, care
sunt pictate de monahia Viorica Creţu de la
Mănăstirea Prislop, în perioada 1979-1982.
În 1990 se mărește edificiul iniţial printr-un
adaos, unde pictura a fost executată de pictorul Mihai Chiuariu între anii 1991-1992.
Între anii 1998-2001 s-a săvârșit construcţia noului turn-clopotniţă, care străjuiește
principalul drum de acces în mănăstire și
care adăpostește și un paraclis cu hramul
“Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, oferind vieţuitorilor și pelerinilor ce trec pe
aici, un alt loc de rugăciune și reculegere
duhovnicească.

L

a Mănăstirea Nechit, unde viaţa este,
conform tradiţiei, de obște, trăiesc în
prezent 15 monahi în frunte cu Stareţul Zenovie Grigore și cu proin Stareţul Zenovie
Ghidescu. Toţi sunt absolvenţi de seminar
teologic, unii dintre aceștia fiind studenţi la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
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PapuculSfntului
IerarhSpiridon
Prăznuit pe 12 Decembrie

Prin tragere la sorţi, Mănăstirea Nechit din Neamţ a câștigat papucul
Sfântului Ierarh Spiridon

U

nul dintre cei doi papuci ai Sfântului
Spiridon, făcător de minuni, provenit
de la racla cu Sfintele Moaște din Grecia,
se află la Mănăstirea Nechit din judeţul
Neamţ.

biserici ortodoxe din lume. De multe ori,
papucii sunt uzaţi, iar câteodată au și fire
de iarbă prinși de ei, dovadă a călătoriilor
Sfântului.

A

ceastă donaţie a fost oferită în 2004,
în cadrul unei ceremonii de tragere la
sorţi, care s-a desfășurat în insula greacă
Corfu, cu participarea a peste 430 de reprezentanţi de la lăcășuri de cult din ţări ortodoxe europene. Dintr-un bol mare din sticlă a mai fost extrasă și Patriarhia Greciei,
pentru cel de-al doilea păpucel al Sfântului
Spiridon, vindecător de boli.

A

șezat într-o raclă mică din argint auriu
și acoperit cu sticlă, păpucelul Sfântului Ierarh Spiridon este confecţionat din
veșminte preoţești și din pluș roșu, fiind
brodat cu pietricele scumpe. Prin sticla raclei se simte mireasma binefăcătoare a Sfintelor Moaște, care au săvârșit, în decursul
veacurilor, nenumărate minuni și vindecări miraculoase.

A

colo, în insula Corfu, Sfântul Spiridon
este considerat călător. Pleacă noaptea
din raclă, acolo unde este chemat. Din cauza aceasta, o dată pe an, trupul întreg al
Sfântului este dezbrăcat de veșmintele de
ierarh și îmbrăcat cu altele noi. Racla cu
tronul arhieresc se deschide, iar veșmintele
vechi se taie și se împart celor mai vrednice
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Crciunul
Cel dintâi praznic împărătesc cu dată
fixă, în ordinea firească (cronologică) a vieţii
Mântuitorului, este Naşterea, numită în popor şi Crăciunul, la 25 decembrie, este sărbătoarea anuală a naşterii cu trup a Domnului
nostru Iisus Hristos (vezi Luca II, .1-21). Pare a fi
cea dintâi sărbătoare specific creştină, dintre cele ale Mântuitorului, deşi nu este tot
atât de veche ca Paştile sau Rusaliile, a căror
origine stă în legătură cu sărbătorile iudaice
corespunzătoare.
a) În mentalitatea creştină primitivă, moştenită de la lumea veche, accentul se punea
pe ziua morţii şi a învierii divinităţilor adorate, iar nu pe ziua naşterii lor. De aceea,
cultul Mântuitorului în Biserica primară era
concentrat mai tot în jurul morţii şi al Învierii
Sale. Calendarele creştine păstrează de asemenea în amintirea posterităţii, nu datele
naşterii mucenicilor şi ale Sfinţilor, ci datele morţii lor. De aceea, Naşterea Domnului
este considerată în general ca o sărbătoare de
origine mai nouă decât Paştile. Vechimea ei
se poate urmări retrospectiv în documente
până pe la sfârşitul secolului III, când - după
o tradiţie consemnată de istoricul bizantin Nichifor Calist - pe timpul prigoanei lui
Diocleţian şi Maximian, o mare mulţime de
creştini au pierit arşi de vii într-o biserică din
Nicomidia, în care se adunaseră să prăznuiască ziua Naşterii Domnului.
b) Deşi sărbătorită în toată lumea creştină,
totuşi, la început era deosebire între creştinii
din Apus şi cei din Răsărit, în ceea ce priveşte data acestei sărbători. Astfel, în Apus, cel
puţin de prin sec. III, Naşterea Domnului
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se serba, ca si azi, la 25 decembrie, potrivit
unei vechi tradiţii, după care recensământul lui Cezar August, în timpul căruia Sfântul
Evanghelist Luca ne spune că s-a întâmplat
Naşterea Domnului (Luca II, 1), a avut loc la 25 decembrie 754 ab Urbe condita (de la întemeierea
Romei). După Sfântul Ioan Gură de Aur, tradiţia aceasta este foarte veche la Roma şi acolo,
spune el, Naşterea Domnului s-ar fi serbat de
la început la 25 decembrie. Cam acelaşi lucru
afirma, puţin mai târziu, şi Fericitul Ieronim,
într-o cuvântare ţinută de el la Ierusalim, în
ziua de 25 decembrie; convingerea că în această zi S-a născut Hristos, spune el, este veche si
universală.
De asemenea, după Fericitul Augustin, consensul Bisericii fixează ziua naşterii Domnului
în ziua a opta a calendelor lui ianuarie (25
decembrie). Dar ceea ce este sigur este că în
Răsărit, până prin a doua jumătate a secolului
IV, Naşterea Domnului era serbată în aceeaşi zi
cu Botezul Domnului, adică la 6 ianuarie; această dublă sărbătoare era numită în general sărbătoarea Arătării Domnului. Practica răsăriteană se întemeia pe tradiţia că Mântuitorul S-ar fi
botezat în aceeaşi zi în care S-a născut, după cuvântul Evangheliei, care spune că, atunci când
a venit la Iordan să Se boteze, Mântuitorul avea
30 ani (Luca III, 23).
De fapt însă, atât în Orient cât şi în Occident
Naşterea Domnului a fost serbată de la început
la aceeaşi dată, în legătură cu aceea a solstitiului de iarnă, numai că orientalii au fixat-o,
după vechiul calcul egiptean, la 6 ianuarie, pe
când Apusul, în frunte cu Roma, a recalculat-o,
fixând-o în functie de data exactă la care cădea

atunci solstitiul, adică la 25 decembrie.
Se consideră că sărbătoarea Naşterii
s-a despărţit pentru prima dată de cea a
Botezului, serbându-se la 25 decembrie, în
Biserica din Antiohia, în jurul anului 375, apoi
la Constantinopol în anul 379, când Sfântul
Grigorie de Nazianz a ţinut cu acel prilej celebra predică festivă, care va servi mai târziu
ca izvor de inspiraţie imnografului Cosma de
Maiuma la compunerea canonului Naşterii
(“Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!...”).
Peste câţiva ani, se introducea data de 25
decembrie, pentru prăznuirea
Crăciunului, şi în Antiohia,
după cum dovedeşte Omilia la Naşterea
Domnului,
ţinută
în Antiohia de
Sfântul Ioan Gură
de Aur în 386, şi
amintită mai înainte. În Constituţiile
Apostolice (V, 13),
redactate
spre
sfârşitul
secolului IV, Naşterea
Domnului e numărată ca cea
dintâi dintre sărbători, recomandându-se serbarea
ei la 25 decembrie,
iar în alt loc (cart. VIH,
cap. 33)
e amintită ca
o sărbătoare deosebită de cea a Epifaniei. Cu timpul, şi anume prin prima jumătate a secolului V, ziua
de 25 decembrie ca dată a sărbătorii Naşterii
a fost introdusă şi în Biserica Alexandriei,
apoi în cea a Ierusalimului, generalizânduse astfel în creştinătatea răsăriteană. Numai
armenii serbează încă până astăzi Naşterea
Domnului tot la 6 ianuarie (odată cu Botezul
Domnului), ca în vechime.
c) La fixarea zilei de 25 decembrie ca dată
a sărbătorii Naşterii Domnului, s-a avut în
vedere probabil şi faptul că mai toate popoarele din antichitate aveau unele sărbători

solare care cădeau în jurul solstiţiului de
iarnă (22 decembrie), sărbători care erau împreunate cu orgii şi petreceri deşănţate şi pe
care Crăciunul creştin trebuia să le înlocuiască. Biserica a vrut să contrapună o sărbătoare
creştină mai ales cultului lui Mitra, zeul soarelui, cult de origine orientală, care prin sec.
III făcea o serioasă concurenţă creştinismului, îndeosebi în rândurile armatei romane,
şi a cărui sărbătoare centrală cădea în jurul
solstiţiului de iarnă (22-23 decembrie), ea
fiind privită ca zi de naştere a zeului Soare,
învingător în lupta contra frigului şi a întunericului, şi ziua de naştere a Soarelui nebiruit, pentru că de aici înainte zilele încep să
crească, iar nopţile să scadă. Opinia generală
a liturghiştilor şi istoricilor apuseni este că
ziua de naştere a zeului Mitra (sărbătoare
introdusă la Roma de împăratul Aurelian
la 274) ar fi fost astfel înlocuită cu ziua de
naştere a Mântuitorului care fusese numit
de prooroci “Soarele Dreptăţii” (Maleahi IV, 2) şi
“Răsăritul cel de sus” (Zaharia VI, 12; Luca I, 78, 79 şi Troparul
Naşterii Domnului)
şi pe Care bătrânul Simeon îl numise “Lumină spre descoperirea neamurilor”
(Luca II. 32)
, iar apoi El însuşi Se numise pe Sine
“Lumina lumii” (Ioan IX, 5). Este
însă posibil ca adevăratul
raport cronologic dintre
aceste două sărbători
să fie invers, adică
va fi existat mai întâi
sărbătoarea creştină a
Naşterii lui Iisus la
25 decembrie, iar
introducerea de către Aurelian a sărbătorii păgâne a lui Mitra la 274 să fi constituit o
încercare neizbutită de a înlocui sărbătoarea
creştină, mai veche.
Tot în legatură cu fenomenele naturii
erau şi sărbătorile de iarnă ale romanilor,
ca Saturnaliile (sărbătoarea lui Saturn) si
Juvenaliile (sărbătoarea tinerilor sau a copiilor), care cădeau cam în acelaşi timp. De
aceste sărbători ale strămoşilor noştri romani
erau legate o mulţime de datini şi obiceiuri
vechi, pe care poporul nostru le păstrează
până azi, dar le-a pus în legătură cu Naşterea
Domnului şi le-a împrumutat sens şi caracter
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creştin, ca de exemplu: colindele, sorcova,
plugusorul s.a., la care cu timpul s-au adăugat şi altele, de origine şi concepţie pur creştină, ca: Vicleiemul, Irozii, Steaua ş.a., care fac
din sărbătoarea Crăciunului una dintre cele
mai scumpe şi mai populare sărbători ale
Ortodoxiei româneşti.
Nu mai putin se poate să fi contribuit la fixarea zilei de 25 decembrie ca dată a Naşterii
Domnului şi o consideratie simbolică, în
legătură cu cursul anului solar. Deoarece
Sfântul
Ioan

Botezătorul a
spus: “Aceluia (adică lui
Iisus) se cade să crească, iar mie să mă micşorez” (Ioan III, 30), s-a aşezat sărbătoarea Naşterii
lui la 24 iunie (momentul solstiţiului de vară,
când zilele încep să descrească), iar Naşterea
Mântuitorului la 25 decembrie, adică după
solstiţiul de iarnă, când zilele încep să se
mărească.
d) Odată fixată la 25 decembrie, sărbătoarea Naşterii Domnului a atras după sine revizuirea şi deplasarea sau fixarea datelor unui
şir întreg de alte sărbători, în general mai
noi, care stau în dependenţă cronologică de
ea, şi anume: Tăierea-împrejur a Domnului,
Întâmpinarea Domnului, Bunavestire şi
Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Totodată, în legătură cu marele praznic, au luat
naştere în calendarul răsăritean pomenirile
unor Sfinţi mai importanţi din Vechiul şi din
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Noul Testament, grupate înainte şi după data
Naşterii Domnului (ca de ex: cele 2 duminici
dinaintea Naşterii şi cea de după Naştere),
a căror vechime e atestată încă din sec. IV.
Sărbătoarea Naşterii a devenit astfel al doilea punct cardinal al anului bisericesc, după
Sfintele Paşti. După cum data Paştilor guvernează întreg ciclul sărbătorilor cu dată variabilă, tot aşa Crăciunul reglementează un ciclu
important de sărbători cu date fixe, presărate
în tot cursul anului bisericesc.
e) În ceea ce priveşte modul sărbătoririi, ziua Naşterii Domnului,
fiind privită ca una dintre cele mai mari sărbători creştine, era
prăznuită cu mare
solemnitate. În ziua
precedentă se ajuna
(obicei existent încă
din sec. IV), se făcea
slujba în cadrul căreia se botezau catehumenii, ca şi la Paşti şi
la Rusalii, şi se citeau
Ceasurile mari sau
împărăteşti, numite aşa pentru că în
Bizanţ luau parte la ele şi împăraţii, iar la noi domnitorii cu toată curtea lor. Tot în ajun, slujitorii Bisericii
(preoţii şi cantăreţii) umblau, ca şi azi, cu
icoana Naşterii pe la casele credincioşilor,
pentru a le vesti măritul praznic de a doua zi.
Cu timpul, s-a instituit şi postul Crăciunului,
ca mijloc de pregătire sufletească pentru întâmpinarea sărbătorii. Ziua sărbătorii însăşi
era zi de repaus; până şi sclavii erau scutiţi în
această zi de corvezile obişnuite. Erau oprite, prin legi civile, spectacolele şi jocurile de
teatru şi cele din palestre şi circuri. Era interzisă, de asemenea, plecarea genunchilor, atât
în ziua Naşterii cât şi în tot timpul până în
ajunul Bobotezei, regulă pe care, în virtutea
tradiţiei, o păstrează până astăzi cărţile noastre de slujbă.

Preot Profesor Ene Branişte

Colindele în viaţa şi spiritualitatea
credincioşilor români
S

ărbătorile creştine ale Naşterii Domnului
Anului Nou şi Bobotezei au în viaţa credincioşilor o semnificaţie aparte. Ele trezesc
rezonanţe afective de înaltă sensibilitate şi
de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie şi un farmec cu totul specifice
în trăirea religioasă. La aceasta contribuie în
cea mai mare măsură tradiţia veche şi scumpă a colindelor, care înfăţişează evenimentul de extraordinară importanţă al venirii în
lume a Fiului lui Dumnezeu întrupat, întrun nimb de deosebită frumuseţe şi duioşie.

C

a parte integrantă a folclorului religios,
colindele prezintă o valoare nepreţuită
prin originea şi mai ales prin vechimea lor.
Ele reprezintă cântecul nostru strămoşesc şi
una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios românesc. Oricare
ar fi părerea specialiştilor în această privinţă, un lucru este sigur şi anume că ele sunt
foarte vechi, formându-se odată cu poporul
român şi cu răspândirea creştinismului pe
meleagurile noastre. Prezenţa în colindele
şi pluguşoarele noastre a numelui lui “Bădica Traian” ne aminteşte de timpul formării
poporului român şi de strămoşii neamului
nostru. După părerea unora, cele mai vechi
colinde ar fi acelea care au refrenul “Lerui
Doamne” sau “Alilerui Doamne”, care ar fi
forma arhaică, pe cât se pare, a cuvântului
bisericesc “Aliluia”.

C

olindele, “aceste minunate creaţii populare”, s-au păstrat din generaţie în generaţie şi au răsunat în fiecare an, fără întrerupere, în casele creştinilor, în noaptea sfântă a

Naşterii Domnului, sub luceafărul de argint
al păcii, în seara de Anul Nou şi la alte sărbători, îndătinându-se, răspândîndu-se şi fiind nelipsite din manifestările religioase ale
credincioşilor noştri.

S

ub raportul măiestriei artistice a versului şi a melodiei, colindele ocupă un loc
de seamă în creaţia poporului nostru. Ele
formează un tot unitar cu doinele, baladele
populare şi cântecele de vitejie, cu basmele,
ghicitorile, proverbele şi zicătorile. Venind
din lumea obştilor săteşti, colindele păstrează, fără îndoială, unele din cele mai vechi
realizări poetice româneşti. Ele exprimă,
sub forma poeziei populare florile alese ale
simţămintelor noastre creştineşti în faţa tainei celei din veac ascunse, precum şi binefacerile ce s-au revărsat asupra omenirii prin
întruparea Fiului lui Dumnezeu.

P

uţine popoare din lume au însoţit minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o
îmbrăţisare aşa de caldă şi de duioasă şi au
exprimat-o aşa de bogat în forme artistice,
cum a făcut-o poporul român. În colinde,
simplitatea, uşurinţa şi cursivitatea versului popular, exprimă o mare bogăţie de idei,
într-o formă plină de frumuseţi artistice, în
care figurile de stil abundă, comparaţiile se
întrec una pe alta, iar epitetele şi mai ales
diminutivele nu lipsesc aproape din nici un
vers. Este, de altfel, tot ceea ce dă gingăşie,
frumuseţe, farmec şi duioşie colindelor. Colindele româneşti sunt păstrate, gustate şi
apreciate pentru valoarea lor teologică. Ele
sunt înmiresmate de parfumul cel mai ales
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al evlaviei noastre creştineşti şi strămoşeşti,
sunt o transpunere în forma populară cântată a credinţei noastre ortodoxe. Ele sunt
inspirate din Sfânta Scriptură şi din Sfânta
Tradiţie, din slujbele divine şi din iconografie. În ele respiră puternic duhul creştin şi se
păstrează ceva din frăgezimea creştinismului primar. În versurile lor duioase şi pline
de credinţă se descifrează sensurile adânci
ale unei trăiri religioase autentice, bazate pe
mărturia de nezdruncinat a dreptei credinţe.

E

le prezintă ascultătorilor dogma ortodoxă înveşmântată în straiul versului popular. Nici una din învăţăturile de bază ale
credinţei creştine nu este uitată sau nefolosită în colindele noastre româneşti. În ele se
răsfrânge învăţătura creştină despre păcatul
strămoşesc, întruparea şi naşterea Mântuitorului, răscumpărarea oamenilor prin moarte
şi Învierea Sa, supracinstirea Maicii Domnului, cinstirea Sfinţilor, Sfintele Taine, învăţătura despre rai şi iad şi judecata viitoare.

M

ajoritatea colindelor au în centrul lor
persoana Mântuitorului nostru Iisus
Hristos descriind mai ales întruparea şi naşterea Lui cea mai presus de minte, pe care o
exprimă în mod simplu, fără speculaţii teologice subtile, ci cu sentimentul trăirii unui
mare adevăr de credinţă, Fiul lui Dumnezeu
s-a născut:
“Din Fecioara Maria
Din neamul lui Avraam,
Din sămînţa lui David,
Din Duhul Sfânt zămislit”
căci :
“Dumnezeu fiind din fire,
Ai luat chip de omenire
Şi te-ai dat spre răstignire,
Pentru-a noastră mântuire”.
Iată cum este redată, de exemplu, învăţătura despre judecata universală în colindul
următor:
“Tu, Fiule, nu mai plânge,
Că eu ţie ţi-oi aduce
Un scaun de judecată,
Ca să judeci lumea toată.
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Să dai drepţii la dreptate
Şi strâmbii la strâmbătate,
Să iei ceru-n stăpânire,
Pământul în moştenire”.

M

aica Domnului, care ocupă un loc central în evlavia şi în cultul ortodox, este
prezentă la tot pasul în colindele româneşti,
alături de Fiul său iubit, Mântuitorul Hristos. Credincioşii o numesc pe Maica Domnului ”Curata”, “Preanevinovata”, “Fecioara
Maria”, “Lumina preasfântă”, “Precista blagoslovită”:
“Că astăzi curata,
Prea nevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia”.

C

olindele noastre religioase înfăţisează
pe Maica Domnului ca mijlocitoare pentru credincioşi şi rugătoare pentru neamul
omenesc în versuri de o rară frumuseţe şi de
o putere intuitivă vrednică de admirat.

D

ar toate învăţăturile de credinţă exprimate în colinde sunt în legatură cu
aceea de mântuire, foarte frecventă şi ea în
aceste creaţii, accentul punându-se pe frumuseţea cadrului spectacular al Naşterii şi
pe bucuriile luminoase ca soarele, pe care
această naştere le picură în sufletele creştinilor. La evenimentul Naşterii sunt de faţă
toate planurile creaţiei şi ale firii: cerul reprezentat prin îngeri, lumea cuvântătoare a
pământenilor, înfăţişată prin păstori şi lumea necuvântătoare înfăţişată prin plante şi
animale de tot felul. Tatăl însuşi coboară din
ceruri să binecuvinteze lumea. Totul se petrece ca într-o slujbă cerească asemănătoare
Sfintei Liturghii, pe care credincioşii o ascultă în fiecare Duminică:
“De-auzi gazdă ori n-auzi
Toaca-n cer şi slujba-n rai,
Toaca-n cer cum o bătea,
Slujba-n rai cum o făcea,
Dumnezeu cum cuvânta,
Maica Sfântă se ruga.
Şi să stai să tot priveşti
Cum făcea slujbe cereşti

Îngerii ţinând stâlpări
Cântau sfintele cântări”.
olindele au avut şi marele rol de a păstra şi apăra credinţa ortodoxă atunci
când prozelitismul eterodox încerca să rupă
unitatea de credinţă a ortodocşilor, pentru
a dezmembra, în acelaşi timp şi unitatea lor
naţională. Păstrând şi mărturisind aceleaşi
adevăruri de credinţă, colindele s-au numărat printre mijloacele populare cele mai
eficace de apărare a ortodoxiei, dovedind
unitatea sufletească a credincioşilor noştri
ortodocşi de pe tot întinsul ţării. Documente
vrednice de încredere mărturisesc că românii transilvăneni preferau sa cânte de Crăciun colindele învăţate din străbuni, în locul
cântecelor care li se impuneau de cei străini
de legea lor.

C

C

olindele scot în evidenţă legătura strânsă a strămoşilor cu Ortodoxia cât şi cu
oraşul Constantinopol:
“La poartă la Ţarigrad,
S-a născut mare-mpărat”.

C

olindele noastre româneşti
sunt deosebit de
valoroase pentru
bogatele idei morale şi sociale pe
care le exprimă. Pe
lângă mesajul ceresc al mântuirii,
colindele au format
şi o şcoală de îmbărbătare, de nădejde şi de
virtuţi morale în viaţa credincioşilor, exprimând dragostea de oameni, facerea de bine,
smerenia, ascultarea şi bunătatea, cinstea,
dragostea de ţară, eroismul, bucuria sărbătorilor, dorinţa de prosperitate, belşug şi
pace, ca idealuri nepieritoare şi caracteristici
esenţiale ale sufletului poporului nostru. În
ele eticul s-a îmbinat în chipul cel mai armonios şi mai fericit cu esteticul.

A

ctualizând în fiecare an amintirea Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos
colindătorii duc cu ei la casele credincioşilor
voia bună, cinstea şi dragostea, aşa cum se

vede din aceste urări:
“Troscoţel de p-ângă drum,
Voie bună cui mă-nchin!
Troscoţel de p-ângă cale,
Cinste şi dragoste-n faţa Dumitale!”

C

olindele reflectă bunătatea proverbială a
românului, credincioşii având pildă de
bunătate pe Mântuitorul Iisus Hristos care
în colinde apare ca un Domn “prea bun”:
“Sus în curtea lui Crăciun,
S-a născut un domn prea bun”.

L

uând ca pildă această bunătate a Domnului şi Mântuitorului Hristos, colindele
îndeamnă pe credincioşi ca şi ei să fie buni
mereu, dar mai ales acum, când s-a născut
“Păstorul cel bun”:
“Acuma pe la Crăciun,
Tot omul să fie bun”.

B

unătatea aceasta a românului, cunoscută
pretutindeni sub numele de ospitalitate,
este răsplătită de urările de la sfârşitul colindelor:
“Busuioc verde pe masă,
Rămâi gazdă sănătoasă.
La mulţi ani cu sănătate
Domnul să vă dea de toate!”

A

lături de bunătăţile care izvorăsc din iubirea de Dumnezeu
şi de aproapele, colindele reflectă
o calitate şi o virtute tot aşa de specifică pentru credincioşii noştri şi
anume cinstea. Pentru poporul român, cinstea este tot aşa de valoroasă şi de scumpă
ca şi dreptatea şi libertatea, iar colindele au
fost un îndemn permanent la păstrarea ei.

C

olindele preamăresc virtutea cumpătării, şi strâns legat de ea, postul din care,
de altfel, izvorăşte, lăudând pe cei ce postesc:
“Ferice de cei postelnici,
Care-mi postesc posturile
Şi-mi ajună ajunurile”.

C

adrul virtuţilor înfăţişate de colinde se
întregeşte şi cu aceea a dărniciei, adică
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a într-ajutorării aproapelui, a celui lipsit de
ajutor, atunci când el este în suferinţă şi în
necaz. Ea este reflectată astfel într-un colind
în care “Domnul bun, cest, Domn bun şi Om
bun”:
“Câţi flămânzi îmi trec
Pe toţi îi satură.
Câţi setoşi îmi trec
Pe toţi îi adapă.
Câţi goi îi venea
Toţi îi îmbrăca.
Câţi desculţi venea,
Pe toţi îi încălţa”.

D

e asemenea, virtutea bărbăţiei, de care
este legată răbdarea, este oglindită în
colindele noastre româneşti.

Î

n opoziţie cu lauda virtuţilor, colindele
condamnă păcatele şi patimile omeneşti
sau viciile, pentru urmările lor nefaste. Astfel, minciuna este înfierată
în colinde, îndemnând
pe cei care o practică
să se lepede de ea. Patima înşelătoriei, opusă
cinstei şi corectitudinii,
este biciuita în colindele cu caracter social,
ca şi patima beţiei, ca
izvor al altor patimi şi
păcate.

D

intre ideile sociale cea mai des întâlnită în colinde este aceea de pace, poporul român fiind un popor iubitor de pace.
Aceasta se potriveşte cu firea lui bună şi
blajină, cu dragostea şi cu generozitatea
sa. Poporul nostru, care a cunoscut ororile
războiului, şi-a dorit sieşi şi la toată lumea
pacea, ca pe bunul cel mai scump şi mai îndispensabil vieţii sale, ca aceea care condiţionează bunăstarea materială şi spirituală a
oamenilor. În colinde, taina întrupării Fiului lui Dumnezeu este slăvită pentru că ea a
adus lumii împăcarea cu Dumnezeu, pentru
că Pruncul născut în peşteră este “Domn al
păcii” şi fiindcă naşterea Lui a fost salutată
cu imnul ceresc al slavei lui Dumnezeu şi al
păcii oamenilor. Această pace se instaurea-
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ză odată cu venirea în lume a Mântuitorului
Hristos, a cărui împărăţie este o împărăţie a
păcii. Iată cât de frumos redă această idee un
colind de vânătoare:
“Ho, ho-ho! Nu vă-narmaţi!
Că pe cer azi s-a ivit
Un luceafăr strălucit.
Că astăzi Fiul cel Sfânt
Pace-aduce pe pământ
Sânge azi să nu mai curgă,
Lacrimi azi să nu se scurgă.
Vânătorii că-mi cădeau
În genunchi şi se rugau,
Din săgeţi cruce făceau”.
Pacea adusă de Mântuitorul este o pace
veşnică şi universală:
“Întru cei de sus mărire
Şi pe pământ păciuire,
La toţi oamenii să fie
De acum până-n vecie”.
“Mărire-ntru cei de sus,
Şi pace pân-la Apus”.

M

unca se reflectă şi ea
din plin în colindele
noastre româneşti. Versurile lor amintesc de toate
categoriile de vârstă şi de
ocupaţii cântând însuşirile
care trebuie să împodobească sufletul unui creştin destoinicia în muncă, hărnicia, îndemânarea şi curăţenia. Munca pământului, grija
pentru unelte şi animale, creşterea vitelor,
pescuitul, albinăritul, morăritul şi, mai ales,
vânătoarea, sunt descrise măiestrit în colinde. Prin acestea ele scot în evidenţă două
din caracteristicile esenţiale ale neamului
nostru: munca şi hărnicia.

A

lături de pace şi de muncă, din colinde
desprindem ideea de dreptate. Colindele înfierează pe cei care o calcă în picioare
păgubind pe semenii lor prin furt, înşelăciune sau în alt chip. Prin colinde, poporul
preţuind la justa ei valoare funcţia socială a
dreptăţii, a luptat continuu împotriva abuzurilor şi nedreptăţii.

C

olindele noastre sunt valoroase şi pentru ideile de „pământ românesc şi strămoşesc” pe care le exprimă. Originea, viaţa, graiul şi obiceiurile poporului român,
dragostea pentru ţară şi jertfirea pentru ea,
frumuseţile patriei, vitejia şi eroismul poporului român, doar câteva din aceste idei se
oglindesc în colinde. Astfel, în unul din ele,
ţara noastră este numită “moşie dumnezeiască” şi “aşezare strămoşească”. Prin întruparea
şi naşterea, Mântuitorului Dumnezeu coboară în lume ca să o binecuvinteze. Printre
altele, El binecuvintează şi ţara noastră. Iată
cum descrie această scenă un colind de prin
părţile Albei:
“Dumnezeu s-a deşteptat
Mâna stângă-a scuturat,
Trei inele i-au picat.
Rânduneaua le-a luat
Şi le-a dus în depărtare,
Să le-aşeze pe hotare
Unu-n ţara Nilului
Altu-într-a Iordanului
Unu-n Ţara Românească,
Aşezare strămoşească”.

P

e această moşie se preumbla Dumnezeu
cu Sfântul Petru iar Maica Domnului,
urmărită de mâna ucigătoare a lui Irod, găseşte scăpare şi adăpost, împreună cu Fiul
său în munţii româneşti în casa unui român
care îi primeşte la căldura vetrei lui.

F

rumuseţile Carpaţilor noştri cu bogata
lor faună şi floră, sunt prinse cu măiestrie
în tezaurul colindelor. Căprioarele, cerbii şi
iepuraşii sunt doar câteva din vieţuitoarele
lor, iar “Cetiniţa cetioară” şi “Coroana de trandafiri” sunt buchete din resursele naturale
ale patriei. Copiii care colindă trăiesc o lume
de basm:
“În poiana muntelui,
Iese cerbul Domnului”.
sau:
“Sus în vârful muntelui
Pe la crucea bradului,
Pe o scară de argint
Se coboară Domnul Sfânt”.

C

olindele înfăţişează şi pilde de patriotism şi eroism din trecutul nostru istoric,
preamărind, de exemplu, figura legendară a
voievodului Moldovei, Ştefan cel Mare, în
colindul “La poarta lui Ştefan Vodă”
“Atunci Ştefan Domn cel Sfânt
Despre rugă auzind,
El pe dată a plecat
Şi cu toţi s-au închinat”.

E

le amintesc de lupta poporului pentru
îndependenţa naţională şi pentru apărarea pământului strămoşesc şi jertfirea pentru patrie:
“Când cu turcii ne-am bătut,
Bulzul mării ne-o-îmbulzit,
Mulţi voinici s-or prăpădit”.

E

le scot în evidenţă vitejia poporului român care, lăsând totul acasă, pornea la
război pentru a apăra tot ce avea mai scump
şi pentru a alunga şi a învinge pe duşmani:
“Vifor la război pornea,
Pe duşmani mi-i prăpădea
De-o mers vestea-n ţara nouă,
Cum vă colindarăm vouă”.

D

in istoria contemporană a neamului,
colindele mai noi amintesc lupta pentru reîntregire, aşa cum vedem din cântecul
soldatului care se târa spre mormânt:
“Busuioc, mărgăritar,
C-a murit pentru Ardeal.
Pe plaiul munţilor,
În desimea brazilor,
În mijlocul florilor
Apărând un tricolor”.

Î

n felul acesta, colindele au avut şi un rol
de manifestare şi de întărire a unităţii şi
solidarităţii dintre toţi fiii neamului nostru, de pe ambele versante ale Carpaţilor.
Ele dovedeau continuitatea populaţiei româneşti pe meleagurile patriei noastre şi
unitatea de neam şi limbă între Moldova şi
Banat, între Transilvania şi Dobrogea, între
Ţara Românească şi Maramureş. Pentru românii transilvăneni, colindele trezeau rezonanţe deosebite, vestindu-le unitatea lor cu
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moldovenii şi muntenii. Fie că s-au cântat la
Suceava sau la Caransebeş, la Oradea sau
Dorohoi, la Sibiu sau la Iaşi, la Braşov, Bucureşti, sau Constanţa, în satele de munte
sau în câmpie, cu toată gama varietăţii cuvintelor sau melodiilor, ele au vestit aceeaşi
bucurie şi au chemat pe toţi credincioşii
români să-l preamărească pe Dumnezeu în
acelaşi grai.

C

olindele au şi marele rol de a uni generaţiile între ele şi de a întări sentimentul
comuniunii cu strămoşii noştri. De aceea,
aceste colinde, creaţii de gen, sunt socotite
drept mărturii fără asemănare, mărturii nepreţuite pentru adeverirea existenţei noastre ortodoxe şi pentru continuitatea noastră
neîntreruptă pe firul tradiţiei, pe această vatră de dezvoltare a poporului român. Aceste
creaţii sunt şi rămân, împreună cu fondul spiritual românesc, în galeria
comorilor de credinţă şi
de viaţă pe care Biserica
noastră le aşeză la loc de
cinste. Ele sunt şi rămân
mărgăritare izvoditoare
de cultură cu care s-ar
mândri orice popor. Ele
sunt bunuri bisericeşti
şi modalităţi eficiente de
activitate pastorală, prin care preotul întreţine dragostea de Biserică, dezvoltă interesul
pentru învăţătura de credinţă şi promovează cântarea bisericească pe care credincioşii
o iubesc şi astăzi foarte mult.

P

entru toate acestea, colindele, aceste nestemate ale folclorului românesc, sunt
păstrate cu sfinţenie, ca nişte adevărate rituri ale unui cult moştenit de la strămoşi,
purtând suflet din sufletul străbunilor şi
sevă din glia noastră strămoşească.

P

entru noi, slujitorii de azi şi de mâine ai
Bisericii noastre strămoşeşti, ele vin din
pridvorul vechilor biserici româneşti, împărtăşind un aer arhaic de cronică şi cazanie. Ele păstrează nealterat duhul autentic
creştin pe care îl exprimă în uluitoare fru-
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museţi de stil şi limbă românească. Lucrate
parcă în filigram, colindele vădesc arta unui
mare sculptor de cuvânt, care s-a identificat,
trup şi suflet, cu creaţia sa, punând în opera
sa amprenta veşniciei şi atmosfera sfântă a
sărbătorilor.

P

rin frumuseţea lor stilistică, prin farmecul arhaic, prin simplitatea exprimării,
prin duhovniceasca legătură a omului cu
Dumnezeu, colindele rămân icoane vechi
în altarul spiritual al fiilor Bisericii noastre
Ortodoxe Române, la care ne închinăm şi
îngenunchem şi noi cu evlavie, legâdu-ne
astfel cu duhul creştin ortodox, de credinţa strămoşilor, de credinţa primelor veacuri
creştine.

T

ransparenţa de cristal
a construcţiei lor melodice ca şi atmosfera lor
de o caldă şi rară duioşie,
ne poartă nostalgic paşii
pe aripile amintirilor copilăriei noastre, la anii fericiţi
ai sufletelor neprihănite,
ai inimilor calde şi pline
de bucurie, când în ciuda
nămeţilor de zăpadă, plecam
în cete pe la casele creştinilor, cu vestea cea bună
a Naşterii, cu urările de pace şi belşug pentru noul an care se apropia.

Î

n noaptea sfântă şi plină de taină a Crăciunului, acest “praznic luminos”, în faţa
acestor podoabe minunate ale sufletului
românesc care ne aduc mesajul măririi lui
Dumnezeu, al păcii şi înfrăţirii între oameni,
porţile inimilor noastre se deschid mai larg
pentru a cânta, după datina străbună, “colindul sfânt şi bun” şi pentru a primi bunele
vestiri ale colindelor şi urările lor, împreună
cu Mântuitorul Hristos care vine, odată cu
solia lor:
“Să se nască şi să crească,
Să ne mântuiască.”
Preot Prof. Dr. Nicolae Necula

Colinde, colinde...
La Melbourne
Colindele noastre româneşti atât de frumoase şi sensibile, au putut fi auzite şi anul
acesta, în perioada 20-22 decembrie, pe la
casele creştinilor noştri atât de dragi, care
au primit vestea Naşterii Mântuitorului lor,
cu mare bucurie şi emoţie, veste dăruită lor
din tot sufletul de grupul de colindători al
parohiei noastre, iar ziua Sfântă de Crăciun
ne-a fost tuturor, zi de mare praznic dumnezeiesc când, colinda sfântă de Crăciun a
răsunat în întreaga noastră biserică din inimile fierbinţi ale creştinilor şi grupului nostru de colindători. Bucuria copiilor a fost
deplină, iar Moş Crăciun, atât de aşteptat...
şi, darnic ca totdeauna!
Sfintele sărbători, prilejuite de Naşterea
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos şi a Anului Nou să aducă în casa inimilor dumneavoastră, multă linişte şi pace
sufletească, sănătate, belşug şi toate câte vă
sunt spre folosul sufletesc.
La mulţi ani!

Plata colindei este folosită pentru tipărirea pe
mai departe a revistei nostre parohiale.
Fierbinţile noastre mulţumiri, tuturor!
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Moliftele Sfântului Vasile
Interviu cu preot prof. dr. Vasile Răducă, paroh al Bisericii Kretzulescu şi
prodecan al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, (ianuarie 2001)
Moliftele (molitfe, molitve) sunt ”blestemele” – rugăciunile - Marelui Vasile pentru cei ce
pătimesc de la diavoli şi pentru toată neputinţa, care se citesc numai de către preot, în ziua
Sfântului Vasile, la slujbele de obşte rânduite, sau la orice altă neputinţă gravă.
.- Părinte, de ce Biserica
Ortodoxă îl numeşte pe Sfântul
Vasile “cel Mare”?
- Aidoma altor sfinţi părinţi, puţini la număr, de
altfel, Sfântul Vasile a primit un asemenea “calificativ” de sfinţenie, pentru că a
excelat în viaţa bisericească
din toate punctele de vedere: şi ca teolog, şi ca ascet,
şi ca organizator. El a însumat, la un nivel de excepţie,
toate trăsăturile definitorii
ale unui veritabil atlet al lui
Hristos. Acesta cred că este
şi motivul pentru care a fost
botezat “Marele Vasile”, care
rămâne unul singur, inconfundabil în sfinţenia sa!
- Vă întreb, în numele cititorilor noştri: de ce
sunt atât de răspândite în lumea ortodoxă “Moliftele” sale şi de unde vine renumele lor atât de
temut?
- În primul rând, trebuie precizat că mai
există şi “Moliftele” Sfântului Ioan Gură de
Aur, precum şi “Moliftele” Sfântului Ciprian. Mai puţin cunoscute, forţa lor este egală
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cu a celorlalte rugăciuni.
Cât priveşte răspândirea
şi renumele Moliftelor
Sfântului Vasile, deşi vă
dau dreptate, în general,
aş vrea să aşez o “surdină” binevenită. Ele au
devenit aproape o “modă”
în ultimii ani şi cred că
s-a exagerat din motive
spectaculare, ce nu ţin de
spiritul religios autentic.
“Molitva”, în limba slavă,
înseamnă
“rugăciune”.
Deci, avem de-a face cu
o suită de rugăciuni la fel
de importante ca şi oricare alte rugăciuni ale Bisericii. Să nu uitam că în Ortodoxie există, pe
lângă asemenea rugăciuni de exorcizare, în
egală măsură, rugăciuni de laudă, de cerere,
de mulţumire... Toate sunt la fel de importante, pentru că fiecare îşi are rolul ei bine
definit.
- Părinte, eu nu îndrăznesc să contrazic o faţă
bisericească, dar viziunea dvs. este mult prea
“blajină”! Moliftele Sfântului Vasile nu se citesc
doar la început de an, chiar dacă acela este cel

mai important moment. Ele sunt citite regulat
în mânăstiri şi, săptămânal în unele biserici “de
mir”. Există, în schimb, preoţi care nu se încumetă să le citească prea des, poate dintr-o, hai să
zicem, “timiditate duhovnicească”. Circulă tot
felul de zvonuri pe seama celor întâmplate cu
ocazia citirii acestor blesteme îndreptate împotriva satanei. Credincioşii, la rândul lor, se tem
să le citească acasă, în singurătate.
- Nu vă contrazic, dar să nu “idolatrizam”
astfel de texte bisericeşti, deşi recunosc, totuşi, că Moliftele au un efect foarte puternic asupra demonilor strecuraţi în oameni
în chip nevăzut. În pofida acestui fapt, n-aş
vrea să exagerăm, în detrimentul altor rugăciuni bisericeşti, fiindcă oamenii din ziua de
azi au început să vină la Sfânta Biserică mai
mult pentru parastase şi molifte, uitând de
Spovedanie sau chiar de Sfânta Liturghie.
Este foarte adevărat că nu orice rugăciune
se cuvine citită de creştin, de unul singur.
Moliftele Sfântului Vasile cel Mare, ca şi ale
Sfântului Ioan Gură de Aur, ce se găsesc în
Molitfelnic, nu sunt la îndemâna babei Leana, a mamei Omida sau mai ştiu eu a cui.
Dacă însă vorbim de necesitatea postului, a
ajunării aspre, cu prilejul acestor rugăciuni
de exorcizare, atunci sunt cu totul de acord.
Necuratul se abate mai tare asupra credinciosului imprudent sau nepregătit, după citirea acestor texte. Nici măcar mie, ca preot,
nu-mi este câtuşi de puţin indiferent în ce
stare mă aflu când le citesc!
- Care este istoria acestor rugăciuni, pe scurt?
Ce “biografie” au?
- Exorcismele îşi au origini foarte îndepărtate, în lumea ebraică şi păgână. În antichitate, existau chiar persoane specializate în asemenea practici, care citeau pasaje
din Vechiul Testament şi invocau numele
lui Iahve. Abia prin Mântuitorul Hristos se
instituie - ştim din relatările evangheliştilor - exorcismul de tip creştin. Ba mai mult,
Domnul Iisus le spune ucenicilor să meargă
în lume şi să scoată demonii din oameni, iar
aceştia o fac “în numele lui Iisus Hristos Cel
Răstignit în vremea lui Ponţiu Pilat!”. Chiar şi
Taina Sfântului Botez este precedată, până

în ziua de azi, de o sumă de exorcisme foarte puternice. Există, cu alte cuvinte, tradiţia
unei practici de acest tip, ce a fost încununată de Moliftele pe care le cunoaştem astăzi
în forma scrisă de cei trei sfinţi.
- De ce sunt atât de temute asemenea rugăciuni, chiar şi de preoţi, uneori?
- Nici o rugăciune, cu atât mai mult Moliftele, nu se cuvine citită, picior peste picior,
acasă. Însă este adevărat că Moliftele pot
avea un efect “devastator” pentru preot, dacă
nu are epitrahilul de gât şi nu s-a pregătit în
curăţie şi post. Cunosc un caz de slujitor al
lui Dumnezeu care citea Moliftele în Postul
Mare. Era paroh şi păstorea două sate din
Teleorman, despărţite de un lac. Într-o seară, după citirea acestor rugăciuni puternice, se întorcea acasă, singur. Când a ajuns
la digul pe care trebuia să păşească pentru
a traversa lacul despărţitor, a simţit că “cineva” încearca efectiv să-l îmbrâncească în
apă! Mi-a povestit că a fost nevoit să treacă
în patru labe, ca să nu cadă...
- Explicaţi, vă rog, foarte sumar, pentru cititorii noştri, care este “tipicul” citirii Moliftelor!
- În general, ele nu se citesc separat de o
altă slujbă. Citirea lor se poate face şi în biserică, după Liturghie sau Vecernie, dar şi
acasă, după Sfeştanie sau Maslu. Ele fac parte, cum v-am spus deja, dintr-un întreg al
Bisericii, care implică, deopotrivă, sfinţirea,
binecuvântarea şi exorcizarea. Mai există
un amănunt important, menţionat încă de
pe vremea lui Origen. Această exorcizare
nu se referă doar la oameni posedaţi, ci şi
la locuri bântuite de satana. Nu întâmplător creştinul cheamă preotul acasă pentru
sfeştanie. Deci, chiar şi sfinţirea unui spaţiu,
alungând spiritele rele de acolo, are un caracter exorcist.
- Părinte Răducă, aţi avut vreo experienţă
personală în ceea ce priveşte citirea Moliftelor
Sfântului Vasile cel Mare?
- Da! Ba chiar trebuie să recunosc că a fost
una impresionantă. Acum vreo doi ani, ţin
minte, am remarcat în biserică prezenţa unei
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tinere ce părea să aibă un comportament încetare. Parcă mă luptam corp la corp cu o
uşor bizar, deşi păstra toate aparenţele de- fiinţă nevăzută... Ea se zbătea ca un epilepplinei normalităţi. Aveam să aflu că este din tic, apoi îşi revenea şi iarăşi cădea în acea
Buftea şi abia împlinise 19 ani. Nu mai ţin stare. Eram leoarcă de transpiraţie, de parcă
minte cum o cheamă, dar nici nu am revă- aş fi alergat, iar credincioşii din parohie urzut-o de atunci. Am început să citesc Molif- măreau uluiţi această scenă. Am întrebat pe
tele pentru un tânăr medic, la rugămintea cei care erau de faţă ce spunea vocea aceea
acestuia, iar fata a venit sub epitrahil, lângă guturală când o apucau crizele pe fată, căci
bărbat, pe neaşteptate. Tânărul stătea liniş- în timpul citirii blestemelor ridicasem glatit, în timp ce fata, la scurt timp, a început să sul, de emoţie vorbeam mai tare şi eu, fără
tremure, să se zdruncine, până când a căzut să mai pot fi atent la altceva. Enoriaşii mi-au
sub masa din faţa Icoanei Maicii Domnului. spus că se auzea aşa: “Te urăsc! Te urăsc!”.
Îmi amintesc că era vineri seara, zi de post... Vă daţi seama? Eu blestemam satana, iar
Tulburat peste măsură, am sfârşit de citit demonul îmi răspundea “Te urăsc”... Mă cuMoliftele şi l-am rugat pe tânăr să aştepte tremur chiar şi acum, când povestesc. N-am
de-o parte. Între timp, fata îşi
mai trăit niciodată aşa ceva.
revenise din acel ciudat leşin.
Abia a reuşit să şoptească,
- Vedeţi, părinte? Aţi sfârşit
parcă epuizată: “Părinte, am
prin a recunoaşte ceea ce vă înpe satana în mine... Nu ştiu ce să
trebam la început!
mă fac!”. Am reluat Moliftele
- Da şi nu, în acelaşi timp.
pentru ea, separat. După ce
Accept că asemenea întâmam pus epitrahilul pe capul ei
plari sunt dovada forţei Moşi am început să blestem dialiftelor, ştiu că datorită unor
volul, tânăra şi-a reluat treasemenea situaţii ieşite din
muratul şi convulsiile, până
comun s-a creat o veritabilă
ce a căzut din nou sub masa
mitologie populară în jurul
din faţa icoanei, scoţând nişte
lor, dar nu sunt de acord cu
Părintele Vasile Răducă
sunete răguşite, cu un glas ce
“spectacolul” acestui misticism
nu părea să mai fie al ei. Mie,
primitiv, după care lumea convă spun sincer, aproape mi se înmuiaseră temporană se dă în vânt. Oamenii au ajuns
picioarele, însă mi-am păstrat cumpătul, să creadă că orice problemă se poate rezolm-am dus în Altar, am luat Sfânta Cruce va prin Molifte. Biserica, strict dogmatic
şi am reluat blestemele, îndreptând vârful vorbind, este o instituţie divino-umană, în
Crucii spre capul ei, chiar în creştet. Tânăra centrul căreia se află rugăciunea, sub toate
se zguduia de parcă ar fi fost cuprinsă de formele ei de manifestare, între care cea mai
friguri sau accese de epilepsie, se întindea importantă rămâne Sfânta Liturghie. De la
sub masă şi scotea acele sunete gâjâite, deşi Liturghie iradiază toate celelalte rugăciuni
vocea ei normală era armonioasă. Încă şi ale Bisericii, inclusiv Moliftele. În Sfânta
acum sunt răscolit de amintirea acelei sce- Liturghie se actualizează, de fiecare dată,
ne incredibile! Ea îşi revenea, îi puneam jertfa Mântuitorului Hristos, toţi împărtădin nou epitrahilul pe cap şi continuam şindu-ne din darurile pe care Dumnezeu ni
până când, la un moment dat, am început le oferă cu această ocazie. Fără conştiinţa acsă simt că mă cert, pur şi simplu, cu cineva tualizării acestei jertfe, toate celelalte forme
ascuns în fiinţa ei... Tremuram şi eu deja, de rugăciune, inclusiv Moliftele, nu ar avea
însă continuam să citesc. I-am rugat pe cei puterea pe care o aşteptăm de la ele.
câţiva enoriaşi ce se mai aflau în biserică, de
faţă, să spună în cor, cu glas tare, “Doamne
Sursa: Formula As, ianuarie 2001
miluieşte!”, iar eu reciteam blestemele fără
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Taina Sfântului Maslu

Dupã Catehismul Creştin Ortodox

T

aina Sfântului Maslu se săvârşeşte
în Biserica noastră Ortodoxă
pentru vindecarea bolnavilor. Ea se
întemeiază pe învăţătura Sfântului
Apostol Iacov care spune:

L

a slujba aceasta pot lua parte bolnavi,
neputincioşi şi chiar cei care sunt sănătoşi. Este bine ca participanţii sănătoşi să fie
persoane care se spovedesc regulat în toate cele 4 posturi. Sfântul Maslu are puterea
dumnezeiască de a însănătoşi pe cei bolnavi
şi puterea de a ierta păcatele şi de aceea se
recomandă şi celor sănătoşi, ca să fie feriţi
de chinurile vremelnice şi veşnice.

S

fântul Maslu se face, de obicei, în zilele
de post cu doi, trei, până la şapte preoţi,
iar credincioşii bolnavi şi rudele lor, care
participă la această taină şi doresc cu adevărat să-şi uşureze suferinţa trupului şi a
sufletului, trebuie să vină la Sfântul Maslu
cu mare credinţă în Dumnezeu, împăcaţi cu
toţi, spovediţi, postiţi şi întăriţi cu multe rugăciuni.

P

articipanţii la Taina Sfântului Maslu trebuie să aducă la biserică puţină făină,
ulei şi o haină de la bolnavi pentru binecuvântare, apoi să asculte cu credinţă slujba
Sfântului Maslu. Acasă să facă mici turtiţe
din făina şi uleiul sfinţit, pe care să le manânce bolnavii în loc de anafură.

E

fectele harice ale Sfântului Maslu sunt
mai multe, dintre care Sfântului Apostol Iacov aminteşte două: vindecarea parţială sau integrală a suferinţelor trupeşti şi
iertarea păcatelor. Iată ce zice în Epistola sa:
“Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav
şi Domnul îl va ridica şi , de va fi făcut păcate, se
vor ierta lui”. (Iacob 5, 15) Astfel, taina Sfântului
Maslu vindecă atât trupul de boli, cât şi sufletul de păcate, prin ungerea cu untdelemn
sfinţit. Alte efecte harice ale Sfântului Maslu
sunt şi acestea: întăreşte credinţa în Dumnezeu şi nădejdea mântuirii, aduce pace
şi smerenie în inimă, pregăteşte sufletul
pentru marea călătorie spre cer şi primirea
Sfintei Împărtăşanii, alungă frica de moarte,
uneşte şi împacă pe credincioşi prin Harul
Duhului Sfânt şi ne învredniceşte pe toţi de
sfârşit creştinesc.

Î

n unele cazuri se mai pot citi şi alte rugăciuni de sănătate pe capul bolnavilor.
Iar celor posedaţi de duhuri rele, adică celor
demonizaţi şi epileptici, li se pot citi după
Sfântul Maslu şi molitfele Sfântului Vasile
cel Mare şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur,
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pentru izgonirea diavolilor şi a farmecelor
din oameni.

D

e asemenea, atât bolnavii cât şi rudele
lor, trebuie să fie spovediţi din copilărie,
să se roage cu mare evlavie şi să postească
după putere, pentru a fi miluiţi şi vindecaţi
de Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Fără aceste condiţii obligatorii
- credinţa dreaptă, spovedanie generală,
rugăciune multă cu lacrimi şi post, împăcare cu toţi şi părăsirea definitivă a păcatelor
mari, de moarte, din partea celor bolnavi şi
a rudelor lor - Sfântul Maslu şi rugăciunile
de vindecare şi de izgonire a duhurilor rele
nu-şi ating pe deplin scopul, iar bolnavii se
întorc acasă doar uşuraţi.

această zi se face Sfântul Maslu solemn şi în
Biserica Sfântului Mormânt, cu şapte mitropoliţi, în frunte cu Patriarhul Ierusalimului,
în prezenţa a zeci de mii de pelerini din toată lumea.

C

ele mai multe vindecări de boli le-a
făcut însuşi Fiul lui Dumnezeu, cât a
stat pe pământ, despre care se scrie pe larg
în Sfânta Evanghelie. După Înalţarea Sa la
cer şi după pogorârea Duhului Sfânt, a dat
această putere harismatică, de vindecare
a bolilor şi de izgonire a diavolilor din oameni, Sfinţilor Apostoli şi, prin ei, episcopilor şi preoţilor.

I

impul cel mai potrivit pentru săvârşirea
Sfântului Maslu este perioada postului,
atât în cele patru posturi, cât şi în zilele de
miercuri şi vineri,de peste săptămână. În
aceste zile, creştinii care participă la Sfântul
Maslu trebuie să postească până seara, să se
roage mai mult şi să-şi mărturisească mai
întâi păcatele la duhovnic.

ată cuvintele Domnului, adresate ucenicilor Săi înainte de Înălţare: “Mergeţi în toată
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza, se va mântui,
iar cel ce nu va crede, se va osândi. Iar celor ce
vor crede, le vor urma aceste semne: în numele
Meu vor izgoni demoni, în limbi noi vor grăi,
şerpi vor lua în mână şi de vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; peste bolnavi îşi vor pune
mâinile şi se vor face sănătoşi”. (Marcu 16, 15-18).

Î

P

T

n cazuri grele de boală şi primejdie de
moarte, Sfântul Maslu se poate săvârşi în
orice zi, ori de câte ori este nevoie, în casele
celor suferinzi, după ce mai întâi bolnavii
sunt spovediţi din copilărie şi împăcati cu
toţi, spre a lor alinare şi iertare, ca să nu plece la Hristos fără această Sfântă Taină. La
urmă, cei grav bolnavi trebuie împărtăşiţi
cu Trupul şi Sângele Domnului, ca să fie
pe deplin pregătiţi pentru marea călătorie
la cer. Aceasta este cea mai bună şi cea mai
completă pregătire pentru moarte, pe care o
oferă Biserica Ortodoxă fiilor ei pe pământ.
Adică, Spovedania, Sfântul Maslu şi Sfânta
Împărtăşanie.

C

el mai solemn Sfânt Maslu în Biserica
Ortodoxă se săvârşeşte în Sfânta şi Marea Miercuri din săptămâna Sfintelor Patimi,
în amintirea femeii păcătoase care a uns cu
mir picioarele Domnului, înaintea mântuitoarelor Sale patimi (Matei 26, 7-13; Luca 7, 37-38). În
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e cine vindecă Hristos? În majoritatea
cazurilor, Domnul vindecă numai pe cei
bolnavi care cereau aceasta cu credinţă, atât
ei, cât şi rudele sau însoţitorii lor. Cei care
nu aveau credinţă puternică nu se făceau
sănătoşi. Iată câteva exemple de vindecări.

C

el bolnav de lepră se ruga lui Dumnezeu, zicând: “Doamne dacă voieşti, poţi
să mă curăţeşti. Iar Mântuitorul i-a răspuns:
Voiesc, curăţeşte-te! Şi îndată s-a curăţit de
lepra sa.” (Matei 8, 23)

D

oi orbi strigau şi cereau vindecare, iar
Fiul lui Dumnezeu i-a întrebat: “Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Da, Doamne!,
au răspuns ei. După credinţa voastră fie vouă,
le-a zis Domnul” (Matei 9, 28-29) şi s-au vindecat
ochii lor.

T

atăl unui copil demonizat cerea cu
îndoială vindecarea fiului său. Iar

Domnul i-a spus: “De poţi crede, toate sunt
cu putinţă celui ce crede”. După ce tatăl a
strigat cu lacrimi: “Cred, Doamne! Ajută
necredinţei mele!”, atunci Hristos a izgonit
demonul din copil. (Marcu 9, 22-24)

“

Altădată, patru oameni au adus la Hristos un slăbănog. Dar, văzând că nu pot
ajunge la El, au desfăcut acoperişul casei
şi l-au pus înaintea Lui. Domnul, văzând
credinţa lor, l-a vindecat pe cel bolnav”.
(Marcu 2, 3-12)

D

eci, prima condiţie obligatorie a oricărei vindecări miraculoase în Biserica
lui Hristos este credinţa tare şi statornică în
harul şi mila lui Dumnezeu. Fără acestea,
Sfântul Maslu nu vindecă deplin.

O

bservăm, de asemenea, că Mântuitorul
a întrebat pe cel ce şi-a adus copilul
bolnav ca să fie vindecat: “Câtă vreme este de
când i-a ieşit aceasta? Şi tatăl a răspuns: Din
pruncie”. (Marcu 9, 21) Adică mai întâi Domnul
l-a mărturisit pe cel bolnav şi apoi l-a vindecat, ştiind că o boală veche, sufletească sau
trupească, mai greu se vindecă.

A

doua condiţie obligatorie pentru cel ce
vine la Sfântul Maslu şi doreşte să se
vindece este ca mai întâi să-şi mărturisească toate păcatele şi să le părăsească, apoi să
ceară sănătate şi iertare.

C

um îi vindeca Hristos pe cei bolnavi?
În cele mai multe cazuri îi vindeca prin
atingerea cu mâna de trupul şi de rănile celor ce veneau la El cu credinţă. Aşa a vindecat Domnul pe soacra lui Petru. Numai s-a
atins de mâna ei şi au lăsat-o frigurile şi s-a
sculat şi Îi slujea Lui (Matei 8, 14-15). Iar când veneau la El bolnavi mulţi, Iisus Hristos, punându-şi mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea
sănătoşi (Luca 4, 40).

P

rin atingerea cu mâna de ochii celui
orb din naştere şi prin ungerea cu tină
şi spălare, l-a vindecat de întunericul orbirii (Ioan 9, 2-7). Prin atingerea cu mâna de veş-

mintele Domnului, s-a vindecat de curgerea
sângelui femeia bolnavă de 12 ani.(Luca 8, 43-46)

A

ceeaşi putere a Duhului Sfânt iese din
Hristos şi o primim tainic când ne atingem cu credinţă de El, prin Sfânta Împărtăşanie, când ne atingem de Sfintele Icoane,
de Sfintele Moaşte, de Sfânta Evanghelie,
de untdelemnul sfinţit la Sfântul Maslu, de
Sfântul Potir şi de mâinile şi de veşmintele
preoţilor care săvârşesc cele sfinte în Biserica lui Dumnezeu.

D

e aceea credincioşii se ating cu evlavie de toate cele sfinte şi le sărută, căci
poartă în ele harul Duhului Sfânt.

I

ată pentru ce părinţii îşi duc copiii la Sfintele Slujbe sau cei sănătoşi îşi duc bolnavii sau măcar hainele lor la Sfântul Maslu,
ca, prin atingerea de Evanghelie, de Cruce,
de agheasmă şi de mâinile şi de veşmintele preoţilor să-şi vindece bolile sufleteşti şi
trupeşti, să se izbăvească de patimi, de diavoli, de vrăjitorie, de toată răutatea şi să se
întoarcă sănătoşi şi mângâiaţi la casele lor.

C

itind Evanghelia cu vindecarea slăbănogului de 38 de ani, vedem că el era
bolnav din cauza păcatelor sale din tinereţe. De aceea, când zăcea bolnav, Domnul
l-a întrebat: “Voieşti să te faci sănătos?” Iar
el a răspuns: “Doamne, nu am om care să mă
arunce în scăldătoare”. (Ioan 5, 6-7) Scăldătoarea
bolnavilor este Sfânta Spovedanie, numită
şi “al doilea botez”. Iar omul care poate spăla
sufletul în această baie este preotul. După
vindecare l-a întâlnit Hristos în Biserică pe
cel ce fusese slăbănog şi i-a spus: “Iată, te-ai
făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti,
ca să nu-ţi fie ceva mai rău!” (Ioan 5, 14) Prin aceste cuvinte, Mântuitorul face atenţi pe toţi
credincioşii care iau parte la Sfântul Maslu
să părăsească definitiv păcatele făcute până
atunci, ca să nu se îmbolnăvească mai greu
după vindecare sau să le fie “mai rău”, adică
să moară în păcatele lor, fără pocăinţă.
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Sfântul Serafim din
Sarov
Prăznuit pe 2 Ianuarie
“Când Sfântul Serafim din Sarov a fost întrebat dacă lipsea creştinilor din
vremea lui vreo conditie pentru ca aceştia să dea aceleaşi roade de sfinţenie care
erau atât de abundente în trecut, el a răspuns: nu lipseşte decât o singură condiţie
- hotărârea“.
“Cu orice preţ, noi trebuie să încercăm a păstra
pacea sufletului şi să nu
ne tulburăm la jignirile venite de la alţii. Nimic nu
este mai preţios decât pacea întru Hristos Domnul.
Sfinţii Părinţi aveau mereu
un duh de pace şi, fiind
binecuvântati cu harul lui
Dumnezeu trăiau mult.
Dobândeşte pacea, şi mii de
oameni din jurul tău se vor
mântui. Atunci când un om
se află într-o stare de pace a
minţii, el poate de la sine să
le ofere celorlalţi lumina necesară luminării raţiunii. Această pace, ca pe o comoară
nepreţuită, Domnul nostru Iisus Hristos a
lăsat-o drept moştenire ucenicilor Săi înainte de moarte (In. 14,27). Apostolul mai spunea despre ea: “şi pacea lui Dumnezeu, care
covârşeşte orice minte, să vă păzească inimile
şi cugetele voastre întru Hristos Iisus” (Filip. 4,7).
Introdu mintea înlăuntrul inimii şi dai de
lucru acolo cu rugăciunea; atunci pacea lui
Dumnezeu o umbreşte şi ea se află într-o
stare de pace. Trebuie să ne obişnuim să
tratăm jignirile venite de la alţii cu calm,
ca şi cum insultele lor nu ne privesc pe
noi, ci pe altcineva. O astfel de practică ne
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poate aduce pacea inimii
şi o poate face lăcaş al lui
Dumnezeu însuşi. Dacă nu
se poate să nu te tulburi,
atunci, cel puţin, e necesar
să încerci să îţi înfrânezi
limba, după cuvântul psalmistului: “tulburatu-m-am
şi n-am grăit“ (Ps. 76, 4). Pentru
a ne păstra pacea sufletului, este nevoie să evităm
cu orice preţ a-i critica pe
alţii. În mod aparte, pentru
a păstra pacea sufletească trebuie evitată acedia
(apatia, indiferenţa n.n.) şi
să te străduieşti a avea un duh vesel şi nu
trist. Trebuie să încerci să ieşi din această
stare cât mai iute cu putinţă. Atenţie la duhul întristării, căci acesta dă naştere la toate relele. O mie de ispite apar din pricina
lui: agitaţie, furie, învinuire, nemulţumirea
de propria soartă, gânduri de desfrânare,
schimbare permanentă a locului. Uneori
duhul cel rău al întristării pune stăpânire
pe suflet şi îl lipseşte de umilinţă şi bunătate faţă de fraţi şi dă naştere la repulsie faţă
de orice conversaţie. Atunci sufletul evită
oamenii, crezând că aceştia se află la originea tulburării sale şi nu înţelege că pricina
tulburării se află într-nsul. Sufletul plin de

Fundal: Izvorul Sfânt

întristare şi parcă scos din minţi este incapabil să accepte în pace sfaturile bune ce
i se aduc sau să răspundă cu umilinţă la
întrebările ce i se pun. Primul medicament
cu ajutorul căruia omul îşi află în curând
mângăiere sufletească este smerenia inimii, aşa cum ne învaţă Sfântul Isaac Sirul.
Această boală este tratată cu rugăciune, abţinere de la grăire în deşert, lucru de mână,
după puterile fiecăruia, citirea Cuvântului
lui Dumnezeu şi răbdare; căci el se naşte
din laşitate, trândăvie şi grăire în deşert”.
“Pentru acest motiv se numeşte Maica
Domnului “rana dracilor“, fiindcă nu poate
satana să piardă pe om, atâta timp cât omul
nu încetează să alerge la ajutorul Maicii
Domnului”.
“Deşi apostolul spune: “Rugaţi-vă neîncetat” (I Tesalonicieni 5:17), totuşi, după cum vă
amintiţi, el adaugă: “Vreau să grăiesc cinci
cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii,
decât zece mii de cuvinte în limbi.” (I Corinteni
14:19)
. Iar Domnul spune: “Nu oricine Îmi zice:
Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu Celui din
ceruri.” (Matei 7:21), adică cel ce face lucrarea
Domnului şi, mai mult, o face cu cinstire, căci “blestemat este tot cel care face lucrul
Domnului cu nebăgare de seamă” (Ieremia 48:10).

tului Serafim din Sarov

Mãrturii...
“Era joi”, scrie Motovilov. “Ziua era posomorâtă. Stratul de zăpadă măsura 20 de
centimetri; fulgi uscaţi şi tari cădeau abundent din cer, atunci cand Sfântul Serafim şi-a
început conversaţia cu mine, pe un câmp
din apropierea chiliei sale, de cealaltă parte
a râului Sarovului, la poalele dealului ce se
coboară spre mal. Mi-a spus să şed pe buturuga unui copac pe care tocmai îl tăiase şi s-a
aşezat înainte-mi.
“Domnul mi-a arătat” spuse marele Stareţ
(bătrân), “că în copilărie aţi avut o puternică
dorinţă de a cunoaşte scopul vieţii creştine, şi că
aţi întrebat, mereu, multe persoane duhovniceşti
despre aceasta”.
Trebuie să recunosc că de la vârsta de 12
ani acest gând m-a măcinat continuu. De
fapt, am întrebat mulţi preoţi despre el, dar
răspunsurile lor nu m-au satisfăcut. Acest lucru nu avea de unde să fie ştiut de bătrân.
“Dar nimeni”, continuă Sfântul Serafim,
“nu v-a dat un răspuns potrivit. Vi s-a spus:
“Mergi la biserică, roagă-te lui Dumnezeu, păzeşte poruncile Domnului, fă fapte bune – acesta este
scopul vieţii creştine”. Unii au fost chiar indignaţi de faptul că vă macină o asemenea curiozitate
profană şi v-au spus: “Nu cerceta lucruri care te
depăşesc”. Dar nu v-au explicat aşa cum ar fi
trebuit. Acum umilul Serafim vă va explica
care este cu adevărat acest scop”.
“Rugăciunea, postul, privegherea şi toate celelalte practici creştine, nu constituie scopul vieţii
noastre creştine. Deşi este adevărat că ele slujesc
ca mijloace indispensabile în atingerea acestui ţel,
adevăratul scop al vieţii creştine constă în
dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
Cât despre rugăciune, post, priveghere, pomeni si
toate faptele bune săvârşite de dragul lui Hristos,
sunt doar mijloace spre a dobândi Duhul Sfânt.
Ţineţi minte vorbele mele, numai faptele bune săvârşite din dragoste pentru Hristos ne aduc roadele Duhului Sfânt. Tot ce nu este săvârşit din
dragoste pentru Hristos, chiar dacă ar fi ceva bun,
nu aduce nici răsplată în viaţa viitoare, nici harul Domnului în viaţa aceasta. De aceea Domnul
nostru Iisus Hristos a zis: “Cel ce nu adună cu
Mine risipeşte” (Luca 11:23). Nu că o faptă bună ar
putea fi numită altfel decât agoniseală, căci chiar
dacă o faptă nu este făcută pentru Hristos, este
totuşi socotită bună. Scriptura spune: “În orice
neam cel care se teme de Dumnezeu şi face ce este
drept este primit la El” (Fapte 10:35).
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Pe urmele Pãrintelui Arsenie Boca
Mãrturisiri (4)
Minunea săvârşită de Părintele Arsenie cu Părintele Ciprian
Negreanu (Cluj-Napoca), căruia îi datorează învierea din morţi a
sufletului său, însăşi credinţa.
. - Părinte Ciprian, aţi avut o experienţă legată de Părintele Arsenie Boca, pe care nu l-aţi
cunoscut în viaţă fiind.

- Nu l-am cunoscut în viaţă, dar altfel
simt că l-am cunoscut, şi încă foarte bine…
Eu sunt unul dintre acei oameni despre
care dânsul zicea că “după ce o să piară asta”
– şi îşi arăta cortul de piele - “voi ajuta pe
mai mulţi”. Eu sunt unul dintre cei ajutaţi
“după aceea”.
- Aţi auzit ceva despre dânsul înainte?
- Nu am ştiut absolut nimic. Fratele meu
studia Teologia, era deja în anul II şi mă
“ameninţa” pe mine, student la Filozofie
pe atunci, cu un Părinte deosebit, care are
mormântul la Prislop. Pe mine nu mă interesau aceste lucruri, eram total împotrivă, mi se păreau nişte exagerări imense. Ce
mai, pentru mine erau autosugestionări,
isterie în masă etc.
- Ce vârstă aveaţi?
- 20 de ani. Căutam cu ardoare un scop
în viaţă, şi mi se păruse că acesta poate fi
filozofia. Atunci gândeam aşa: omul se naşte fără să şi-o dorească, însă apoi trebuie
să-şi dea seama cât mai repede că trebuie
să se sinucidă; viaţa e o suferinţă fără margini – spirituală şi trupească. Singura realitate clară era sinuciderea, ca un act total
de împotrivire lui Dumnezeu. Evident,
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Dumnezeu era un tiran care ne-a aruncat
în lumea asta imperfectă.
- Deci nu eraţi ateu…
- Nu. Sunt fiu de preot. Totdeauna am ştiut
că există Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu
nu mă interesa. Voiam să-i stau împorivă
cu orice preţ. În timp, aceste trăiri mi se
adânceau. Toţi autorii (Nietzsche, Cioran,
Camus etc.) care pledau cumva pentru sinucidere – sufletească sau trupească – îmi
erau dragi.
- V-aţi gândit vreodată să vă puneţi capăt
zilelor?
- Era filozofia vieţii mele! Ajunsesem sa
îi conving şi pe alţii de asta. Şi, culmea, nu
aveau argumente împotrivă! Cine nu-l avea
pe Dumnezeu ca argument absolut îmi devenea “victimă” sigură. Ani de zile am ştiut
şi de ce copac urmează să mă spânzur. Nu
ştiu dacă cei ce citesc acum nu se vor sminti, dar asta era cu mine atunci! Dar, vedeţi,
făceam toate astea foarte greu. Noaptea
adormeam cu ele în minte, dimineaţa trebuia să o iau de la capăt, să reconstruiesc
totul în minte. După somn, îmi trebuia un
nou început. Atunci mi-am propus să nu
mai dorm, ca să nu o mai iau de la capăt.
Dormeam doar o oră două pe noapte, şi
asta ani de zile. Vă daţi seama în ce stare
fizică şi psihică eram…?!

- Cum aţi ieşit din acest groaznic impas?
- Tatăl meu încerca să mă trimită la spovedanie, dar nu mă duceam. Într-o seară,
fratele meu a înţeles pe deplin ce gânduri
negre îmi treceau prin minte, inclusiv faţă
de el. Apoi (era prin luna mai), fratele meu
mi-a zis: “Dacă te dai aşa de mare, du-te la
mormântul Părintelui Arsenie de la Prislop şi
vei vedea ce se întâmplă cu tine”. L-am sfidat
şi i-am zis: “Fii serios, mă duc oriunde cu convingerile mele!”
Am şi plecat în noaptea aceea spre
Prislop,am călătorit toată noaptea, am

gândurile rele îmi dădeau târcoale neîncetat. M-am uitat la cel de lângă mine: plângea şi el! Dacă era o chestie de autosugestie, doar unul din noi păţea asta; dar aşa,
amândoi!?! În clipa aceea, stând în picioare
– Doamne, nu voi uita clipa aceea toată viaţa mea – a coborât o linişte incredibilă peste
mine. Era ca o umbrelă ce mă ferea de ploaia neîncetată a gândurior rele care curgeau
peste mine tot timpul. Ca în Evanghelie,
care ne spune că s-a făcut o linişte adâncă
pe mare… Atunci, în liniştea aceea, parcă
am auzit glasul lui Dumnezeu. Singurul
gând care îmi venea era acesta: “Unde am
fost până acum?” Toate întrebările mele filozofice au căpătat răspuns în Dumnezeu,
în clipa aceea.
- Cum a fost după?

Mănăstirea Prislop
schimbat trenuri şi autobuze, după care
am mai urcat şi cei 3 km până la mânăstire. Acolo sus, lume multă (era hramul
Sfântului Ioan Evanghelistul pe 8 mai). Ei
bine, de la mănăstire, lumea tot mai urca
spre ceva. Eram cu “ucenicul” meu (ajuns
acum şi el preot), căruia i-am spus: “Hai
şi noi”. Am ajuns sus, unde atunci erau
mult mai puţine morminte. Mormântul
Părintelui Arsenie nu avea brazi în jur, ca
acum. De fapt, eu am văzut un buluc de oameni care stăteau în jurul a ceva… Ne-am
pus şi noi sub mesteacănul care este acolo
şi azi, să ne tragem sufletul. Stând aşa, pe
iarbă, am simţit cum încep să-mi curgă lacrimile. Vă spun, din senin! Nu mai plânsesem de mult, de 14-15 ani; plânsul era
o cădere de neînchipuit, o recunoaştere a
neputinţei tale. M-am speriat şi am sărit în
picioare: “Ce-i cu mine?” În tot acest timp,

- Din clipa aceea, am fost
ca un nebun. 6 luni îi îmbrăţişam pe toţi oamenii pe
care îi cunoşteam, le vorbeam despre Dumnezeu,
despre Înviere. Credeţi-mă,
nu era nimic de la mine.
Am simţit atunci atâta dragoste, încât nu
putem pricepe asta: eu am fost tot cu răul,
Dumnezeu tot cu binele! Asta m-a “dărâmat”! Dragostea Lui m-a făcut praf şi pulbere. Tot atunci am început să întreb cine
este omul la mormântul căruia mi s-a întâmplat una ca asta. Pentru mine, să-mi
dovedească cineva în scris că a făcut – să
zicem – erezii sau vrăjitorii, eu ştiu că este
şi rămâne omul lui Dumnezeu…
Sursa: Revista “Lumea Credintei”
mai, 2006

29

SfntulMareProorocsiInaintemergtor
alMntuitoruluiHristos,
IoanBoteztorul.

D

upă cum este obiceiul, Biserica dreptmăritoare a rânduit ca după unele mari
sărbatori ale Mântuitorului sau ale Maicii
Domnului, în ziua care urmează praznicului
să fie cinstit principalul personaj secundar al
marii sărbători.

A

stfel, în ziua după Botezul Domnului facem prăznuire a Sfântului Ioan Botezătorul si Înaintemergătorul Domnului, cel mai
mare dintre profeţi, glasul care striga în pustie “gătiţi calea Domnului”, turtureaua pustiei care a binevestit primăvara harului, făclia
Luminii dumnezeieşti, rasăritul ce a vestit
pe Soarele Dreptăţii, ca un înger pamântesc
şi om ceresc, care stă la graniţa dintre cer si
pământ şi uneşte Vechiul şi Noul Testament.
Trimis de Dumnezeu în deşert să anunţe
vestea cea bună a venirii lui Mesia Hristosul,
şi să pregătească calea lui Iisus, Ioan îşi împlineşte misiunea botezând pe Iisus în apele
Iordanului. De acum strălucirea lui urma să
scada, iar a Mântuitorului să crească.

T

otuşi, chiar după venirea Harului şi
moartea lui ca martir, Ioan Botezătorul
continuă să fie pentru creştini, în sens duhovnicesc, Înainte-Mergătorul Domnului.
Model de înfrânare, de pocăinţă, de curăţire
de patimi prin asceză şi rugăciune, iniţiator
al vieţii monastice şi a celei pustniceşti, Ioan
nu va înceta niciodată să fie cel care găteşte
calea ce duce la Hristos.

M

ai multe despre viaţa Sfântului Ioan
Botezătorul ne povestesc sinaxarele
celorlalte sărbătoriri pe care Biserica i le-a
rânduit:
† Zămislirea Sfântului Ioan Botezatorul (23
septembrie)

30

† Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24
iunie)
† Tăierea Capului Înaintemergătorului (29
august)
† Aflările Capului (24 februarie şi 25 mai.)

Ş

i tot în ziua aceasta s-a aşezat şi aducerea preacinstitei şi sfintei sale mâini în
cetatea împaratească a Constantinopolului.

A

doua zi după dumnezeiasca Arătare,
am luat dintru început, de la Sfinţii
Părinţi, să prăznuim Soborul Sfinţitului
Prooroc Înaintemergatorului şi Botezătorului Ioan, ca unul care a fost slujitor al tainei dumnezeiescului Botez al Domnului. Şi
s-a aşezat şi acest praznic pe lângă celelalte
praznice ale sale, pentru a nu trece sub tăcere nici una din faptele lui minunate.

Î

n această zi se mai prăznuieşte şi aducerea preacinstitei sale mâini la Constantinopol, care s-a întâmplat în următorul
chip: Sfântul Evanghelist Luca, ajungând
în cetatea Sevastiei, unde se spune că a fost
îngropat trupul Înaintemergătorului, şi luând de acolo mâna dreapta a proorocului, a
adus-o în cetatea lui, la Antiohia, unde prin
ea s-au săvârşit multe minuni. Una dintre
aceste minuni este şi aceasta: Un balaur îşi
avea cuibul în preajma cetăţii Antiohiei. Pe
acest balaur, locuitorii păgâni de acolo îl socoteau a fi dumnezeu şi-l cinsteau cu jertfe,
în toţi anii; iar jertfa adusă lui, era un om.
Balaurul târându-se afară din cuibul său, şi
arătându-se înspăimântător la vedere, căsca gura mare, lua jertfa şi o sfâşia cu dinţii.

Ş

i trecând timpul, a venit şi rândul unuia dintre creştini să dea pe fiica sa bala-

urului. De aceea tatăl fetei, alese ca jertfă,
să se roage lui Dumnezeu şi Sfântului Ioan
Botezătorul, ca să i se izbăvească fiica de
moartea cea amară. Şi i s-a luminat cugetul să facă următorul lucru: a cerut să se închine la sfânta mână a Sfântului Ioan şi, în
timp ce săruta mâna, el a rupt cu dinţii, în
ascuns, degetul cel mare de la mâna Sfântului; şi dobândind ceea ce dorea, a ieşit din
biserică. Iar când a sosit ziua de jertfă şi era
adunat tot poporul, a mers şi tatăl fetei ducând pe fiica sa . Şi apropiindu-se de balaur,
care căsca gura şi aştepta jertfa, i-a aruncat
în gâtlej sfântul deget al Înaintemergătorului. Iar odată cu aceasta, balaurul a murit.
Şi tatăl s-a întors acasă, cu fiica sa vie, povestind minunata ei izbăvire. Iar mulţimea
poporului, minunându-se de această mare
minune, a mulţumit lui Dumnezeu şi Sfântului Ioan, zidind o biserică mare închinată
Sfântului.

S

e mai spune iarăşi că la praznicul Înalţării cinstitei Cruci, era înălţată de arhiereu şi această cinstită mână a Botezătorului.
Şi când se înălţa, uneori se desfăceau degetele, iar alteori se strângeau, şi desfacerea
degetelor însemna belsug de roade, iar
strângerea, lipsă şi nerodire. Pentru aceasta
mulţi împăraţi, dar mai ales împăraţii Constantin şi Romano, Porfirogeneţii, care au
împărăţit în anii 912-959, doreau să dobândească cinstita mână, pentru ca nu cumva
să ajungă acest odor în mâinile păgânilor.

D

Cântare Crăciunului
“Sub fereastra amintirii ne-adunăm
Sufletul de altădată-l colindăm
A venit din nou Crăciunul... și
Floarea sărbătorilor ne poftește la masa bucuriilor.”

L

ungul șir al moșilor și strămoșilor,
alături de cei de azi, ca și cei de mâine, sunt o permanență a neamului. Stau
străbunii noștri la ferestre privind colindătorii și ascultând, cutremurați, colindele despre dulcele prunc Iisus, Care,
mic și neajutorat, culcat pe fân în stâna
baciului Crăciun, binecuvânta cu mâini
micuțe albastrele galaxii ieșite din gândurile Marelui Creator, Pantocratorul
desăvârșitelor frumuseți celeste.

L

ângă iesle, divina mamă-fecioară,
pe tulpina ei de vis, îngenunche de
fericirea de a fi dat pământului Logosul
divin în trupșor de Făt-Frumos. Către
intrare, luminați și pe dinăuntru de către luceafăr, magii călători revarsă darurile pământului la picioarele Pruncului. Luceafărul călător aprinde candela
credinței deasupra peșterii din Betleem
și luminează drumul în spațiul celor o
mie de galaxii.

C

eci în vremea lor s-a făcut mutarea
cinstitei mâini a Înaintemergătorului,
prin diaconul Iov, de la biserica Antiohiei şi
a fost adusă la Constantinopol, chiar în seara dumnezeieştii Arătări, la Vecernie, când
este obiceiul să se săvârşească de către creştini Agheasma. Iar iubitorul de Hristos împărat, sărutând cu dor această sfântă mână,
a aşezat-o în palatul împărătesc.

iobanii, cu capetele plecate, murmură în extaz din psalmii împăratului David, tocmai atunci când, de
dincolo de nori și veșnicii, se aude corul
îngerilor și dulce vestitoarele trâmbițe
de arhangheli. La peștera din Betleem
s-a făcut pace între Dumnezeu și om.
Acum s-a deschis poarta de întoarcere
la era paradisiacă.

Sinaxar 7 Ianuarie

Preot Dimitrie Bejan,
Simple povestiri – Cugetări morale despre
viața de toate zilele
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Fraţilor, trebuie să ştiţi că un creştin care merge la Biserică
are 14 reguli de bună cuviinţă, dacă vrea să-i folosească Sfânta
Biserică. Dacă nu le împlineşte, se duce la Biserică spre osândă.
Am să vă spun regulile de bună cuviinţă pentru un creştin care
merge la Sfânta Biserică.
Dacă vreţi cu adevărat să fiţi fii ai Bisericii lui Hristos celei
dreptmăritoare, care ne naşte pe noi prin apă şi prin Duh la
Botez, de aproape 2000 de ani, în Biserica lui Hristos, care este
stâlp şi întărire a adevărului, să ştiţi regulile de mergere la biserică, după cum urmează:
1. Prima condiţie pentru a merge la Sfânta Biserică este
să te ierţi cu toţi. Dacă merge mama la Biserică, sau tata, să zică:
“Iertaţi-mă, măi băieţi! Iartă-mă, soţie!”
2. A doua condiţie este să duci un mic dar din casa ta, un
bănuţ, vin, pâine, fructe, ce poţi. Prin acel mic dar pe care-l duci
tu la Biserică se binecuvintează toata avuţia ta, căci îi dai jertfă
lui Dumnezeu.
3. A treia condiţie, este bine să mergi mai de dimineaţă,
înainte de începerea Sfintei Liturghii, să te poţi închina liniştit,
nu-i lume multă la Biserica, te duci la locul tău fără să deranjezi
slujba.
4. A patra condiţie este ca bărbaţii să stea în partea dreaptă în Biserică, iar femeile în partea stângă, între bărbaţi şi femei
să rămână o cărare, ca să meargă cine vine, să se închine şi să
ducă darul la Sfântul Altar.
5. A cincea condiţie este să nu vorbiţi în Biserică, că este
mare păcat. Dacă este mare nevoie să vorbeşti, vorbeşte în şoaptă sau prin semne.
6. A şasea condiţie, dacă mergi la Biserică este să nu ieşi
până nu se termină slujba. Numai, Doamne fereşte, dacă eşti
bolnav, sau dacă păţeşti ceva. Dar altfel să nu ieşi, că dacă ieşi
înainte de terminarea Liturghiei, eşti asemenea cu Iuda, care
a ieşit de la Cina de Taină, unde erau la masă Mântuitorul cu
Apostolii şi s-a dus şi L-a vândut pe Hristos. Aşa arată Sfântul
Ioan Gură de Aur.
7. A şaptea condiţie pentru cei ce merg la Biserică, când se
închină la sfintele icoane, să nu sărute Sfinţii pe faţă, că-i păcat.
Dacă Sfântul este pictat în picioare, îi săruţi picioarele, dacă este
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pictat pe jumătate, îl săruţi la
partea de jos.
8. A opta condiţie,
să ştiţi că după ce dă preotul binecuvântare de Sfânta
Liturghie, nimeni nu mai are
voie să se închine la icoane.
Când auzi că zice preotul:
“Binecuvântată este Împărăţia
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului
Duh, totdeauna, acum şi pururea
şi în vecii vecilor”, este gata!
De atunci fiecare stă la locul
lui liniştit, nu se mai duce să
se închine. Chiar de-ai venit
cu un dar în Biserică, le dai la
urmă pentru că îi tulburi pe
cei care vor să asculte Sfânta
Liturghie.
9. A noua condiţie, creştinii trebuie să stea în genunchi
la Evanghelie, când se sfinţesc
preacuratele daruri, când se
cântă: “Pe Tine Te lăudam, pe
Tine bine Te cuvântăm...!”, la
Axionul Maicii Domnului, la
Tatăl nostru.
Când se merge la Sfânta
Împărtăşanie, se merge cu multă grijă, aşa încât să nu atingi
preotul şi să-i dai peste Sfântul
Potir căci acolo sunt Sfintele.
Mulţi, făcând cruce, s-a întâmplat că au lovit Sfântul Potir,
pe preot, şi au vărsat Sfintele.
S-a întâmplat în multe biserici.
Eu am păţit-o. A venit unul
de la Sasca Mare la împărtăşanie, eram stareţ la Mânăstirea
Slatina, şi m-a lovit peste
Sfântul Potir şi, dacă nu-l ţineam, îl zvârlea în mijlocul
bisericii. Aveam Sfintele în el.
Şi tot mi-a vărsat cele nouă
cete îngereşti. Trei au căzut
din acelea. Am avut de făcut
canon şi rânduială.
10. A zecea condiţie,
după ce-ai primit Preacuratele
Taine ale lui Iisus Hristos, treci
la uşa diaconească, ca acolo săţi dea anaforă, apoi treceţi la

strană sau în pridvor, să se citească rugăciunea de mulţumire după Sfânta Împărtăşanie.
Cel ce s-a împărtăşit, nu mai
are voie să sărute pe nimeni şi
nimic. Până nu stai la masă nu
mai ai voie să săruţi nici sfintele
icoane, că ai primit pe Hristos.
După masă poţi să săruţi mâna
preotului şi sfintele icoane.
După împărtăşanie n-ai voie
să scuipi trei zile şi trei nopţi,
aşa-i după rânduiala canonică,
dar măcar până a doua zi, măcar 24 de ore. Să ţineţi minte!
Cei căsătoriţi, care vor să se
împărtăşească cu Preacuratele
Taine, trebuie să păzească curăţia în familie, măcar trei zile,
iar după ce s-au împărtăşit să
ţină măcar două zile. Iar în
posturi, trebuie să trăiască zilele în curăţie, după putere şi
bună înţelegere.
11. A unsprezecea condiţie este ca cel ce a venit la
Biserică dintr-o familie, se
cheamă apostolul familiei.
El trebuie să ia sfânta anaforă pentru toţi cei de acasă.
Cei de acasă n-au voie, Doamne
fereşte, în Duminici şi sărbători, să mănânce ceva, până nu
vine cel de la sfânta Biserică,
să le aducă sfânta anaforă, să
se „împărtăşească” cu sfânta
anaforă în locul Preacuratelor
Taine. Că sfânta anaforă pe
greceşte se cheamă antidoron,
adică contra chip, ţine locul
Preacuratelor Taine pentru cei
ce nu pot să se împărtăşească.
Duminica şi în sărbători, în
timpul Sfintei Liturghii, n-ai
voie să faci mâncare, că este
mare păcat. Fă mâncarea de
sâmbăta seara şi pune-o undeva la rece, că aveţi acum
frigidere, şi o încălzeşti când
veniţi de la Biserică. În caz de
mare nevoie, după ce ieşi de
la Sfânta Liturghie, ai voie să

faci mâncare. Dar în timpul Sfintei Liturghii, când preotul leagă
cerul cu pământul şi scoate părticele pentru milioane de suflete, tu să nu te apuci atunci să faci mâncare, că-i mare păcat!
Aşa a fost la strămoşii noştri. Întrebaţi bătrânii, că aşa ţineau
înainte! Nu se făcea mâncare Duminica. Este mare păcat. Nu-i
voie să faci focul şi să faci mâncare când preotul face dumnezeiasca Liturghie pentru atâtea milioane de creştini, unde mijloceşte iertarea atâtor suflete, şi pentru cei din iad şi pentru cei
din ceruri şi, pentru cei de pe pământ.
12. A douăsprezecea condiţie este ca cel ce a fost
la Sfânta Biserică, de la Biserică să nu se oprească la crâşmă sau la joc, că atunci e vai de el. A început cu Dumnezeu
şi termină cu diavolul. Că aşa face vrăjmaşul: “Da, oare să
mă duc pe la cutare cumătru, dar să merg oleacă la crâşmă”.
Bucuria diavolului că te-a scos din raiul lui
Dumnezeu şi te duce în iad, căci crâşma este
gura iadului. Aşa o numesc toţi Sfinţii Părinţi.
Dracul, când ai intrat în crâşmă îţi bate
trei cuie. Primul cui, când ai pus piciorul pe pragul crâşmii; al doilea, când ai
stat pe scaun la masă, în crâşmă şi al
treilea, când ai luat primul pahar. Pe
urmă eşti al lui; te ţine el acolo, nu
scapi degrabă. Ţi-a bătut trei cuie.
Deci, de la uşa Bisericii du-te direct
acasă!
13. A treisprezecea condiţie, când mergi acasă, zi o
rugăciune la sfintele icoane şi
când toţi stau la masă, tu să le
povesteşti ce ţi-a rămas şi ţie de
la Biserică. “Uite, a fost Apostolul
cutare, Evanghelia cutare, preotul a ţinut predica
cutare, aşa frumos a fost!”, ca să audă şi cei ce n-au putut merge
la Biserică, din motive binecuvântate.
14. A paisprezecea condiţie, după ce ai stat şi tu la masă,
să te odihneşti două ore. Apoi trebuie să te duci în Duminici şi
sărbători să faci vizite şi să cercetezi pe cei bolnavi şi săraci.
Dacă ştii un bătrân bolnav sau o femeie bolnavă sau un copil, sau cineva care zace de mulţi ani, du-te şi-l cercetează, că
auzi ce spune Hristos în ziua Judecăţii: Bolnav am fost şi nu m-aţi
cercetat (Matei 25, 36).
Dacă nu poţi duce un dar cât de mic la cel bolnav, du-te şi-i spune un cuvânt de mângâiere: “Rabdă, frate! Roagă-te lui Dumnezeu
că te iubeşte! Dumnezeu, pe care-L iubeşte, îl ceartă. Şi dacă ai să rabzi în
lumea asta, n-ai să mai rabzi dincolo.Aşa a răbdat Iov, aşa a răbdat Lazăr!”
Deci regula a paisprezecea este să cercetăm pe bătrâni şi pe cei
bolnavi în duminici şi sărbători.
Acestea sunt pe scurt cele paisprezece reguli de bună cuviinţă pentru creştinii care merg la Sfânta Biserică în duminici şi
în sărbători.

33

Moaşte Sfinte la Melbourne
Pentru toţi aceia dintre dumneavoastră care şi-au exprimat dorinţa
fierbinte de a avea în căminele domniilor lor, Sfintele Acatiste ale Sfinţilor
din ale căror părticele avem spre închinare, am găsit de cuviinţă ca în
fiecare număr al revistei noastre, să aşezăm pentru dumneavoastră şi
pentru folosul nostru duhovnicesc al tuturor, pentru slavă şi ajutor de
la Bunul Dumnezeu, câte un Sfânt acatist.

Acatistul Sfintei Cruci
14 septembrie
Condacul 1:
O, de trei ori fericită şi
preacinstită Cruce, ţie ne
închinăm credincioşii şi te
mărim, veselindu-ne de
dumnezeiasca ta înălţare. Ca
o pavăză şi armă nebiruită,
ocroteşte şi acoperă cu darul
tău pe cei ce cântă: Bucurăte, cinstită Cruce, păzitoare
a creştinilor!
Icosul 1:
Îngerii din cer în chip
nevăzut
înconjoară
cu
frică Crucea cea de viaţă
purtătoare şi, văzând-o că dă
credincioşilor acum har de lumină dătător,
cu strălucire, se spăimântează şi stau zicând
către dânsa unele că acestea: Bucură-te,
cinstită Cruce, păzitoare a lumii;
Bucură-te, slava Bisericii;
Bucură-te, că izvorăşti tămăduiri cu
îndestulare;
Bucură-te, că luminezi marginile lumii;
Bucură-te, lemn de viaţă mirositor şi
vistieria minunilor;
Bucură-te, preafericită şi de daruri
dătătoare;
Bucură-te, că eşti dumnezeiesc aşternut
picioarelor;
Bucură-te, că te-ai aşezat spre închinarea
tuturor;
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Bucură-te, pahar plin de
curată băutură;
Bucură-te, luminător al
strălucirii celei de sus;
Bucură-te, prin care se
binecuvintează zidirea;
Bucură-te, prin care este
închinat Ziditorul;
Bucură-te, cinstită Cruce,
păzitoare a creştinilor!
Condacul al 2-lea:
Văzându-se Elena pe sineşi
întru dorire, a zis împăratului
cu îndrăznire: lucrul cel
preadorit sufletului tău se
arată prea de bucurie osârdiei
mele; căutând însă arma cea biruitoare
pentru tine, precum zici, cânta: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Cunoştinţa cea necunoscută mai înainte,
împărăteasa cunoscând-o, a strigat către cei
ce slujeau: “din sânurile pământului siliţi-vă
în grabă a afla şi Crucea a mi-o da”, către care
privind cu frică a zis, cântând aşa:
Bucură-te, semnul adevăratei bucurii;
Bucură-te, izbăvirea vechiului blestem;
Bucură-te, comoară, pentru zavistie în
pământ ascunsă;
Bucură-te, ceea ce te-ai arătat cu stele
închipuită;
Bucură-te, cinstită Cruce cu împătrite raze

în chipul focului;
Bucură-te, scară pe înălţime rezemată, mai
înainte oarecând arătată;
Bucură-te, lumina îngerilor cea cu alinare
închipuită;
Bucură-te, rana demonilor cea mult
suspinată;
Bucură-te, odor veselitor al Cuvântului;
Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii;
Bucură-te, cinstită Cruce, apărătoare a
deznădăjduiţilor;
Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine
călătoresc;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 3-lea:
Puterea Lemnului s-a arătat atunci, spre
adevărata încredinţare a tuturor, şi pe cea
fără de glas şi moartă, spre viaţă o a sculat;
înfricoşătoare privire celor ce vor a culege
mântuire, când cânta aşa: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
Având Elena arma cea nebiruită, a alergat
către fiul său, iar el, tare săltând îndată,
Crucea cea prea mare cunoscând-o, se
bucură, şi cu săltările ca şi cu nişte cântări,
zicea către dânsa unele ca acestea:
Bucură-te, cinstită Cruce, vasul luminii;
Bucură-te, cinstită Cruce, vistierul vieţii;
Bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului;
Bucură-te, limanul cel neînviforat al celor
ce călătoresc pe mare;
Bucură-te, masă care ţii ca pe o Jertfă pe
Hristos;
Bucură-te, viţa care porţi Strugurele cel
copt care dă vinul cel tainic:
Bucură-te, că păzeşti sceptrurile
împăraţilor;
Bucură-te, că zdrobeşti capetele balaurilor;
Bucură-te, strălucită cunoştinţă a credinţei;
Bucură-te, păzitoarea a toată lumea.
Bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu
către muritori;
Bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a
celor muritori;
Bucură- te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!

Condacul al 4-lea:
Dumnezeiască râvnă întru şineşi luând
Elena, cu osârdie a căutat şi a aflat Crucea
care în pământ era ascunsă şi pe cer
împăratului se arătase, pe care lăudând-o
a zis: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
În chipul soarelui s-a arătat Crucea în lume,
şi toţi de luminare umplându-se şi ca şi
către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe
o pricinuitoare de bunătăţi, în mâinile cele
sfinte înălţată, pe care lăudând-o au zis:
Bucură-te, raza Soarelui celui gândit;
Bucură-te, izvorul Mirului celui
nedeşertat;
Bucură-te, chemarea lui Adam şi a Evei;
Bucură- te, omorârea stăpânitorilor
iadului;
Bucură-te, că înălţându-te împreună acum,
pe noi ne înalţi;
Bucură-te, că închinându-ne, sufletele le
sfinţeşti ;
Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume
propovăduită;
Bucură-te, tăria nevoitorilor cea preaiubită;
Bucură-te, cinstită Cruce, mustrarea
evreilor;
Bucură-te, lauda credincioşilor;
Bucură-te, prin care s-a surpat iadul;
Bucură-te, prin care a rasărit Darul;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 5-lea:
Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l
toţi, la acoperământul lui acum să alergăm
şi ca pe o armă ţinându-l, printr-însul să
biruim taberele vrăjmaşilor şi, pipăind pe
Cel nepipăit, cu bucurie să cântăm Lui:
Aliluia!
Icosul al 5-lea:
Văzut-a lumina din cer marele Constantin,
arătându-se semnul Crucii cu stele, întru
care şi biruind mulţimea vrăjmaşilor, s-a
sârguit de a descoperit lemnul Crucii şi a
zis către dânsul unele că acestea:
Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit;
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Bucură-te, tăria poporului celui
binecuvântat;
Bucură-te, cel ce înfrângi taberele
vrăjmaşilor;
Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni;
Bucură-te, sceptrul ceresc al împărăteştii
oşti;
Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de
Hristos oşti;
Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana
barbarilor;
Bucură-te, ceea ce ocărmuieşti sufletele
oamenilor;
Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăţi;
Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăţi;
Bucură-te, prin care saltă purtătorii de
Hristos;
Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 6-lea:
Scară până la cer s-a făcut Crucea Domnului,
pe toţi suindu-i de la pământ către înălţimea
cerului, ca să locuiască împreună şi totdeauna
cu cetele îngerilor, lăsând pe cele ce sunt
acum ca pe cele ce nu sunt şi ştiind ei a cânta:
Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Lumină, Mântuitorule, strălucind peste toţi
cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos; iar
portarii iadului, nesuferind raza Ta, ca nişte
morţi au căzut, şi cei ce s-au izbăvit de dânşii,
acum, văzând Crucea, cântă aşa:
Bucură-te, învierea celor omorâţi;
Bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc;
Bucură-te, deşertarea vistieriilor iadului;
Bucură-te, câştigarea desfătării raiului;
Bucură-te, toiag care pe oastea egipteană o
ai afundat;
Bucură-te, că iarăşi pe poporul israelitean
l-ai adăpat;
Bucură-te, lemn însufleţit, a tâlharului
mântuire;
Bucură-te, trandafir bine mirositor, a
binecredincioşilor mirosire;
Bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru
Duhul;
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Bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat;
Bucură-te, cinstită Cruce, uşa tainelor;
Bucură-te, prin care se revarsă râuri
dumnezeieşti;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 7-lea:
Moise, vrând preamult truditul neam a-l
mântui din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag,
dar te-ai cunoscut lui şi semn dumnezeiesc.
Pentru aceea s-a spăimântat, Cruce cinstită,
de tăria ta, cântând: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Cel ce dedemult a dat lege văzătorului de
Dumnezeu în Sinai, de voie pe Cruce s-a
pironit pentru cei făra de lege, de bărbaţii
cei fără de lege şi blestemul cel vechi al legii
l-a dezlegat, că puterea Crucii văzând-o toţi
acum să cânte:
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi;
Bucură-te, îndreptarea celor robiţi de
patimile lumeşti ;
Bucură-te, înnoirea învierii lui Hristos;
Bucură-te, dumnezeiască desfătare a
monahilor;
Bucură-te, copac bine înfrunzit sub care se
adăpostesc credincioşii;
Bucură-te, Lemn de prooroci grăit a fi pe
pământ sădit;
Bucură-te, ajutorul împărăţiei împotriva
vrăjmaşilor;
Bucură-te, apărare tare a cetăţii;
Bucură-te, a Dreptului Judecător arătare;
Bucură-te, a greşiţilor osândire;
Bucură-te, cinstită Cruce, sprijinirea
sărmanilor;
Bucură-te, cinstită Cruce, îmbogăţirea
săracilor;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor;
Condacul al 8-lea:
Străină minune văzând, străină viaţă să
vieţuim, mintea la cer înălţând-o; că pentru
aceasta Hristos pe Cruce s-a pironit şi cu
trupul a pătimit, vrând a-i trage la Sine pe cei
ce cântă Lui: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Tot a venit din înălţime, avându-şi
Dumnezeirea, singur Cuvântul cel mai înainte de veacuri şi, născându-Se din Fecioara
Maică şi lumii arătându-Se om smerit şi
Crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă
Lui:
Bucură-te, cinstită Cruce, arma păcii;
Bucură -te, semnul călătorilor;
Bucură-te, înţelepciunea şi întărirea
celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, nebunia şi sfărâmarea
celor ce dosădesc;
Bucură-te, sad bine rodit, nemuritor
şi de viaţă purtător;
Bucură-te, floare, care ai înflorit
mântuirea noastră;
Bucură-te, că împreunezi pe cele
de pe pământ cu cele de sus;
Bucură-te, că luminezi inimile celor
de jos;
Bucură-te, prin care
stricăciunea s-a stricat;
Bucură-te, prin care
mâhnirea s-a
pierdut;
Bucură-te, bogăţia
bunătăţilor celor
înmiite;
Bucură-te, lauda
credincioşilor cea de mii de ori
numită;
Bucură-te, cinstită Cruce,
păzitoare a creştinilor!
Condacul al 9-lea:
A căzut tabăra demonilor cea cu tot
felul de săgeţi întrarmată şi neamul
evreilor s-a ruşinat, văzând ei că de către
toţi cu dor Crucea este închinată şi că de-a
pururea izvorăşte tămăduiri celor ce cântă:
Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Râurile cugetelor celor de rea credinţă s-au
oprit, fiind pironit pe lemn Tu, Hristoase,
căci, cu adevărat, nu se pricep cum, şi cruce
ai suferit şi de stricăciune ai scăpat, iar noi,
Învierea slăvind-o, cântăm:

Bucură-te, înălţimea înţelepciunii lui
Dumnezeu;
Bucură-te, adâncimea Proniei Lui;
Bucură-te, necunoştinţa necuvântătorilor
bârfitori;
Bucură- te, pierderea nebunilor de stele
vrăjitori;
Bucură- te, că arăţi învierea lui Hristos;
Bucură-te, că pătimirile Lui le înnoieşti;
Bucură-te, ceea ce călcarea de
poruncă a celor dintâi zidiţi o ai
dezlegat;
Bucură-te, ceea ce intrările raiului
le-ai deschis;
Bucură-te, cinstită Cruce, cea de toţi
cei dreptcredincioşi cinstită;
Bucură-te, a neamurilor celor
necredincioase potrivnică
Bucură-te, cinstită Cruce,
doctorul celor ce bolesc;
Bucură-te, de-a pururea
ajutătoare a celor ce se
roagă ţie;
Bucură-te, cinstită
Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 10-lea:
Lumea vrând a o
mântui, Împodobitorul
lumii la dânsa S-a pogorât în
chip de negrăit şi, întrupat fiind,
Crucea a suferit, şi pentru noi pe
toate ca noi le primeşte; pentru
aceea şi izbăvindu-ne pe noi, de
la toţi aude: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Zid nebiruit şi dumnezeiesc al lumii te
înţelegem, o, purtătoare de viaţă Cruce,
că Facătorul cerului şi al pământului pe
tine gătindu-te, îşi întinde mâinile - străină
auzire - şi pe toţi învaţă a cânta:
Bucură-te, temeiul dreptei credinţe;
Bucură-te, biruinţa creştinilor;
Bucură-te, că pe Amalec cel gândit l-ai
înfrânt;
Bucură-te, că de mâinile lui Iacov mai
înainte te-ai închipuit;
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Bucură-te, că tu umbrele cele prea vechi
le-ai înnoit;
Bucură-te, că tu glasurile cele de prooroci
grăite le-ai împlinit;
Bucură-te, că ai purtat pe Mântuitorul
tuturor;
Bucură-te, că ai stricat pe stricătorul
sufletelor;
Bucură-te, prin care cu îngerii ne-am unit;
Bucură-te, prin care cu lumina ne-am
strălucit;
Bucură-te, că cinstindu-te, ţie ne închinăm;
Bucură-te, că strigând, ţie glăsuim;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 11-lea:
Cântarea toată se micşorează, vrând a urma
mulţimii minunilor tale, fiindcă de-ţi vom
aduce ţie, o preacinstită Cruce, mulţime de
laude, nimic vrednic nu împlinim, faţă de
cele ce ai dat nouă, dar cântăm: Aliluia!
Icosul al 11-lea:
Strălucire de lumină dătătoare, celor ce
sunt întru întuneric se dăruieşte Crucea
aceasta de viaţă dătătoare, că lumina
cea nematerialnică a primit-o şi spre
dumnezeiască cunoştinţă pe toţi povăţuieşte
şi, înălţându-se acum, mintea noastră o
înalţă a cânta acestea:
Bucură-te, luminătorul cel ce te arăţi celor
ce sunt întru întuneric;
Bucură-te, stea, care străluceşti lumea;
Bucură-te, fulger, care orbeşti pe ucigaşii
lui Hristos;
Bucură-te, trăsnet, care slăbănogeşti pe cei
necredincioşi;
Bucură-te, că ai strălucit cetele
dreptmăritorilor;
Bucură-te, că ai risipit capiştele idolilor;
Bucură-te, al căreia chip din cer s-a arătat;
Bucură-te, al căreia dar pe vicleşuguri le-a
gonit;
Bucură-te, ceea ce însemnezi omorârea
trupului;
Bucură- te, ceea ce omori pornirea
patimilor;
Bucură-te, pe care Hristos s-a răstignit;
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Bucură-te, prin care toată lumea s-a
mântuit;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 12-lea:
Har voind Hristos a da oamenilor, mâinile
pe lemn îşi întinde şi neamurile toate
împreună le cheamă şi împărăţia cerurilor
o dă tuturor celor ce cu vrednicie şi cu
credinţă cântă cântare: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Cântând cântarea ta, te lăudam cu dor pe
tine lemnul Domnului ca pe un însufleţit;
că pe tine pironindu-se cu trupul Cel ce
stăpâneşte peste puterile cele de sus, ne-a
sfinţit, ne-a mărit şi ne-a învăţat a zice
acestea:
Bucură-te, cinstită Cruce, arma cea
înţelegătoare;
Bucură-te, sfântă privire a sfinţilor;
Bucură-te, înainte-propovăduirea
proorocilor şi a drepţilor;
Bucură-te, purtătoare de lumină,
meşteşugire a lui Hristos;
Bucură-te, frumuseţea şi cununa
dreptcredincioşilor ocârmuitori;
Bucură-te, stăpânirea şi întărirea cuvioşilor
preoţi;
Bucură-te, podoaba cea prealăudată a
adevărului;
Bucură-te, începutul cel preabun al
mântuirii;
Bucură-te, strălucirea cea luminată a
tuturor;
Bucură-te, izgonirea agarenilor;
Bucură-te, făclie a luminii celei nestricate;
Bucură-te, veselia sufletului meu;
Bucură-te, cinstită Cruce, păzitoare a
creştinilor!
Condacul al 13-lea:
O, întru tot cântat Lemn, pe care a fost
răstignit Hristos, Cuvântul cel mai sfânt
decât toţi sfinţii, primind rugăciunile
noastre, de toată primejdia pe toţi izbăveştene şi de chinurile veşnice scapă pe cei ce
cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori.)
Apoi se zice iaraşi Icosul 1 şi Condacul 1.
Rugăciune la Sfânta Cruce
Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul
sufletului meu, mărturisesc înaintea Ta,
întru această zi a răstignirii Tale, în care ai
pătimit şi ai luat moarte pe Cruce pentru
păcatele noastre, că eu sunt cel ce Te-am
răstignit cu păcatele mele cele multe şi cu
fărădelegile mele cele rele. De aceea mă rog
bunătăţii Tale celei nemărginite, ca să mă
faci şi pe mine părtaş sfintelor Tale Patimi,
cinstitelor răni şi morţii Tale celei de viaţă
facătoare, pentru că sa mă învrednicesc,
prin darul Tău, să câştig şi eu asemenea
Ţie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel
milostiv le-ai răbdat pentru mântuirea mea,
întărindu-mă pururea cu aceeaşi putere
şi răbdare ce ai avut când Te-au răstignit
nemulţumitorii evrei.
De aceea întăreşte-mă, Doamne, ca să pot
ridica cu bucurie de astăzi înainte Crucea Ta
cu deplină pocăinţă, întristarea morţii Tale
să o simt, precum au simţit-o Preasfânta Ta
Maică , ucenicii Tăi şi mironosiţele femei. Şimi înviază simţirile mele cele sufleteşti , ca
să cunoască moartea Ta, precum ai făcut de
Te-au cunoscut şi zidirile cele neînsufleţite,
care s-au mişcat la răstignirea Ta; cum Te-a
cunoscut tâlharul cel credincios şi, rugânduŢi-se, l-ai primit în rai.
Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău,
darul Tău, precum ai dat atunci aceluia,
şi iartă pacatele mele pentru sfintele Tale
Patimi, şi mă primeşte prin pocăinţă
împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu
şi ziditor ce-mi eşti . Asemenea fă cu toţi
creştinii, vii şi morţi, precum se roagă Ţie
în toate zilele Sfânta Biserică şi le lasă lor
toate păcatele şi-i învredniceşte pe ei de
împărăţia Ta şi să vadă lumina Ta şi să
mărească slava Ta. Ne închinăm Crucii
Tale, Hristoase şi zicem către dânsa: „Slavă
ei pentru dragostea Ta.”
Bucură-te preacinstită Cruce a lui Hristos,
că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând
asupra ta pe Iisus ţintuit. Bucură-te, pom
preamărit, pentru că Tu ai ţinut rodul vieţii

ce ne-a mântuit din moartea păcatului.
Bucură-te toiagul cel tare ce ai sfărâmat
uşile iadului. Bucură-te cheia împărătească
ce ai deschis uşa raiului. Mă bucur şi eu,
pentru că văd pe vrăjmaşii Tăi surpaţi, iar
pe prietenii Tăi că împărăţesc în ceruri,
pe vrăjmaşii Tăi biruiţi de puterea Ta, iar
pe creştinii, ce Ţi se închină, înarmaţi cu
puterea Ta. O, Răstignitul meu Hristoase,
câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte
scuipări, câte batjocuri şi necinste ai răbdat
pentru păcatele noastre, pentru ca să ne
dai pildă de adevărată răbdare! De aceea
cum pot eu să fug de Cruce, văzând pe
Hristos că este ridicat pe ea? Cum să-mi
pară grele chinurile văzând pe Stăpânul
meu că le iubeşte şi le cere şi le socoteşte
Lui de mare cinste? Ruşine-mi este, cu
adevarat, de mă voi întrista de relele ce-mi
pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce-mi
aduc diavolii, trupul şi gândul meu cel rău,
sau pentru sărăcia şi bolile ce-mi vin din
voia lui Dumnezeu pentru păcatele mele,
deoarece acestea toate le trimite pentru că
să mă apropie mai mult de El pentru ca
să-L slăvesc şi să mă pedepsesc în această
viaţă pentru binele meu, pentru ca să
mă odihnesc cu mai multă mărire întru
împărăţia Lui cea veşnică.
Şi de vreme ce este aşa, înmulţeşte-mi,
Doamne, ostenelile, ispitele şi durerile,
dar să-mi înmulţeşti împreună şi să-mi
prisoseşti şi răbdarea şi puterea, ca să pot
răbda toate câte mi s-ar întâmpla. Pentru
că recunosc că sunt neputincios de nu mă
vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de
nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face
îndrăzneţ, rău de nu mă vei preface în bun,
pierdut de nu mă vei ierta, rob de nu mă vei
răscumpăra cu bogata şi dumnezeiasca Ta
putere şi cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia
mă închin şi o măresc acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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Din cugetãrile lui

“Ateii s-au nãscut, dar s-au nãscut degeaba”
-1-

1.

Se spune că intelectul e dat omului că
să cunoască adevărul. Intelectul e dat
omului, după părerea mea, nu că să cunoasca adevărul, ci să primească adevărul.

2.

Am avut revelaţia că în afară de
Dumnezeu nu există adevăr. Mai multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu,
este egal cu nici un adevăr. Iar dacă adevărul
este unul singur, fiind transcendent în esenţă, sediul lui nu e nici în ştiinţă, nici în filozofie, nici în artă. Şi când un filozof, un om
de ştiinţă sau un artist sunt religioşi, atunci
ei nu se mai disting de o babă murdară pe
picioare care se roagă Maicii Domnului.

3.

Acum, mai la bătrâneţe, pot să spun
că fără Dumnezeu şi fără nemurire nu
există adevăr.

4.

O babă murdară pe picioare, care stă în
faţa icoanei Maicii Domnului în biserică, faţă de un laureat al premiului Nobel
ateu - baba e om, iar laureatul premiului
Nobel e dihor. Iar ca ateu, ăsta moare aşa,
dihor.
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5.

Eu când discut cu un ateu e ca şi cum aş
discuta cu uşa. Între un credincios şi un
necredincios, nu există nici o legătură, ăla
e mort, sufleteşte mort, iar celălalt e viu şi,
între un viu şi un mort nu există nici o legătură. Credinciosul creştin e viu.

6.
7.
8.

Ateii şi materialiştii ne deosebesc de
animale prin faptul că nu avem coadă.
Ateii s-au născut, dar s-au născut
degeaba.

Eu nu detest burghezia. Eu m-am lămurit că un om care vrea să fie bogat
nu este un păcătos. Spunea odată un preot
bătrân: “Circula o zicală, că banul e ochiul dracului”. Eu nu-l concep ca ochiul dracului, eu
îl concep ca pe o scară dublă. Dacă-l posezi,
indiferent în ce cantităţi, şi te mişti în sus
binefăcător pe scară, nu mai e ochiul dracului. Iar dacă cobori, atunci te duci cu el în
infern, prin vicii, prin lăcomie şi prin toate
imperfecţiile legate de orgoliu şi de poftă de
stăpân.

9.

Nu pot evita neplăcerile bătrâneţii şi
nu mă pot supăra pe Dumnezeu că m-a

ţinut până aproape la nouăzeci de ani. Însă
bătrânii au o supapă foarte înţeleaptă: au
dreptul la neruşinare. O neruşinare nelimitată. Când mă gândesc la suferinţele bătrâneţii, îmi dau seama că în natura asta oarbă
cel mai mare geniu este geniul morţii. Faptul
că murim, de cele mai multe ori la timp, este
un semn al dragostei lui Dumnezeu pentru
noi.

10.

Eu sunt iudeocentric în cultura
Europei, căci dacă scoţi Biblia din
Europa, atunci Shakespeare devine un glumeţ tragic. Fără Biblie, europenii, chiar şi laureaţii premiului Nobel, dormeau în crăci.
Ştiinţa şi filozofia greacă sunt foarte folositoare, dar nu sunt mântuitoare. Prima carte
mântuitoare şi consolatoare pe continent,
suverană, e Biblia.

11.

Există o carte a unui savant american care încearcă să motiveze ştiinţific Biblia. Asta e o prostie. Biblia are nevoie
de ştiinţă cum am eu nevoie de Securitate.

12.

Luther, cât e el de eretic şi de zevzec, a spus două lucruri extraordinare: că, creaţia autonomă e o cocotă şi, că
nu există adevăr în afară de Biblie. Mie mi-a
trebuit o viaţă întreagă ca să aflu asta. El nu
era aşa bătrân. Când a dibăcit chestia asta,
că era călugăr augustin... Mie mi-a trebuit o
viaţă ca să mă conving că în afară de Biblie
nu e nici un adevăr.

13.

Shakespeare, pe lângă Biblie, - eu
demonstrez asta şi la Sorbona - e
scriitor din Găeşti.

14.

În afara slujbelor bisericii, nu există
scară către cer. Templul este spaţiul
sacru, în aşa fel încât şi vecinătăţile devin
sacre în prezenţa lui.

15.

Ştii unde poţi căpăta definiţia omului? - te întreb. În biserică. Acolo eşti
comparat cu Dumnezeu, fiindcă exprimi
chipul şi asemănarea Lui. Dacă Biserica ar
dispărea din istorie, istoria n-ar mai avea

oameni. Ar dispărea şi omul. În biserică afli
că exişti

16.
17.

Ce pustiu ar fi spaţiul dacă n-ar fi
punctat de biserici!

În afară de cărţi nu trăiesc decât dobitoacele şi sfinţii: unele pentru că
n-au raţiune, ceilalţi pentru că o au într-o
prea mare măsură ca să mai aibă nevoie de
mijloace auxiliare de conştiinţă.

18.

Platon are un demiurg care nu e creator, ci doar un meseriaş de geniu,
fiindcă materia îi premerge. Prima idee de
creaţie reală, au adus-o în istorie creştinii.

19.

De creat doar zeul crează, iar omul
imită. Eu când citesc cuvântul creaţie - literară, muzicală, filozofică - leşin de
râs. Omul nu face altceva decât să reflecte
în litere, în muzică sau în filozofie petece de
transcendenţă. Cum să fie creatura creator?
‘’Hai tată, să-ţi arăt moşia pe care ţi-am făcut-o
când nu eram în viaţă...’’ Păi cum să fie creatura creator?

20.

Omul e un animal care se roagă la
ceva. Caută un model ideal. Şi uneori
nimereşte, alteori, nu. Cei care au descoperit
modelul ideal şi succesiunea fenomenului
din el sunt creştinii. Creştinismul nu poate
fi identificat cu nici un sistem filosofic, monist, dualist, sau pluralist. Creştinismul este
pur şi simplu. Despre creştinism, Bergson
spune că noi îl respirăm. Are materialitatea
aerului. Seamănă cu aerul. Noi suntem creştini fără să vrem. Şi când suntem atei suntem creştini: că respirăm creştinismul cum
respirăm aerul.

21.

Creştinismul nu e ideologie, că
atunci se aseamănă cu marxismul.
Religia e expresia unui mister trăit, or ideologia e ceva construit.

22.

A fi creştin înseamnă a coborî
Absolutul la nivel cotidian. Numai
sfinţii sunt creştini absoluţi. Altminteri,
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creştinismul, gândit real, e inaplicabil tocmai pentru că e absolut

23.

Suveran faţă de natură, supus divinităţii, nemuritor şi liber prin depăşirea extramundană a condiţiei sale - acesta
este omul creştin.

24.

Nimic nu poate înlocui creştinismul,
nici toată cultura antică precreştină.
Eu sunt de părere că apogeul Europei nu e
la Atena, ci în Evul Mediu, când Dumnezeu
umbla din casă în casă. Eu definesc strălucirea epocilor istorice în funcţie de geniul
religios al epocii, nu în funcţie de isprăvi
politice.

25.

Iisus Hristos este
eternitatea
care
punctează istoria.

democraţia e sistemul social în care face fiecare ce vrea şi-n care numarul înlocuieşte
calitatea... Triumful cantităţii împotriva calităţii. Bergson a fost acuzat în micul dicţionar filozofic al lui Stalin că e fascist.

28.

Fără să gândesc în stilul darwinismului social, nu pot să rămân indiferent la incapacitatea democraţiei de a
asigura selecţiunea naturală a valorilor.
Democraţii gândesc corpul social aritmetizat: numară capetele toate şi unde e majoritate, hai la putere. Sufragiul turmei! Asta e
părerea mea despre democraţie.

29.

Eu cred că omul e făcut de Dumnezeu
şi cred că Dumnezeu n-a instalat nici

26.

Dacă nu cunoşti
revelat - prin graţie divină - sau inspirat, nu
cunoşti nimic. De pildă, povestea cu mărul lui Newton,
care a căzut. Nu ştiu unde
am citit eu stupiditatea
asta: ‘’Il tomba dans une méditation profonde
qui l-a conduit jusqu-a la loi de la gravitation
universelle’’. Şi eu spun: dacă Newton gândea până la Judecata de Apoi, nu descoperea nimic! Dar el a fost mult mai înţelept.
Când a fost întrebat cum a descoperit gravitaţia, a zis: Am fost inspirat. Păi scrie pe
măr, sau scrie undeva în natură “legea gravitaţiei’’? Fenomenele lumii interioare şi ale
lumii exterioare tac. Iar omul autonom şi
orgolios crede că explorează lumea interioară şi exterioară cu jocul lui de ipoteze şi
că descoperă ceea ce vrea el. El caută, dar
eu spun că el caută, nu că afla. Sau dacă află,
trebuie să fie ca Newton, inspirat.

27.

Bergson e mai cuviincios ca Aristotel
şi zice că democraţia e singurul
sistem compatibil cu libertatea şi demnitatea umană, dar are un viciu incurabil:
n-are criterii de selecţiune a valorilor. Deci
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un drac în el. Nu pot să spun că Dumnezeu
a făcut un om purtător de drac. Dacă omul
e făptura lui Dumnezeu, dracul intră ocolit
acolo, nu intră cu voia Lui.

30.

Un filozof care se zbate fie să găsească argumente pentru existenţa
lui Dumnezeu, fie să combată argumentele
despre inexistenţa lui Dumnezeu reprezintă
o poartă spre ateism. Dumnezeul lui Moise
este neatributiv. Când îl intreabă Moise pe
Dumnezeu: “Ce să le spun ălora de jos despre
Tine?” Dumnezeu îi spune: „Eu sunt cel ce
sunt”

31.
32.

În faţa lui Dumnezeu, geniul e văr
primar cu idiotul.

Binele şi răul sunt conceptele pedagogiei lui Dumnezeu faţă de
oameni.

33.

Cărui bărbat nu-i plac femeile? În
primul rând le iubeşti pentru farmecul lor, şi în al doilea rând le iubeşti pentru că fac oameni.

34.

Eu încerc o experienţă: încerc să mă
deparazitez de filosofie, de păducherniţa metafizicii. Cioran s-a deparazitat
mai demult, deşi face filozofie. Un prieten
de-al meu zice: te deparazitezi, dar foloseşti
sculele ei. Da, dar dacă mă urc în tren, nu
înseamnă că zeul meu e calea ferată.

35.

În Evul Mediu s-a formulat de către filozofii şireti teoria adevărului
dublu: secundum fidem - adevărul după
credinţă şi secundum rationem - adevărul

38.

Geniul e relief, noutate, invenţie,
creare de epocă şi stil. Nu e neapărat un înţelept, ci un suprainteligent.
Geniile sunt originale, în măsura în care
originalitatea e posibilă. În fond, maxima
mea a fost aceasta: “Dumnezeu este creator, iar omul imitator”. Prin încercarea de a
imita mereu divinitatea; prin proximitatea
faţă de divin, geniul e mai apropiat de cer;
dar nu în măsura în care e apropiat sfântul.

39.

În faţa lui Dumnezeu nu există genii, Dumezeu lucrând nu cu genii,
ci cu oameni.

40.

Dumnezeu a făcut lumea şi
pe om şi, cu om a încoronat
creaţia Sa. Şi l-a însărcinat să cunoască lucrurile. De-acolo vine denumirea
lor, originea primordială a capacităţii de a determina numele lucrurilor,
care este o operaţie logică, originea
mistică a gândirii logice.

41.

după raţiune, ca să aibă cale liberă pentru
filozofie. Adică să rătăcească până îi ia dracul... Că poţi, în filozofie, să ratăceşti până
devii năuc. Ce-au realizat filozofii prin autonomia lor? Nimic! N-au nici un adevăr.

36.

Babele evlavioase merg la absolut
rugându-se, iar filozoful trăncănind
silogisme.

37.

Francmasoneria doreşte puterea cu
lozinci democrate. Nu sunt religioşi,
au o singură religie: propria lor doctrină. Pe
duşmani îi anulează social. Au o structură
supranaţională, deci sunt antinaturali. Toţi
cei care aspiră la unitatea speciei om anulează principiul competiţiei între popoare,
anulează însuşi principiul civilizaţiei moderne, născută prin luptă.

Apariţia unui mare gânditor
e pentru creier ca o baie pentru un om care a muncit, a asudat, s-a
murdărit şi se spală. Gândirea este o ‘’spălare’’ a creierului. Asta mă face câteodată să
cred că gândirea nu e din creier şi că acest
creier e numai un sediu... De ce gândirea nu
e produsă de creier, care e numai un sediu?
Fiindcă n-o produc toate creierele. Dacă inteligenţa ar fi produsul creierului, atunci
între Goethe şi nea Ghiţă n-ar mai fi nici o
diferenţă.

42.

Am auzit odată un profesor de la
Politehnică, am avut impresia că
asist la un balet de urşi. Dacă într-un salon, într-un colţ, unul fumează şi tace, ăla
e inginer... Inginerul e practic, savantul nu
e practic. Când i s-a spus lui Max Planck,
creatorul fizicii cuantice, că s-a mai găsit o
aplicaţie, el a spus: care e, mă ? Uite care... Ca să vezi, nici nu m-am gândit!
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43.

Inteligenţa, oricât de mare, nu e suficientă pentru a te curăţa de prejudecăţi. Cu cât inteligenţa e mai mare, cu
atât prejudecata e mai voinică, pentru că ai
aparat s-o justifici.

44.

Întrebat fiind cum înţelege gândirea, în formă pură sau în exemple,
Nae Ionescu a răspuns: “exemplele au fost lăsate de Dumnezeu pe pamânt pentru ca ideile să
fie sesizate senzorial şi de proşti”.

45.

Nu ştiu de ce gluma asta de-a face
istorie se practică atât de mult. Dacă
ai cultul istoriei, ai cultul apariţiei şi dispariţiei; e consolator acest joc?
Istorismul, adică perspectiva istorică asupra vieţii
şi lumii, a dus în cimitir. Ne înecăm în istorie.
Pentru că istoria nu te învaţă numai să faci ceva, ca
popor; cu istoria tot ce însemnezi în interiorul unui
popor devine discutabil prin faptul că nu
poţi, la infinit, să lucrezi la facerea ta, ci dispari şi apare altcineva care, chiar dacă nu te
înlocuieşte, te prelucrează. Şi dacă nu poţi
ieşi din devenire, nu poţi scăpa de tristeţe;
tristeţea metafizică e fructul devenirii. Sunt
proşti istoricizaţi care se consolează prin devenire. Devenim mai civilizaţi, nu? Sau mai
culţi... Adică murim ca şi caprele, numai
că e mare lucru că există Kant, Descartes,
există Newton, mă rog, atâţia mari creatori
de cultură, şi există şi făuritorul de religie,
Hristos - dar nu ne interesează!

46.

Istoria e întemeiată pe istoria dintre Eva şi dracul. Aşa începe istoria,
această rătăcire a omului, ca o condamnaţie
la apariţia lui Hristos, atunci s-au suprapus
teandric omul divinizat şi divinitatea om şi
istoria a fost anulată. Cioran are o afirmaţie extraordinară: “Istoric este tot ceea ce este
supraistoric”. Creştinismul a punctat supraistoric, deşi a apărut în istorie.
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47.

Sunt două mari discipline guvernate
de principiul ireversibilităţii: termodinamica şi istoria.

48.

Nu e om, Kant. N-a reuşit să fie om
cu toată stabilitatea lui. Iar badea
Gheorghe, care se sincronizează cu clopotele
de la biserică, e laureat al premiului Nobel pe
lângă Kant.

49.

Unde e omul, în imanenţă, absolut
liber? Într-o bisericuţă din lemn din
Maramureş, unde sacerdotul creştin vorbeşte
de mistere, de taine, şi se lasă învăluit de ele
ca şi credincioşii.

50.

Omul e liber şi
eliberat numai în
templul creştin, acolo, în
ritual, când se comunică
tainele care îi învăluiesc
deopotrivă şi pe sacerdot,
şi pe credincioşi. Ca să fii
cu adevărat liber, trebuie
să înlocuieşti infinitul şi autonomia gândirii cu credinţa în Dumnezeul
creştin: ‘’Robeşte-mă Doamne, ca să fiu liber!’’

53.

Libertatea eu o asemăn cu o frânghie
agăţată de undeva, de sus. Te poţi
urca pe ea la cer, participind la actul mântuirii tale creştine, sau poţi să cobori în întuneric. Bipolaritatea libertăţii. După creştini,
libertatea este vehicolul cu care poţi să cobori
în întuneric, dacă eşti vicios. Infractorii sunt
primitivii actuali, pentru că ei nu sunt adaptabili la morala zilnică şi o calcă fiind liberi.
Am învăţat la închisoare că omul e un animal
stupid, deoarece confiscă libertatea semenilor
săi. Tiranul e un om absurd şi lipsit de ruşine.
Nu îi e ruşine să îşi chinuie semenii. Oricum
suntem captivi în univers. Ne ajunge această
grozăvie. Dar să intensifici această captivitate
până la nivelul puşcăriei - numai omul e capabil de asemenea nebunie. Liberatea omului
e partea divină din el.

Va urma

Traditii si Obiceiuri la Români

Anul Nou
Reprezentarea miticã a
Anului

D

upă Romulus Vulcănescu, numele Anului şi reprezentarea lui alegorică se întâlneşte într-un basm mitic în care este vorba de
legenda lunii februarie. În general Anul este
personificat printr-un moş cu vie pe rod şi 12
feciori, care purtau numele celor 12 luni. Cei
doisprezece feciori au lucrat la vie, au culeso, au făcut vin şi l-au pus într-un butoi mare,
dându-i 12 cepuri la nivelele corespunzătoare vinului, pentru lunile anului. Cepul de la
fundul butoiului era cepul lunii Făurar, deoarece era fratele cel mai mic, şi el lua ceea ce
rămânea în butoi. Fiecare frate trebuia să bea
în luna lui de la cepul lui, care era suprapus
lunii anterioare. Fratele cel mic bea mereu
de la cepul lui. Fraţii mai mari aşteptau să le
vină rândul după ce se termina partea celui
mic. Dar Făurar, de frig ce era, bea mereu
de la cepul lui. Când au vrut să bea în ordinea vârstei, ceilalţi nu mai aveau vin în butoi
pentru că pe cepul lui Februar, feciorul sorbise tot vinul de deasupra. Fraţii ceilalţi îl fugăresc să-l omoare, însă prâslea prinsese puteri
de atât vin ce băuse şi scăpă nevătămat.

“

Revelion” este un termen care vine din
limba franceză, réveillon, un derivat de
la réveil. La început, acest cuvânt era folosit
pentru masa care avea loc în noaptea de Crăciun. Cu timpul, cuvântul “revelion” a ajuns
să fie folosit pentru orice masă luată noaptea
târziu. În dicţionarul de neologisme al paharnicului C. Stamati, apărut la Iaşi, în 1851, prin
“revelion” se înţelegea “cina după bal, mai ales
la anul nou”, deci nu numai la sfârşitul anului
civil. Astăzi, cuvântul “revelion” desemnează
trecerea care are loc în noaptea de 31 decembrie, de la anul vechi, la cel nou.

P

rofesorul universitar Ion Ghinoiu susţine că Revelionul nu este altceva decât un

În această noapte nu va îndemn să mâncaţi şi să beţi pe săturate, căci “Anul îţi
va merge bine, nu când tu vei zace beat
în ziua cea dintâi a lui, ci când atât în
ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă,
şi în fiecare zi, tu vei face fapte plăcute
lui Dumnezeu”
Sfântul Ioan Gură de Aur
ceremonial funerar al antichităţii geto-dace,
ocazionat de moartea şi renaşterea simbolică a primului zeu al omenirii, Anul. Astfel,
stingerea luminilor în noaptea de Revelion
ar semnifica întunericul şi haosul desăvârşit
provocat de moartea divinităţii, iar aprinderea luminilor ar simboliza naşterea divinităţii. Începând cu 1 ianuarie am ajunge să vorbim de un an întinerit. Ion Ghinoiu susţine
că ideea înnoirii timpului supravieţuieşte şi
în Calendarul popular unde, Dragobete, Sângiorz, sunt tineri şi sărbătoriţi în prima parte
a anului, în vreme ce la finele anului, sunt
sărbătoriţi bătrânii: Moş Nicolae, Moş Ajun,
Moş Crăciun.

N

oaptea zilei de 31 decembrie este vreme
de colindat, este seara Sfântului Vasile
când, se rostesc urări de genul:
“Astă seară-i seară mare
Seara Sfântului Vasile...
Să va fie el cu bine
Şi nouă şi Dumneavoastră..
La mulţi ani cu sănătate
S-aibă şi plugarii parte...
Sfânt Vasile cel frumos
Să vă fie de folos...
Seara Sfântului Vasile
Fie-vă, gazde, cu bine
La mulţi ani cu sănătate
Şi spor mare la bucate...
Sfânt Vasile într-ajutor
La mulţi ani cu sănătate...
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Botezul Domnului,
Epifania sau Teofania

L

a 6 ianuarie credincioşii ortodocşi prăznuiesc Botezul Domnului nostru Iisus
Hristos, sărbătoare numită şi Epifania sau
Dumnezeiasca Arătare. Praznicul reprezintă reactualizarea momentului în care
Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, la 30 de
ani, vine la Iordan, se botează cu botezul
pocăinţei - a lui Ioan -, El Cel fără de păcat,
asumând păcatele întregii omeniri, pe care
le va răscumpăra prin scump sângele Său,
pe Golgota.

B

otezul Domnului este cunoscut în popor sub denumirea de Bobotează. Botezul Mântuitorului în Iordan, de către Sfântul Ioan Botezătorul, poartă şi denumirea
de “Epifania” sau “Teofania”, termeni care
provin din limba greacă şi înseamnă “arătare”, “descoperire”. Atunci când Ioan a acceptat să-L boteze pe Mântuitorul, Hristos
S-a descoperit lumii că Fiu al lui Dumnezeu: cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt S-a
coborât în chip de porumbel peste El, iar
Tatăl a mărturisit: “Acesta este Fiul Meu cel
iubit, întru Care am binevoit!” (Matei 3, 17). Sfântul Ioan Gură de Aur spune în acest sens, că
Hristos “n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a
născut, ci când S-a botezat”.

P

rima menţiune despre existenţa acestei
sărbători, datează din secolul al II lea,
la Sfântul Clement Alexandrinul. La început, Boboteaza era prăznuită în Răsărit împreună cu Naşterea Domnului, pe data de
6 ianuarie. În Apus nu avem dovezi despre
ţinerea acestei sărbători înainte de sec. al
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IV lea. Din secolul al IV-lea a fost adoptată
şi de apuseni. Tot atunci au fost despărţite cele două mari sărbatori: 25 decembrie
fiind data stabilită pentru prăznuirea Naşterii Domnului şi 6 ianuarie pentru Botezul
Domnului. Boboteaza a devenit cu vremea,
încă din sec. al V lea, în mentalitatea populară, şi sărbatoarea celor trei magi. Apusenii susţin că relicvele lor s-ar fi păstrat mai
întâi în Milan, de unde ar fi fost furate de
cancelarul lui Frederic Barbarosa şi duse la
Colonia, unde s-ar păstra şi astăzi.

H

ristos face la Botezul Său, ceea ce a
facut şi la moartea Să. După cum nu
a aşteptat ca prigonitorii Săi să Îl caute, ci
Se va duce din propria iniţiativă la Ierusalim spre a primi moartea, aşa şi la Botez,
nu-l aşteaptă pe Ioan, ci merge singur la
el. În răspunsul lui Ioan Botezătorul: “Eu
am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii
la mine?” (Matei 3, 14), se descoperă smerenia,
dar şi uimirea proorocului. Avea să-L boteze pe Cel Căruia nu se socotea vrednic
să-I dezlege cureaua încălţămintelor (Marcu
1, 7)
. Când Hristos rosteşte cuvintele: “Lasă
acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată
dreptatea” (Matei 3, 15), Ioan ridică mâna şi botează pe Cel ce a zidit lumea. Trebuie spus
că Hristos nu s-a botezat pentru a fi curatat
de păcate. De altfel, botezul lui Ioan ca şi
legea Vechiului Testament, îl ajuta pe om
să conştientizeze starea păcătoasă dar, nu
oferea iertarea. De aceea se şi spune că era
“spre iertarea păcatelor” (Luca 3, 3), pe care avea
s-o aducă Hristos.

D

acă ne întrebăm de ce se botează Hristos, putem răspunde astfel: botezul lui
Hristos este o revelare a tainei Sfintei Treimi, dar este şi o restabilire şi o reînnoire a
firii înconjurătoare omului. Hristos Se naşte ca om din Fecioara Maria prin lucrarea
Duhului Sfânt, dar acum, la Botez, Tatăl Îl
descoperă pe Hristos drept Fiu, după ce
Sfântul Duh S-a coborât peste El în Iordan.
Hristos a venit la noi, că să facă părtaş la
viaţa divină nu numai pe om, ci întreaga
natură în care omul trăieşte.

S

finţii Părinţi ne descoperă cât se poate
de viu că natura simte înlăuntrul ei
prezenţa lui Hristos şi a Duhului Sfânt. Sfântul Sofronie,
episcopul Ierusalimului,
spune: “Apele Te-au
cunoscut Dumnezeule, Te-au cunoscut şi
s-au temut. Iordanul
s-a întors văzând
focul Dumnezeirii
coborând
trupeşte şi intrând în el.
Iordanul s-a întors
văzând Duhul Sfânt,
pogorându-se în chip
de porumbel. Iordanul
s-a întors văzând pe Cel
nevăzut, făcându-se văzut,
pe Creatorul întrupat, pe Stăpânul în chip de rob. Şi munţii au săltat
privind pe Dumnezeu în trup”.

Î

ntrebând marea şi Iordanul: “Ce-ţi este
ţie, mare, că ai fugit şi tu, Iordane, că te-ai
întors înapoi (Ps. 113, 5)?”, ele răspunzând zic:
“Am văzut pe Creatorul tuturor în chip de
rob”. De aceea “Iordanul nu îndrăzneşte să se
apropie” de Stăpânul său.

D

acă potopul din vremea lui Noe a
distrus neamul omenesc, apa Botezului lui Hristos a chemat la viaţă pe toţi cei
morţi în Adam. O rugăciune din rânduiala
Sfinţirii Aghiasmei celei Mari ne arată cât

se poate de clar acest lucru: “Suferit-ai încă
a Te boteza în Iordan, ca sfinţind firea apelor,
Cela ce eşti fără de păcat, să ne faci nouă cale la
naşterea cea de a doua, prin apă şi prin Duh”.
Apa sfinţită a Iordanului este apa purificată ce va servi ca materie a Botezului creştin,
în care Harul divin ne renaşte la viaţa cea
nouă în Hristos.

Î

n sfinţirea apelor Iordanului avem începutul tainei Botezului, prin apă şi prin
Duhul Sfânt, în numele sfintei Treimi, deși
taina Botezului creştin va fi instituită de
însuși Mântuitorul, mai târziu, după Înviere, când trimite a predica pe Sfinţii Săi
Apostoli.

P

rin botezul în Iordan, Hristos a
sfinţit firea apelor
de
pretutindeni,
lucru mărturisit şi
în rugăciunile citite la Bobotează:
“Astăzi firea apelor se sfinţeşte...”.
Astfel, se pune în
lumină caracterul
cosmic pe care l-a
avut Botezul Domnului. Rugăciunea de sfinţire adresată Sfintei Treimi
ne descoperă că apa sfinţită
este “izvor de nestricăciune, dar de
sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli,
diavolilor pieire, îndepărtarea puterilor potrivnice, plină de putere îngerească”.

A

pa apare ca un element primar în crearea lumii. În Facere, organizarea cosmosului începe prin separarea apelor (Fac. 1,
6-8)
, care dă naştere cerului. Uscatul se naşte
şi el prin separarea apelor care “s-au adunat la un loc” formând marea (9-10). Psalmul
23 mărturiseşte în acest sens: “Al Domnului
este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei
ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat
pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el”. Sfântul Pe-
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tru a dezvoltat această imagine, asociind-o
Cuvântului lui Dumnezeu: “Căci ei în chip
voit uită aceasta, că cerurile erau de demult şi
că pământul s-a închegat, la cuvântul Domnului, din apă şi prin apă” (II Petru 3, 5).

Î

n prima istorisire a creaţiei se insistă asupra distincţiei între apele “de sub cer” şi
cele “de deasupra tăriei”. Să nu uităm că apa
ploii este un element purificator important
în tradiţia iudaică, în toate sinagogile se află
un sistem de canalizare care adună apa într-un bazin, servind diverselor ritualuri de
purificare. Bazinul, săpat şi modelat chiar
în pământ, are o înălţime de 1, 20 metri,
conţinând în jur de 750 de litri de
apă. Aşadar apa “naturală”
sau “vie”, aşa cum este
numită în textele
talmudice, provine din apa
de ploaie.

T

recerea
prin
M a r e a
Roșie
a
evreior
este înţeleasă
de Sfinţii Părinţi
că fiind o trecere prin
moarte. Dumnezeu trece poporul
ales prin această apă pentru a-i tăia orice
legătură cu existenţa lui trecută.

Î

n Noul Testament, evanghelistul Ioan
insistă pe asocierea apă - Duh Sfânt în
metafora apei vii, mai ales în istorisirea întâlnirii lui Hristos cu femeia samarineancă
la puţul lui Iacob, unde Hristos vesteşte
“darul lui Dumnezeu”, “apa vie”: “Oricine bea
din apa aceasta (din puţul lui Iacob), va înseta iarăși. Dar cel care va bea din apa pe care i-o
voi da Eu nu va înseta în veac, ci apa pe care i-o
voi da Eu se va face în el izvor de apă care curge
spre viaţa veşnică” (Ioan 4, 13-14). Această promisiune o va face din nou, în chip solemn, nu
în taina unei convorbiri cu cineva socotit
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că nefăcând parte din poporul ales, ci în
faţa tuturor iudeilor, în Templu, în ultima
zi a sărbătorii corturilor: “Iar în ziua cea din
urmă - ziua cea mare a praznicului - Iisus a
stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează
cineva, să vină la Mine şi să bea... cel care crede
în Mine” (Ioan, 7, 37-38).

H

ristos intrând în apa Iordanului, nu
a avut ce să cureţe, dimpotrivă, a pogorât în apă Duhul care sălăsluia peste El,
aducând apa la starea iniţială, de la începutul lumii. În Taina Botezului există rugăciuni de sfinţire a apei în care urmează
să fie botezat catehumenul. Sfinţirea acestei ape presupune îndepărtarea
duhurilor necurate ce
s-ar sălăşlui în ea.
Preotul cere Tatălui, de trei
ori: “Însuţi,
iubitorule
de oameni,
împărate,
şi acum trimite darul
Preasfântului şi de
viaţă făcătorului Tău Duh,
Care sfinţeşte toate, şi
sfinţeşte apa aceasta...”, adaugând
apoi: “şi-i dă ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfinţenie, dezlegare de păcate...”.
După ce a fost sfinţită apa, cel ce este afundat în cristelniţă renaşte la o nouă viaţă, în
Hristos. Prin scufundarea omului în apă în
numele Sfintei Treimi, se produce moartea
omului vechi. Moartea noastră în Botez,
înseamnă să nu mai trăim nouă înșine, ci
exclusiv lui Dumnezeu, căci murind lui
Dumnezeu, intrăm cu adevărat în viaţă.

Preot Marian Dincă

Pagini din jurnalul unui Pelerin
Boboteaza la Apa
Iordanului,
18 ianuarie 2009
A

zi 18 ianuarie 2009, în ajunul Bobotezei
pe stil vechi, aşa cum se sărbătoreşte în
Ţara Sfântă, am participat împreună cu grupul de 30 de pelerini români şi cu Părintele
Roman de la Aşezământul Românesc din Ierihon la procesiunea de sfinţire a apelor, oficiată de Patriarhul Ierusalimului şi a întregii
Palestine, Teofil al III-lea. Eram sosiţi în Israel din data de 6 ianuarie, la scurtă vreme
după declanşarea războiului din Gaza (care
nu a avut nici un fel de repercursiune asupra
vieţii de fiecare zi din Ţara Sfântă sau Egipt),
văzusem Steaua Magilor deasupra Bisericii
Naşterii din Bethleem şi acum speram cu
toţii să ne învrednicească Dumnezeu să vedem minunea întoarcerii apei Iordanului.

Ş

tiam că Iordanul reprezintă graniţa naturală dintre Israel şi Iordania şi că zona
în care se petrecuse Botezul Mântuitorului
nostru se află la doar 5-6 km distanţă faţă
de punctul în care Iordanul se varsă în Marea Moartă. Mai ştiam că zona, minată, este
închisă pentru trafic în toată perioada anului, oficialităţile israeliene acceptând să o
deschidă pentru creştini doar de două ori pe
an, de Bobotează şi marţi în Săptămâna Patimilor, când de asemenea se oficiază o slujbă
de sfintire a apei de către reprezentanţii Patriarhiei Ierusalimului.

M

ai ştiam că exact în această zonă Poporul Ales a intrat în Ţara Făgăduinţei
traversând apa Iordanului, după cucerirea
cetăţii Canaanului (actualul Jerihon, cel mai
vechi oraş din lume, aflat la 300 metri sub
nivelul mării în cea mai joasă depresiune
din lume, aici descoperindu-se vestigii arhelologice cu vechime de aprox. 7000 ani).

De altfel, localitatea de graniţă cu Iordania se numeşte Bet Haraba, “Casa Reîntoarcerii”, denumirea făcând referire exact
la acest moment al revenirii poporului lui
Israel condus de Moise, care însă nu a mai
apucat să intre în Ţara Făgăduinţei, murind
pe muntele Moabului. Tot aici Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul a fost ridicat la cer cu
carul de foc, aruncând din mers mantia sa
Sfântului Prooroc Elisei (izvorul Sfântului
Elisei, acum captat, este sursa de apa potabilă a Jerihonului).

Ş

i tot în acest loc binecuvântat, Sfântul
Ioan Botezătorul L-a botezat cu apă pe
Domnul nostru Iisus Hristos – moment de
început al propovăduirii Legii celei Noi, în
care se vădeşte caracterul divin al Mântuitorului nostru: ”Iar botezându-Se Iisus, când
ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca
un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din
ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu iubit întru
Care am binevoit” ( Marcu 3, 16-17) .

Î

n aceste condiţii este de imaginat cu câtă
nerăbdare aşteptam să vedem ce se va întâmpla astăzi la apa Iordanului.

D

rumul de la Aşezământul Românesc
din Jerihon (mănăstirea de maici în
care suntem cazaţi în condiţii foarte bune)
şi până la locul original al Botezului Domnului l-am parcurs în aproximativ 20 de minute. De la intrarea în zona de graniţe, minată, ne-a întâmpinat armata israeliană, cu
militari având tot armamentul din dotare la
vedere, cu maşini, tancuri şi tot arsenalul şi
organizarea necesară evitării oricărui risc de
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producere a vreunui incident, având în vedere că noi ne aflam în Palestina, în această
perioadă de război aflat în derulare la doar
câteva sute de kilometri distanţă.

A

veam de parcurs vreo 2-3 km de drum
bine delimitat cu garduri de sârmă şi
plăcute de atenţionare (zona minată!), drum
perpendicular faţă de albia râului Iordan.
Atenţionarea că scăldatul este interzis în
apa Iordanului ne-a întâmpinat de la intrare
în zona militarizată! Noutatea care a apărut însă faţă de anul trecut (mai fusesem la
această procesiune şi de Bobotează şi în Săptămâna Patimilor în 2008) a fost plantaţia de
finic din partea stângă a drumului, semn că
guvernul israelian pare să cedeze presiunilor tuturor bisericilor, care solicită ca acest
loc sa fie deminat şi redat vieţii monahale în
mod liber.

A

ici, în Transiordania, s-a nevoit Sfântul
Prooroc Ilie, după sosirea sa de la Sinai şi înaintea ridicării sale la cer, precum şi
Sfântul Prooroc Elisei. Tot aici Maria Egipteanca a vieţuit singură – cu Domnul – fiind găsită după 47 de ani de aspră nevoinţă
de către Părintele Zosima, plecat în pustiu
în perioada postului Paştelui din Mănăstirea Sfântul Gherasim al Iordanului - aflată
pe drumul dintre Jerihon şi locul Botezului
Domnului. Tot aici s-au nevoit, secole de-a
rândul, mulţime de pustnici, primul monah
român a cărui prezenţă este consemnată în
aceste locuri fiind părintele Iosif de la Bisericani. În această zonă s-a construit între anii
1935 şi 1938 un schit românesc, în prezent
nelocuit – ca şi aşezările monahale ale grecilor, etiopienilor, catolicilor etc. Toate patriarhiile care au proprietăţi în acest pustiu
fac acum demersuri pentru redeschiderea
aşezămintelor lor monahale.

Z

iua se anunţase mohorâtă, noaptea plouase – ca binecuvântare a Domnului
peste aceste pământuri aride, la vreme de
mare sărbătoare creştină! Dar la coborârea
din autocar am constatat că soarele ardea şi
deci ne-am lăsat în maşină hainele groase
cu care venisem şi bine am făcut, pentru că
atât cât a durat procesiunea vremea a fost
de vară – la mijlocul lunii ianuarie! – am fo-
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losit umbrelele să ne ferim de soare şi nu de
ploaie, aşsa cum preconizasem; după care
vremea s-a mohorât din nou… Pe când plecam, la final, mulţime de autocare cu etiopieni creştini “s-au scurs” unul după altul
spre aceeaşi zonă, pentru a sărbători ca şi
noi Botezul Domnului, pentru ei norii desfăcându-se de asemenea, exact deasupra locului Botezului, ca şi pentru noi.

Î

n drum spre albia Iordanului am fotografiat fără nici o jenă şi fără să fim cu ceva
împiedicati mulţimea de soldaţi israelieni
înarmaţi, dar şi pe beduină tânără care, în
stânga drumului, în câmp, direct pe jos, aşezată turceşte, întindea cu o extraordinară
dexteritate foi subţiri de aluat, pe care apoi
le cocea pe o plită încinsă, mare cât un disc
de tractor, un fel de pâine de post oferită
spre vânzare pelerinilor care ajunau pentru
Bobotează.

L

a apa Iordanului lume puţină, poate un sfert din numărul pelerinilor de
anul trecut. Câţiva ruşi, foarte puţini greci,
mulţi români – naţie mai curajoasă sau poate mai credincioasă, care a trecut mai bine
testul lăsării în voia Domnului în condiţiile
de război în derulare din Ţara Sfântă. Noi
plecasem în pelerinaj în 6 ianuarie 2009, la
scurtă vreme după începerea ostilităţilor, cu
o zi după invazia terestră a trupelor israeliene în Fâşia Gaza şi, din cei 53 de pelerini
înscrişi iniţial, doar 6 s-au speriat şi s-au retras, marea majoritate a celor care ne-au urmat având o singură grijă: să nu se anuleze
programul „Pe urmele Mântuitorului în Ţara
Sfântă, Sinai şi Egipt”! Coborâţi din avion la
Tel Aviv, am mers direct la slujba de Crăciun
de la Bethleem, unde, ca şi aici, am găsit biserica aproape goală… Însă chiar de a doua
zi am constatat că, în afara trupelor armatei – la vedere în tot Israelul – viaţa decurge
firesc, iar programul nostru s-a desfăşurat
punct cu punct aşa cum ni-l planificasem de
acasă!

A

junşi la albia Iordanului pe la ora 10,
până pe la 12 ne-am căutat locuri de
unde vizibilitatea să fie maximă către apa
râului şi mare parte dintre noi au reuşit să
înşele vigilenţa tinerilor soldaţi israelieni,

sărind gardul către zona mai apropiată de
mal, care deja fusese închisă la ora sosirii
noastre. Era însă clar că nu putem ajunge
chiar la mal. Pe cealaltă latură a râului, în
Iordania, doar câţiva creştini şi un grup de
ruşi care trecuseră din Israel pe malul iordanian, reuşind în acest fel nu doar să evite
aglomeraţia şi interdictiile din zona israeliană, dar să se şi scalde în apa sfinţită în ziua
de Bobotează! Bună idée pentru anul viitor,
de o mai rândui Domnul!

A

pa Iordanului, verde ca smaraldul şi
deloc limpede, curge în mod normal de
la stânga la dreapta, dinspre Galileea spre
Marea Moartă, în care se varsă. Cei care au
venit acum prima dată şi nu ştiau regula, au
constatat însă că undele curgeau exact invers, de la dreapta spre stânga şi
au considerat că
aşa este cursul
firesc. Noi, cei
care mai fusesem aici, am fost
uimiţi să constatăm că, fără să fie
nici o adiere de
vânt, apa Iordanului se unduia
către
amonte,
dar la o privire
mai atentă am
văzut că micile
gunoaie luate de
apă – adevărate
“probe martor” – curgeau pe lângă malul
iordanian în sensul firesc de curgere, către
Marea Moartă! Cu două ore înaintea sosirii patriarhului, apa deja se comporta nefiresc! Greu de explicat, părea o iluzie optică
unduirea către amonte pe centrul râului şi
mergerea totuşi către aval a impurităţilor pe
marginea apei, vedeai şi nu ştiai ce să crezi,
cu atât mai mult cu cât şi anul trecut, în Săptămâna Patimilor, unduirea fusese similară,
dar atunci şi frunzele aflate pe apă urmau
cursul undelor deci în mod evident Iordanul se întorsese în 2008!! Am aşteptat să vină
patriarhul să vedem ce se mai întâmplă!

D

upă ora 12 a sosit Patriarhul Teofil al IIIlea cu soborul de preoţi, care au început
slujba de sfinţire a apei, aghiazma mare, timp
în care parcă Iordanul s-a oprit complet din
curgerea sa. Apoi Patriarhul Ierusalimului
şi a întregii Palestine a trecut singur, smerit,
liniştit, prin mulţime îndreptându-se spre
malul Iordanului, cu un mare mănunchi de
busuioc în mână. L-au urmat preoţii, unul
dintre aceştia având în mâini cutia cu porumbei. Jos, lângă apa Iordanului, slujba nu
a fost vizibilă, noi cu toţii ne aflam sus pe
mal, deasupra râului, păziţi şi îngrădiţi de
forţele de ordine. Doar preoţii noştri au stat
lângă suita patriarhului. Crucea şi buchetul
de busuioc s-au aruncat de trei ori, un porumbel a zburat mult spre dreapta şi imediat grupul de ruşi aflat în zona către care
s-a îndreptat porumbelul a început să aplaude
şi să strige! Se
întâmplase ceva,
noi nu văzusem
nimic, am aflat
ulterior că ruşii
văzuseră că undeva, în mijlocul albiei relativ
înguste, apa se
rotise ca întrun vârtej şi se
făcuseră valuri
în sensul invers
curgerii fireşti!
Noi, restul lumii,
am văzut aceleaşi unde care mergeau spre
amonte ca în ultimele două ore, în timp ce
o pungă mare albă curgea spre aval, tot pe
lângă malul celălalt, iordanian! Mai înţelege
ceva, dacă poţi! Pentru noi,venirea patriarhului nu reprezentase un moment care să
schimbe comportamentul ciudat al apei, în
ziua aceasta specială, în care firea înţelege
mai bine decât omul prezenţa Divinităţii!

C

eea ce am remarcat însă imediat după
aruncarea buchetului de busuioc cu
cruce în apa Iordanului a fost o extraordinară lumină care a inundat întreg locul, dintr-o dată!
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E

ra ca şi cum cerurile se deschiseseră, era
o luminozitate extraordinară, greu de
descris şi m-am gândit că poate aparatul
fotografic poate înregistra ceva din acesta
strălucire caldă, revărsată din belşug, aşa
cum nu ştiu să mai fi văzut vreodată! Este
o diferenţă între cele două fotografii făcute
înainte şi după apariţia acestei lumini, dar
nu atât de pregnant precum mă aşteptam să
văd. Trebuie să fii acolo şi să simţi şi să te
bucuri!

L

a plecare, când deja mulţimea se risipise,
l-am întrebat pe Părintele Roman (care
vieţuieşte în Ţara Sfântă de peste 15 ani)
dacă s-a întors sau nu Iordanul. Iar părintele ne-a răspuns simplu, zâmbind: “păi nu-l
vedeţi? Curge invers şi acum!!” Şi ne-a arătat
zona din stânga, dinspre Galileea, de unde
Iordanul venea; acolo undele mergeau clar
înapoi, spre amonte! În faţa noastră însă,
în acelaşi timp, impurităţile se scurgeau pe
marginea apei, spre aval!

C
M

u adevărat, cu ochii ne uităm şi nu înţelegem ce vedem!

ărturia edificatoare avea să ne-o dea
Părintele Dionisie de la mănăstirea
Secu, cel care a umplut multe sticle cu apa
din Iordan, pentru pelerinii din grupul nostru. Părintele a spus cu candoare: “apa asta e
un pic sărată!”, fără să se gândească la faptul
că tocmai acest gust dovedeşte clar ca Iordanul s-a întors, preluând prin schimbarea
sensului de curgere, apa din Marea Moartă în care în mod normal se varsă! Seara, la
Jerihon, Mihaela S. – una dintre pelerinele
din grupul nostru – ne-a adus două sticle cu
apa din Iordan: prima sticlă umplută în data
de 8 ianuarie, cand vizitasem Galileea şi făcusem o scurtă oprire la albia acestui râu,
cea de-a doua sticlă umplută astăzi, după 10
zile, la finalul procesiunii de Bobotează. Apa
din prima sticlă este clar dulce, apa preluată
astăzi are gust sărat!

A

vem ochi, ne-am uitat şi n-am înţeles
ce vedem; avem urechi şi n-am înţeles
ce auzim (slujba s-a oficiat în limba greacă)!
Am văzut revărsarea de lumină după deschiderea cerurilor la aruncarea crucii în apă
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de către Patriarh, dar numai la proba gustului (apa sărată!) am înţeles deplinătatea
minunii Domnului, la care fusesem martori!
La distanţă de aproape 2000 de ani de la momentul Botezului lui Dumnezeu întrupat,
apa aceasta rămâne martor viu şi dă an de
an slavă Sfintei Treimi pentru că a cuprins în
undele sale trupul omenesc al Mântuitorului, pentru spălarea păcatelor întregii omeniri căzute!

D

acă unii dintre noi am gândit că vom
primi minuni evidente drept “premiu”
pentru curajul sau inconştienţa de a porni
de acasă în condiţii de război, căutându-l pe
Hristos în Ţara Sfântă, Domnul ne-a smerit o
dată în plus pe noi, cei aflaţi în această zi de
Bobotează la apa Iordanului, protejându-ne,
ferindu-ne de ispita mândriei care ne-ar fi
putut încolţi în suflet – dovadă de supremă
iubire dumnezeiască. Ne-a dovedit că mulţi
dintre noi – cei care s-au îndoit de ce văd
– nu avem naivitatea şi curăţia sufletească
a copiilor, care văd şi cred lucrurile simple.
Pentru că Dumnezeu este simplu, noi il complicăm – după cum dă mărturie un iscusit
duhovnic român. Ne-a arătat că lucrările şi
tainele Sale sunt de necuprins pentru mintea
noastră doritoare de evidenţe. Ne-a revelat,
dacă mai era nevoie, că starea noastră de
păcătoşenie ne exclude categoric dintre cei
aleşi, care s-au putut şi astăzi bucura. Multe
învăţături, de luat aminte spre mântuire…

“Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie,
Iordane, că te-ai întors înapoi? Munţilor
că aţi săltat ca berbecii şi dealurilor, ca
mieii oilor? De faţa Domnului s-a cutremurat pământul, de faţa Dumnezeului
lui Iacob, Care a prefăcut stânca în iezer,
iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă,
Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău.” (Psalmul 113, 5-9).
Maria Chirculescu
Miriam turism - România
www.miriamturism.ro

Preotul Nicolae Tănase ,
părinte pentru 328 de copii

“

De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor,
iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul
proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice
ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi
munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş
împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca
să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu
se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă,
nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură
de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea
nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa
se va sfârşi; pentru că în parte cunoaştem şi în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce
e desăvârşit, atunci ceea ce este în parte se va desfiinţa. Când eram copil, vorbeam ca un
copil, simţeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat
cele ale copilului. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către
faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, precum am fost cunoscut şi
eu. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (I Corinteni 13, 1-13)

C

apitolul 13, 1-13 din prima Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel a fost
numit „imnul dragostei”. Iubirea creştină nu este o simplă emoţie pasageră, un impuls
de moment, ci este o stare şi o lucrare. Dragostea este singura ce ne duce către veşnicie,
pentru că iubirea cuprinde gândul veşniciei. Cel care iubeşte nu îşi pune problema morţii,
problema despărţirii, ci simte că dragostea ce o poartă persoanei iubite nu poate fi distrusă
de nimic şi niciodată. Pe de altă parte, atunci când iubeşti, doreşti să îl ai totdeauna aproape, iar în faţa lui nu te mai lauzi, nu ţii atât de mult la părerea ta, ci devii binevoitor şi nu
vrei să îl răneşti. Iubirea scoate la lumină bunătatea şi frumosul. Dintr-un suflet cuprins
de răutate şi dintr-o viaţă urâţită de păcate multe, iubirea poate transforma răul în bine şi
urâtul în frumos, poate schimba suflete şi poate reface vieţi. De asemenea, iubirea poate
ierta foarte mult, poate uita răul şi poate şterge nedreptatea suferită. Din aceste motive
spunem că iubirea nu se limitează la sentiment, ci ea acţionează cu răbdare şi bunătate,
cu putere multă. Taina iubirii se află în orientarea ei, întotdeauna către celălalt, a trăi pentru a bucura pe altul, a trăi din bucuria celui de lângă tine şi a nu-l abandona niciodată.
Dragostea le suferă pe toate cu multă răbdare, dar şi cu multă nădejde, arătând că iubirea
acoperă cu tăcere păcatul celuilalt în faţa oamenilor, dar nu uită să stea de vorbă cu cel
păcătos pentru a-l îndrepta. „Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea, dragostea. Iar
mai mare dintre acestea este dragostea”, încheie Sfântul Apostol Pavel acest imn al iubirii
creştine. Credinţa este încrederea în Dumnezeu, chiar dacă parcă istoria ne este împotrivă,
nădejdea este mişcarea neîncetată către Dumnezeu, iar dragostea este Însuşi Dumnezeu,
iar prin iubire Îl găsim pe Cel Care este iubire şi ne-a iubit cel dintâi. Sfântul Apostol Pavel
ne spune în acest capitol că, dincolo de toate darurile, mai mare este Dăruitorul, iar iubirea
este putearea care ne transformă, ajutându-ne să fim asemenea Dătătorului.
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“Undeva în Prahova, la jumătate de oră
de mers cu maşina de Vălenii de Munte, un
preot a construit acum 20 de ani, în curtea
bisericii, o casă pentru copiii ai căror mame
voiau să avorteze. Acum are 328 de prunci
şi 13 bătrîni pe care-i consideră ai lui, pe care-i hrăneşte şi îngrijeşte în egală măsură.
A crescut aici o familie ca un fel de alternativă la sistemul de stat, pentru că părintele
nu dă afară pe nimeni la vîrsta majoratului. Îi şcoleşte pe toţi, băieţilor le găseşte o
bucată de pămînt iar fetelor zestre pentru
măritiş.
De mai bine de 20 de ani are grijă de
copii abandonaţi, de copii fără părinţi, de
tinerii alungaţi din căminele de copii. Acolo, la Valea Plopului şi Valea Screzii, Părintele Nicolae Tănase a pus bazele unei alte
Românii. Mai bună, mai curată, lipsită de
egoism. Cu Asociaţia ProVita, Părintele Tănase duce o luptă pentru viaţă.
Acum 13 ani, Părintele Nicolae Tănase
vorbea despre un proiect greu de crezut şi
atunci, dar şi acum. Un sat al copiilor fără
părinţi.
Acum valea s-a umplut şi de case şi de
copii. Copii abandonaţi prin spitale, copii
fără părinţi, copii ai străzii, copii lăsaţi aici
de mame imediat după naştere. Pe toţi,
preotul Tănase i-a adunat in tabăra dintre
dealuri. Povestea a inceput in 1990.
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Tată a şase copii, Părintele a început un
adevărat război împotriva avortului, iar
mamele pe care le convingea să-şi nască
pruncii îi lăsau în grija lui. În 97, în tabăra
din vale erau 30 de locuri. Acum, în viitorul despre care vorbea acum 13 ani, tabăra e tot mai neîncăpătoare. Până acum, pe
aici au trecut 1600 de suflete. Aşa că în vale
apar mereu case.
Într-o lume egoistă, în care trecem unul
pe langă celălalt fără să ne pese, ce se întâmplă în Valea Screzii pare greu de crezut.
Aici, “egoismul” a fost şters din dicţionar.
Pe cei care ajung in Vale mânaţi de curiozitate îi duce prin camerele copiilor cu
gândul că poate îi convinge să se întoarcă
şi să ajute.
Cât de greu e să hrănesti în fiecare zi 328
de guri, să îmbraci şi să educi o armată de
oameni numai Părintele ştie. A fost nevoit
să înveţe. Copii sunt îngrijiţi, hrăniţi şi supravegheaţi de femei angajate din sat.
Cu exemplul său, Părintele Tănase a reuşit să schimbe şi mentalitatea oamenilor
din zonă, să-i facă mai buni. În anii 90, sătenii din Valea Plopului şi Valea Screzii au
văzut ce face Părintele şi şi-au oferit ajutorul, primind în casele lor o parte din copii.
Cine este apt de muncă trebuie să muncească si să producă. Părintele este duhovnic, manager şi psiholog, mamă şi tată.

Mulţi oameni de bine l-au ajutat şi îl ajută: cu bani, mâncare sau materiale de construcţie. Cu stilul sau direct, sincer şi tăios
Părintele are o vorbă bună pentru toţi.
Pentru băieţii gata de însurătoare a cumpărat pământ. Pentru fete strânge zestre.
În fiecare casă din tabără sunt copii. Întruna i-a aşezat laolaltă pe copii de grădiniţă.
Se ataşează imediat de noii veniţi, cei
care au nevoie de multă căldură. Cand te
uiţi la ei înţelegi în parte ce face şi de ce
face Părintele Tănase. Fiecare copil are povestea lui, unii sunt aici de când se ştiu.
Sunt învăţaţi de mici să se descurce şi să
ajute. Aici, ei sunt o mare familie.
Unii dintre ei sunt luaţi la un moment
dat de familii acasă. Majoritatea însă rămân

aici, merg la şcoală, la studii. Până acum 8
copii din tabără au intrat la facultate.
Încolonaţi, copiii pornesc către satul din
deal, la şcoală. Pentru săteni sunt copii din
tabără sau copii Părintelui. Fără să-ţi dai
seama, se prind de mâna ta şi merg alături
de tine. Te fac să înţelegi că aşa e viaţa făcută: să mergem împreună şi să ajutăm. În
drumul spre şcoală copii predau o lecţie
învăţată de la Părintele: îţi oferă fără să te
cunoască ce au ei mai de preţ: dragoste.
Pe Valea Screzii şi în Valea Plopului, de
20 de ani, funcţionează o altă Românie. O
Românie care uimeşte. Una a generozităţii
şi dragostei, o Românie care are nevoie în
continuu de susţinere ca să meargă mai departe.”

Sursa: www.sufletortodox.ro

„S

ă-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău,din toată inima ta şi din tot cugetul tău, iar
pe aproapele tău,ca pe tine însuţi”. (Luca 10,27)

M

odestia se naşte din preaplinul bogăţiei interioare. Ori dragostea înseamnă o mare
bogăţie lăuntrică.
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Oamenii de lângă noi...
Interviu cu doamna
Elena Epure
Tradiţii...

Obiceiurile şi tradiţiile legate de Sfântul Crăciun ne sunt nouă românilor, cele mai frumoase
şi cele mai deosebite.
Ne străduim şi noi aici, la capăt de lume parcă,
să păstrăm tot ce avem că fiinţă, ca pe cea mai
sfântă comoară, pentru că avem un tezaur de tradiţie şi spiritualitate, nepreţuit.
Oare poate fi ceva mai scump şi mai dulce decât fiinţa noastră de români, oriunde ne-am afla
”acasă”, sau mai departe de ea?! Şi, uneori românul este atât de departe de ţara unde s-a născut, a
crescut ori a visat…!
Ce-ar fi oare un copac fără rădăcini?! Ce-ar fi
un fluviu fără izvor sau, ce-ar fi un popor fără
trecutul său?!. . .
Noi, cei aflaţi atât de departe de neamul românesc, nu trăim împăcaţi fără a transmite generaţiilor ce se nasc după noi, dragostea noastră, cea
atât de fierbinte pentru tradiţia, portul şi graiul
nostru românesc. Uneori ne simţim sufletul pustiu şi suntem îndureraţi de tot ceea ce am lăsat
în urmă, rătăcim, dar renaştem în visele noastre,
iar din marea singurătate şi suferinţă, creştem,
iar strigătul sângelui vorbeşte…! Ceea ce ne ţine
spiritul în viaţă este Biserica şi oamenii ei.
Trăim aşadar între oameni şi toate le facem îm-
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preună cu ei! Să încercăm dar, să-i iubim pe toţi
sau, măcar să-i stimăm, asemenea celei mai mari
porunci divine:
“Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din
toată inima ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, că pe tine însuţi”.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători prilejuite de marele praznic al Naşterii Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, am poposit împreună
cu grupul de colindători al parohiei noastre, pe
la casele românaşilor noştri, aducându-le în dar
vestea naşterii pruncului Iisus.
Aşa se face că, ajunşi şi la casa doamnei Elena Epure, pe lângă căldura primirii deosebite,
am avut marea bucurie de a descoperi un adevărat tezaur de suflet românesc, o adevărată
încăpere-muzeu, unde fiecare lucru adunat
este parte din viaţă, împletită cu istorie, tradiţie şi multă, multă dragoste şi pasiune pentru
tot ce-i spirit românesc.
O adevărată colecţie de împletituri, vase de
ceramică sau lemn, diferite obiecte de mobilier ţărănesc, costume populare tradiţionale,

ţesături, păpuşi, bani româneşti vechi, o colecţie
impresionantă de mărţişoare, documente, cărţi de
rugăciune…
Toate acestea nu pot sta ascunse de inimile noastre, aşa încât s-a născut dorinţa de a le împărtăşi,
pentru că sunt adevărate şi sensibile comori româneşti şi, de trăire şi păstrare a lor, atât de departe de
ţara noastră ce ne este atât de dragă.
Doamna Elena este o fiinţă foarte sensibilă la
aceste “comori” şi, ne povesteşte despre istoria lor,
cu multă, multă, emoţie…

Doamna Elena, mă aflu aici la dumneavoastră,
în acest spaţiu absolut minunat, plin de viaţă, un
adevărat muzeu, aş zice… De câţi ani sunteţi în
Australia?
De 23 de ani.
Ce v-a determinat plecarea din România?
Libertatea de exprimare, dorinţa de a călători şi de a vedea cât mai multe locuri, dorinţa
de cunoaştere…!
Cu toate acestea, nu aţi uitat nimic din cele ale
tradiţiilor noastre româneşti sau cele ale copilăriei…. Sunteţi înconjurată, în casa dumneavoastră,
de acest spaţiu românesc încântător, de o colecţie
impresionantă de obiecte tradiţionale româneşti.
Este un colţisor ca şi Raiul, unde mi-aţi mărturisit că vă încărcaţi sufletul, vă adunaţi, vă liniştiţi,
trăiţi amintiri şi respiraţi cele mai speciale frumuseţi de acasă, coaseţi…Cum de aţi avut o asemenea idee?A fost ea dificil de realizat, ţinând cont de
faptul că suntem atât de departe de ceea ce numim
“acasă”?
Mi-au lipsit mult toate aceste lucruri în primii ani ai sosirii mele aici. Aceasta m-a îndemnat să creez asemenea colţ. Am simţit o schim-

bare profundă în sufletul meu.
În România, purtam acestea în mine însă, nu
le realizam poate suficient. Odată cu venirea în
Australia, totul a căpătat o altă formă de exprimare. M-am născut în Banat, lângă Timişoara, iubesc muzica banăţeană, portul, tradiţiile,
însă ajungând aici, iubesc tot ce-i românesc,
din fiecare colţ.
Aşa am început să colecţionez tot felul de
obiecte, cu fiecare vizită acasă. Unul din bagaje era totdeauna plin cu asemenea lucruri, iar
altele sunt făcute sau cusute chiar de mine ori
de mama mea.
Trăirea într-o cultură străină, face teribil de dificilă acomodarea, însă sentimentele cele mai puternice, iubirea, dragostea de viaţă, dorul, resemnarea
demnă în faţa destinului, aduc în faţa lumii întregi,
respectul şi dragostea faţă de cultura şi obiceiurile
neamului românesc.
Cum se face însă că, deşi prin naştere aparţineţi
zonei Banatului, totdeauna când a existat oportunitatea de a îmbrăca costumul tradiţional românesc,
cu ocazia diferitelor evenimente sau seri româneşti,
v-am observat purtând un splendid costum tradiţional, specific zonei Maramureşului?!
Iubesc imens zona Maramureşului. Bunicii
mei, pe linia mamei, vin din Certeze, graniţa
cu Maramureşul. Din pricina ruşilor, au trebuit să părăsească zona şi, s-au
aşezat în Banat.
În Certeze, costumul tradiţional este diferit de cel
clasic
maramureşean,
atât ca forma cât şi
prin culori. Se mai
păstrează încă acolo, casa cea veche,
bătrânească a bunicilor care, păstrează şi ea o mulţime
de obiecte tradiţionale.
Este
asemănătoare
unui muzeu ţărănesc.
La rândul meu, studentă fiind, am fost fericită şi binecuvântată în acelaşi
timp să cunosc Maramureşul
istoric, o destinaţie unică, cu un
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aer de basm, care a păstrat cu
mare grijă cultura, tradiţiile şi
stilul de viaţă al ţăranului din
vremuri trecute. Regiunea ţine
locul unui testament al tradiţionalului, al unei ere romantice
a simplităţii şi a valorilor morale despre care în zilele noastre doar citim sau auzim de la
bunicii noştri. Păstrez amintiri
absolut unice şi minunate, neşterse, despre acele
locuri şi despre acei oameni care, îţi rămân pe veci
în suflet! Nu am avut fericirea de a îmbrăca vreodată un costum tradiţional din Maramureş, dar am
observat culorile vii ce îl alcătuiesc…! Să fie ele un
mod de a exprima felul de a fi al oamenilor?!
Desigur! Culorile sunt foarte vii, în contrast,
predominând, roşul şi negrul, verdele, albastrul, galbenul. Oamenii sunt spirite iuţi şi vulcanice, iar spaţiul abundă în atracţii culturale
naturale şi artizanale. De la bisericile de lemn
şi muzee, la pieţele
satelor şi la viaţa de
zi cu zi a săteniloravem senzaţia că am
intrat într-un timp
care s-a oprit în loc.
La fel aş numi spaţiul pe care l-aţi creat
aici, plin de viaţă şi,
purtând parcă amprenta timpurilor trecute dar, actualizate în acest mod de a crea. Văd aici o mulţime
de mărţişoare. Colecţionaţi şi mărţişoare?!
Da, prietenii imi trimeteau şi, am aşezat totul într-un album!
La rândul lor, păpuşile sunt tare frumoase... şi,
cu mult gust în ţinuta hăinuţelor! Aşa le-aţi adus
din România?
Păpuşile sunt tare drăguţe... nu le-am adus
aşa, hăinuţele eu le-am cusut!
Din multitudinea obiectelor care alcătuiesc acest
colţ de rai, ştiu, toate vă sunt dragi… însă aveţi
vreunul ce vă merge direct la suflet?!
Da, am “peretarul “acela…! Este cusut de
mama mea şi, îmi este tare drag. Este chiar ultimul lucru care îl am de la ea, înainte de a se
stinge. Un an de zile a cusut la el. Desigur, de
la ea am învăţat să şi cos şi, am început aşa,
încet, cosând cruciuliţe…!
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Am descoperit faptul că,
pe lângă bucuria, plăcerea
şi pasiunea deosebită cu care
aţi decorat şi amenajat acest
interior, vă place să şi coaseţi
foarte mult şi, coaseţi în mod
deosebit costume populare,
dar nu numai… aşa se face
că, biserica noastră şi-a îmbogăţit la rându-i, colecţia de obiecte populare şi costume tradiţionale,
prin aceea că aţi dăruit “muzeului”parohiei noastre, zece costume populare, cusute chiar de dumneavoastră şi, de care chiar s-au bucurat din plin,
copii, cu ocazia colindatului de sfintele sărbători.
Pe de altă parte, serile româneşti organizate au
şi amprenta dumneavoastră, în ceea ce priveşte
frumuseţea podoabelor şi a amenajării decorului.
Pentru toate aceste gesturi atât de frumoase şi
sensibile, eu vă mulţumesc frumos, atât în numele meu, cât şi al întregii noastre comunităţi din
parohia Dandenong.
Am învăţat că taina care ne uneşte şi
ne apără este iubirea
unuia faţă de celălalt
şi, am sufletul plin de
bucurie. Nu suntem
singuri şi nu trăim singuri. Existăm să fim
de folos celor de lângă
noi, de aceea şi dorinţa, cât şi atmosfera ce mă
înconjoară, totdeauna plină de flori şi culori.
Sunt vremuri cu care nu ne mai întâlnim!
Doamna Elena, vă mulţumesc frumos încă o
dată pentru bucuria ce mi-aţi făcut-o de a vorbi
despre aceste comori de mult preţ, pe care le avem
şi le purtăm în noi, ca oameni şi ca români cât, şi
pentru tot suportul dăruit bisericii nostre, prin
munca, donaţiile şi tot sufletul depus. Fie ca cei
ce vin după noi, să înţeleagă că există lucruri cărora le-a fost pus un început cu toată dragostea
şi fiinţa noastră, dar unele dintre ele durează în
timp, nu se întâmplă pur şi simplu la un moft
de-al nostru sau la finalul unui miting din piaţă.
Aceste lucruri trebuiesc purtate cu multă grijă, în
timp şi în spaţiu. Ocrotindu-le, ele se vor coace şi
se vor produce într-un mod firesc.
Veronica Dincă

Pagina Micuţului Creştin

EU. . . ŞI NUMELE MEU
Dicţionar creştin ortodox pentru copii
Dragi copii, continuăm istoria
numelor...
numărul acesta al revistei
noastre, nume ce încep
cu litera E.

Ecaterina – vine din limba greacă şi înseamnă “pur”,”curat”.
Derivate: Caterina, Cătălina, Cătălin,
Catinca, etc.
Sfânta Ecaterina (+250) era o tânără creştină, distinsă prin averea şi neamul său.
Fiind de neam ales şi având o cultură vastă,
a fost obligată să poarte o dispută cu învăţaţii vremii, chemaţi anume de împărat, iar
parte din ei, impresionaţi de adevărurile
rostite de Sfântă, s-au creştinat. Pe atunci,
creştinii erau persecutaţi, iar Sfânta, mărturisindu-şi credinţa în Hristos, a fost condamnată la moarte. Sfintele sale moaşte se
păstrează la mânăstirea ce-i poartă numele,
ridicată pe muntele Sinai de către Sfânta
Elena.
Sfânta Ecaterina este ocrotitoarea studenţilor şi a tinerelor fete şi este prăznuită la
data de 25 noiembrie.
Elena – vine din limba greacă şi înseamnă
“torţă”, ”făclie luminoasă”, ”strălucirea soarelui”.
Derivate: Ileana, Ilinca, Lili, Lenuţa, Lenuş,

Neli.
Sfânta Elena a fost mama Sfântului Împărat
Constantin cel Mare. Din porunca sa au
fost făcute săpături pe Muntele Golgota,
fiind descoperită Sfânta Cruce pe care a
fost răstignit Mântuitorul. Tot la îndemnul
ei, au fost ridicate numeroase biserici şi
mânăstiri, Sfânta rămânând un exemplu
de bunătate, fiind recunoscută dragostea
cu care împărţea pomeni săracilor şi
prizonierilor.
Sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin
şi Elena este la 21 mai.
Elisabeta - vine din limba ebraică şi înseamnă ”Dumnezeu este perfecţiunea”.
Derivate: Saveta, Veta, Eli, Eliza, Liza, Izabela, etc.
Sfânta Elisabeta a fost soţia preotului Zaharia şi mama Sfântului Ioan Botezătorul.
Trebuie amintită prietenia dintre Maica
Domnului şi Sfânta Elisabeta. Când Fecioara Maria a vizitat-o, purtându-l în pântece
pe Pruncul Iisus, Sfânta a întâmpinat-o
cu vorbele rămase de atunci în amintire:
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“Binecuvântată eşti tu între femei”, cuvinte folosite şi astăzi în rugăciunile şi în slujbele
închinate Maicii Domnului.
Ziua de prăznuire a Sfintei Elisabeta este 24
iunie.
Emanuel - vine din limba ebraică şi înseamnă “cu noi este Dumnezeu”, acest nume,
amintindu-ne că Dumnezeu este totdeauna
prezent în viaţa şi în inima noastră, în orice
timp şi în orice loc.
Derivate: Emanuela, Ema, Manea, Manole.
Sfântul Mucenic Emanuel din Creta (+1821)
este prăznuit de Biserica Ortodoxă la data
de 28 octombrie.
Emil, Emilia - vine din limba Latină şi înseamnă “concurent”, numele acesta amintindu-ne că viaţa este o puternică luptă şi competiţie cu sine însuşi, căutând în fiecare zi
să fie mai bun.
Derivate: Emilian, Emiliana, Emi, etc.
Sfântul Mucenic Emilian (+362) a fost un
tânăr creştin, care se trăgea dintr-o familie
bogată. A dat dovadă de mult curaj atunci
când a spart statuile idolilor în cetatea sa. A
rămas statornic în credinţa creştină, în ciuda chinurilor la care a fost supus. Deşi a fost
aruncat în foc, trupul său nu a ars, această
minune fiind mărturie a sfinţeniei sale.
Ziua Sfântului Emilian este prăznuită la
data de 18 iulie.
Eugen, Eugenia – vine din limba greacă şi
înseamnă “de neam bun”, amintindu-ne de
faptul că orice om este bun, deoarece cu toţii suntem fiii lui Dumnezeu, Creatorul şi
Ocrotitorul nostru al tuturor.
Derivate: Evghenie, Jeni, Jenica, etc.
Sfânta Cuvioasă Martiră Eugenia, a fost
o tânără romană, din vremea persecuţiilor
creştine, care, deşi se trăgea din neam ales,
a preferat să fugă pe ascuns, neştiută de nimeni şi să se retragă într-o mânăstire, pentru a se ruga şi a-şi închina viaţa Domnului
în linişte şi în anonimat. Pildă de smerenie şi simplitate, Sfânta Eugenia a ajuns la
conducerea mânăstirii, ca stareţă, sfârşind
în cele din urmă ca martiră pentru credinţa
în Hristos. Sfânta Eugenia este prăznuită
în Ajunul Crăciunului, la data de 24 decembrie.
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D

SfntulNicolaeSi
Ionacelcuporumbelul

eja de multe luni ardea soarele zi de
zi foarte puternic pământul. Iarba
devenise maro şi flutura uscată în vânt.
Pe câmpii cerealele se uscau. Chiar şi pe
copaci frunzele începeau să se uşte şi cadă
de pe ramuri. Pe cer nu se zărea nici un
nor. Nu vroia defel să plouă. Multe izvoare şi fântâni erau de mult timp secate. Numai în fântânile de mare adâncime se mai
putea găsi apă. Femeile trudeau să o scoată şi o duceau în ulcioare acasă. Animalele nu găseau nici un fir de iarbă verde. Şi
oamenii sufereau de foame şi sete. Peste
toată ţara se întinsese o catastrofă. În oraşul Myra, hambarele erau de mult goale.
Nici măcar pentru mulţi bani nu se mai
găsea o bucată de pâine. Copii plângeau
şi strigau după mâncare. Dar mamele nu
mai aveau nici măcar coji uscate, resturi,
firimituri de pâine. Şobolanii umblau ziua
în amiaza mare pe străzi şi căutau de-ale
gurii. Dar nici ei nu găseau nimic...

Î

ntr-o bună zi se apropiară de oraş trei
corăbii ce veneau de departe, din oraşul
Alexandria, şi erau foarte încărcate, căci
se cufundaseră adânc în apă. Ele duceau
cereale împăratului la Constantinopol. În
timpurile acelea Episcop al oraşului Myra
era Sfântul Nicolae. Tocmai în ziua în care
cele trei corăbii ajunseră în port, el se afla
pe drum pentru a vizita un bolnav. Observă un băiat, care fugea repede spre port.
Chiar dacă se grăbea, se purta grijuliu cu
un porumbel, care se afla la pieptul său.
„Cine eşti tu?” întrebă episcopul pe băiat
şi merse alături de el. „Eu sunt Iona cel cu
porumbelul”. „Porumbelul tău este o pasăre minunată” zise Episcopul. „Este obosit
şi înfometat” se plânse băiatul. „Alaltăieri
i-am dat ultimele boabe de porumb. De ieri
nu mai mişcă nici o aripă”. „Şi încotro mergi
tu acum atât de grăbit?” întrebă Episcopul.
Băiatul răspunse: „Vreau să ajung în port.
Acolo au ancorat trei corăbii”. „Trei corăbii?”

se minună Episcopul. „Ce să facă trei corăbii în portul nostru? Noi nu mai avem nimic
ce s-ar putea încărca”. „Corăbiile sunt pline” zise băiatul. „Pline cu cereale. Ele vin
din Alexandria şi merg la Constantinopol”.
Atunci Sfântul Nicolae îl luă pe băiat de
mână şi amândoi plecară spre port. Corăbii pline cu grâne – asta e salvarea oraşului şi a locuitorilor. Din cereale se poate
face făină. Din făină se poate coace pâine. Pâinea linişteşte foamea. Cerealele ar
putea însemna sfârşitul foametei. Nimeni
nu mai trebuia să moară de foame. Pâine,
aceasta era speranţa în faţa ameninţării
cu moartea prin înfometare. În piaţa din
faţa portului era adunată o mare mulţime
de oameni. Toţi veneau să vadă corăbiile
cu cereale. Fiecare spera să cumpere din
acestea. „Eu voi primi cereale pentru porumbelul meu” spuse băiatul. Şi pentru că şi lui
îi era foame, adăugă: „Şi eu aş avea nevoie
de ceva grâne”. Dar nimeni nu se bucura.
Nici un strigăt, nici un chiot de bucurie nu
se auzea. Oamenii stăteau muţi şi priveau
spre corăbii. La bordul corăbiilor se adunaseră marinarii. Fiecare avea o lancie în
mâini pe care le îndreptaseră ameninţător
spre oamenii din Myra. Iona cel cu porumbelul îl strânse pe Episcop de mână.
Îi era frică de feţele întunecate ale marinarilor. Sfântul Nicolae veni la marginea zidului portuar. „Unde este căpitanul acestor
corăbii?” strigă el. „Aş dori să vorbesc cu el”.
„Eu sunt căpitanul” răspunse un bărbat
înalt cu barbă neagră. „Îmi dai voie să urc
pe corabia ta?” întrebă episcopul. „Vino pe
corabie, dar singur!” spuse căpitanul. Doi

marinari împinseră o scândură de pe corabie pe marginea zidului. Nicolae îl lăsă
pe băiat şi urcă pe scândură. Aceasta se
balansa foarte tare. Episcopul ameţi puţin.
Iona cel cu porumbelul îl urmă, îi întinse
mâna şi îl ajută să ajungă la bordul corabiei. Amândoi ajunseră teferi pe corabie.
„Ce doreşti de la mine?” întrebă căpitanul.
„După cum vezi, căpitane, oamenii din Myra
suferă de foame. În întreg oraşul nu mai este
pâine. Corăbiile tale sunt pline ochi cu cereale. Vinde o parte din marfa ta oamenilor”.
„Nu îmi este permis acest lucru” răspunse
căpitanul. „În Alexandria s-a cântărit exact
marfa. Nici o boabă mai puţin, nici o boabă
mai mult. Cred că ştii ce se întâmplă cu un căpitan, care nu îşi duce marfa întreagă la Constantinopol. Împăratul a ordonat să i se taie
capul”. „Dar oamenii aceştia vor muri, dacă
nu îi vei ajuta” spuse episcopul. Căpitanul
se gândi pentru o clipă. Apoi scutură din
cap şi spuse: „Capul meu îmi este mai important decât foamea voastră. Dacă aş avea
două capete, aş avea curajul să pun unul la
bătaie pentru a vă ajuta”. „Oare nu a săturat
Mântuitorul nostru cu cinci pâini o mulţime
întreagă? Şi au mai rămas atunci încă cinci
coşuri cu pâine?” întrebă episcopul. „Ajută-ne pe noi şi nici o boabă nu îţi va lipsi din
magazie”. „Eu cunosc povestea lui Iisus foarte
bine” spuse căpitanul. „Dacă nici o boabă nu
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îmi va lipsi, atunci vă voi ajuta”. Căpitanul
scoase din buzunar o bucată de cretă. El se
căţără pe o frânghie până la nivelul mării
şi acolo unde apa atingea corabia făcu un
semn. Curios, Iona cel cu porumbelul se
uită peste bord. „Vom vedea ce se va întâmpla” spuse căpitanul cu subînţeles. „Puteţi
lua atâţia saci cu cereale câţi doriţi. Dar nu îi
duceţi acasă, ci îi descărcaţi în piaţa portului.
Dacă marfa devine mai uşoară corabia se va
ridica puţin câte puţin din apă. Şi linia făcută cu creta va urca. În cazul acesta trebuie să
aduceţi toţi sacii cu cereale înapoi la bordul corabiei”. Nicolae aprobă. „Dacă cuvântul tău
se va împlini, corabia nu se va ridica din apă
şi linia de cretă va rămâne la acelaşi nivel întrucât încărcătura nu va fi mai uşoară. Atunci
veţi putea păstra sacii cu cereale”. Marinarii
râseră. Ei ştiau deja ce are să
fie. „De ce râzi?” întrebă Iona
cel cu porumbelul un marinar bătrân, care stătea
alături de el. „S-a pomenit
vreodată ca o corabie să nu
se ridice din apă, dacă este
descărcată?” răspunse marinarul. „Episcopul Nicolae
nu minte, aşteaptă numai
şi ai să vezi!” zise Iona
cel cu porumbelul.
Marinarul cel bătrân
mângâie atunci cu
mâinile sale uscate
de timp şi de muncă grea porumbelul, se
aplecă, culese mai multe boabe şi le băgă
în buzunarul băiatului. „Uite” zise el, „să
nu spui că ai crezut degeaba”. Câţiva bărbaţi
din Myra urcară la bordul corabiei. Umplură mai mulţi saci cu cereale, luară sacii
în spate şi veniră la mal. Aici goliră conţinutul sacilor pe pietrele portului. Cu timpul se formă un mic deal de grâne. „Ajunge!” strigă căpitanul. „Vrem să vedem cum
stă corabia”. Toţi bărbaţii din Myra părăsiră corabia. Căpitanul se întinse peste bord
şi se uită la linia marcată cu cretă. Nu îşi
credea ochilor. Coborî scara. Linia de cretă şi apa erau la acelaşi nivel. Nu era nici o
îndoială, corabia nu devenise mai uşoară.
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Poate cei din Myra au nevoie de mai multe cereale, se gândi şi comandă: „Continuaţi! Luaţi mai mult!” „Vezi?” spuse Iona cel
cu porumbelul marinarului bătrân. Apoi
el se aşeză pe marginea corabiei... Porumbelul său luă boabă cu boabă din mâna sa.
Bărbaţii goliră mulţi saci. Muntele de grâne crescu repede atât de mare, că nici un
om nu mai putea privi pe partea cealaltă.
Căpitanul nu îşi luă ochii de la linia de
cretă. Dar linia nu se mişcă. Corabia nu se
uşură de greutatea ei. Şi marinarii vedeau
acum: în burta corabiei grânele nu se împuţinau oricât de mulţi saci umplură cei
din Myra. „Destul, bărbaţi!” zise episcopul. „Grânele acestea ne ajung până la recolta
viitoare. Şi pentru sămânţă avem destul. Foametea s-a sfârşit”. Toţi cei de faţă au îngenuncheat. Ei lăudară şi mulţumiră
lui Dumnezeu. Unii se gândeau
la minunea pe care o văzură
cu ochii lor, alţii la foametea de care scăpară într-un
mod miraculos. Marinarii
lăsară lăncile lor şi coborâră la mal. Oamenii din Myra
îi salutară. Erau bucuroşi şi
mulţumiţi de episcopul lor.
Acesta numi bărbaţii care
să se ocupe de împărţirea
grânelor. Marinarul cel
bătrân îl luă pe Iona cel
cu porumbelul în spate şi
îl duse la mal în mijlocul mulţimii. „De la
bun început el a crezut” strigă el tuturor.
Mai târziu corăbiile îşi ridicară ancorele şi
plecară mai departe spre Constantinopol.
Porumbelul îşi desfăcu aripile şi însoţi o
bună bucată de timp corăbiile. Apoi se întoarse la băiat. Cine cunoaşte această legendă, înţelege de ce oamenii îl respectă
în mod deosebit pe Sfântul Nicolae. Astăzi copii încă mai cântă: „Sfinte Nicolae,
vino în casele noastre, şi umple ale noastre
buzunare”.

Din familia reţetelor
Vă spun din nou bine v-am regăsit la rubrica, de acum obişnuită “Din Familia
Reţetelor”.
Pentru această ediţie m-am gândit să vă propun câteva reţete simple şi rapide ce nu
necesită prea mult efort şi se potrivesc într-un fel cu stilul de viaţă al multora dintre
noi care, ocupaţi fiind cu serviciul , găsim prea puţin timp pentru gătit. În aceeaşi notă,
desertul pe care am să îl prezint este uşor de preparat şi nu necesită mult timp pentru
a-l pregăti, şi sunt convins că cei dragi sau musafirii voştri, câteodată neanunţaţi, vor
fi impresionaţi şi îl vor aprecia cum se cuvine.
Să începem aşadar cu o reţetă simplă de risotto ce se găteşte în cuptorul cu microunde,
este simplu de gătit şi, credeţi-mă nu e mai prejos decât cel de la restaurant. Secretul
unui risotto de calitate este să folosim ingrediente de calitate, şi am să vorbesc întâi
despre ingredientele de care aveţi nevoie.

Microwave risotto
1 lingură de unt
2 linguri de ulei de măsline
1 ceapă potrivită tocată mărunt
1 cană de 300ml de orez Aborio (orez special cu boabă rotundă pentru risotto)
2 ½ -3 căni de supă de pui (Chicken stock)
– de preferat Campbells căci este naturală
şi fără aditivi (1 cană=250 ml)
250 g de piept afumat de curcan sau de pui
tăiat felii mai mici sau cubuleţe
1 cană de mazare congelatat (opţional)
Piper măcinat după gust
1 cană de parmesan ras
prin răzătoarea mică
Modul de preparare
Ingredientele se pot pregăti pe măsură ce gătim
risotto-ul, deci singurul
ingredient ce trebuie pregătit
dinainte este ceapa tocată.
Într-un vas rotund de Jena sau de porţelan
de 1.2 -1.5 l cu capac, punem întâi untul şi
uleiul, acoperim vasul cu capacul şi îl introducem in microunde. Setăm cuptorul
la High şi 1 minut şi dăm start. Scoatem
apoi vasul din microunde, adăugăm ceapa, amestecăm bine cu uleiul şi untul topit,
acoperim vasul din nou cu capacul şi îl pu-

nem înapoi în microunde. Setăm cuptorul la
High şi 3 minute şi dăm Start. Măsurăm apoi
orezul cu cana şi nu îl spălăm.Scoatem vasul
din microunde şi adăugăm orezul amestecând bine cu ceapa călită. Punem din nou
capacul, băgăm vasul în microunde şi setăm
cuptorul la High şi 4 minute şi dăm Start.
Scoatem vasul afară din cuptor şi adăugăm
supa de pui. Dacă vrem ca mâncarea să fie
mai uscată punem doar 2 căni şi jumătate,
dacă dorim ca orezul să fie puţin mai fluid
punem 3 căni de chicken stock.
Punem vasul în microunde fără capac de
acum înainte. Setăm cuptorul la high şi 10
minute şi dăm Start. Scoatem
vasul din microunde, adăugăm pieptul de pui sau curcan tăiat felii sau cubuleţe,
amestecăm bine şi punem
vasul înapoi în cuptor. Setăm
cuptorul la high şi 10 minute şi
dăm Start.
Scoatem vasul din microunde, adăugăm mazarea congelată, amestecăm bine
şi reintroducem vasul în microunde. Setăm
cuptorul la high şi 8 minute şi dăm Start.
Scoatem vasul din cuptor, amestecăm bine
şi lăsăm risotto-ul fără capac ca să absoarbă
lichidul rămas pentru cca 5 minute. Adăugăm la sfârşit parmesanul şi o lingură de
unt şi risotto-ul este gata să fie servit.
Poftă mare!
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Următorul desert l-am cules de pe internet
şi am modificat puţin reţeta. Cred că este
inspirată dintr- o reţetă a lui Stephanie Alexander , cunoscută autoare de cărţi de bucate din Australia, un fel de “Sanda Marin”
a Australiei.

Chec de portocale în 5 minute
(5 minutes Orange cake)
Ingrediente
2 linguriţe de unt pentru uns forma de tort
200g portocală (coaja, miezul felii fără sâmburi)
175 g de unt la temperatura camerei
3 ouă întregi
1 cană de zahăr tos
2 căni de făină (1 cană =180g faină)
4 linguriţe de praf de copt
Frişca bătută pentru servit
Glazura
1 cană de zahăr praf
(icing sugar mixture)
1-2 linguri de suc de
portocale
Se amestecă zahărul
cu sucul de portocale
şi se toarnă peste tort.
Sau
250 g de ciocolată amăruie
Whittaker
40 ml ulei de floarea soarelui
Se rupe ciocolata în bucăţi mai mici şi împreună cu uleiul se pun într-un castron de
porţelan, se acoperă cu folie de nylon şi se
pune în microunde la High pentru 90 de
secunde.
Se amestecă bine glazura, după ce s-a topit
ciocolata şi se adaugă peste tort.
Mod de preparare
Ungem forma de tort rotundă de preferinţă, cu unt şi apoi cu făină.
Încălzim cuptorul la 160 de grade.
Cu un cuţit ascuţit sau cu un peeling knife
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curăţăm coaja de la portocală foarte subţire
fără să luăm şi partea albă de sub coajă punem coaja de-o parte într-un castron. Curăţăm apoi şi aruncăm partea albă a cojiii
de la feliile de portocală. Desfacem apoi
feliile şi îndepărtăm sâmburii dacă există.
Cântărim conţinutul de felii şi coaja, să fie
aproximativ 200 grame.
Punem coaja şi feliile în food processor şi
le procesăm până când devin pastă. Adăugăm untul şi procesăm totul până devine
o pastă omogenă. Adăugăm apoi ouăle pe
rând şi procesăm până la omogenizare. Nu
intraţi în panică dacă amestecul se taie, va
deveni omogen după ce adăugăm făina.
Amestecăm făina şi praful de copt într-un
castron şi apoi îl adăugăm la amestecul
din food processor. Continuăm
să procesăm până amestecul
devine omogen.
Turnăm apoi amestecul
în forma unsă cu unt şi
dăm prăjitura la cuptor
pentru 30-35 minute.
Lăsăm prăjitura să se
racească şi facem o glazură de portocale sau
de ciocolată şi turnăm
peste tort.
Servim prăjitura cu un
dodolotz de frişcă.
Poftă mare!

Dr. Călin Gredină

Rugă de seară
Părintele Cleopa
Aștept să vină Domnul
Ca ruga să-mi asculte,
Să-mi deie lacrimi multe
Și-n lacrimile mele
Pe suflet să mi-l spele.
Aștept să vină Domnul
Ca ruga mea săracă
Văpaie să mi-o facă
Și-n raza lui divină
Să văd și eu lumina.
Aștept să vină Domnul
Ca multele-mi păcate
Să mi le lase toate
Și-n mila lui cea mare
Să-mi dea in veci iertare.
Aștept să vină Domnul
Spre mine, mai aproape,
Să-nchidă-aceste pleoape...
Și-n cer apoi la Sine,
Să intre și cu mine.

Nașterea
Mântuitorului
de Ion Creangă
În Beetleem colo-n oraș
Dormeau visând locuitorii
Iar lângă turmă, pe imaș
Stăteau de pază, treji, păstorii.
Și-n miez de noapte dulce cânt
Din cer cu stele-a răsunat
Se rumenise cerul sfânt
Păstorii s-au cutremurat.
Din slăvi un înger cobora;
“Fiti veseli”- îngerul le-a spus
“Plecati, și-n staul veţi găsi
Pe craiul stelelor de sus!”
Păstorii veseli, în oraș
Spre staul cu pași iuţi porniră
Și-un prunc atât de drăgălaș
Acolo-n paie ei găsiră.
Nici leagăn moale, nici vreun pat
Doar fân mirositor pe jos,
Pe fân, în iesle sta culcat
Micuţul prunc: Iisus Hristos.
El, Fiul Domnului și Crai
Al stelelor de farmec pline
De-atunci cu drag, la voi, din Rai
Cu fiecare iarnă vine!....
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Seară de Primăvară Românească!
Melbourne, noiembrie 2010.

M

inunata vitalitate şi calităţile remarcabile ale poporului român, oferă
garanţii că, această naţiune va realiza pe
deplin misiunea sa istorică şi internaţională, prin aceea de a păstra cultura şi civilizaţia românească, în Estul Europei, dar şi
dincolo de graniţele ei, până în îndepărtata
Australie!

T

radiţia culturii noastre populare îşi are
rădăcinile în cultura traco-iliro-dacică
şi s-a diversificat, de-a lungul secolelor,
prin contactul cu arta şi civilizatiile grecoromană şi bizantină. Şi în timpurile noastre, deşi cu mult mai greu întâlnite, totuşi,
elementele de cultură populară, persistă în
diferitele moduri de exprimare, cum ar fi:
arhitectura-arta sculpturii în piatră şi lemn,
în olărit care îşi are originea în ceramica vechilor culturi, căreia i s-au adăugat elemente greco-romane, bizantine şi orientale, în
pictura pe lemn şi sticlă, care prezintă în
exclusivitate teme religioase, în muzica populară-vocală, instrumentală sau vocal-instrumentală care este bine reprezentată de
doină, bocet, cântec de leagăn, de nuntă,
colinde, balade, în ţesăturile decorative, în
costumul popular care impresionează prin
ţinută, ornamente, colorit, compoziţie şi
material, în dansul popular.

A

ceste tradiţii au inspirat puterea creatoare a românilor, care au îmbogăţit astfel prin efortul lor, cultura României dar şi a lumii. Rezultatul acestei inspiraţii reprezintă o sinteză a tradiţiilor
româneşti păstrate cu sfinţenie în cultura
modernă europeană dar, şi mult mai departe de graniţele ei, acolo unde românii
se găsesc vieţuind.

R

omânii din Melbourne s-au bucurat
în luna noiembrie a anului 2010, de o
foarte frumoasă şi specială “Seară de Primăvară Românească”, unde tot românul
s-a simţit “acasă”, cu atât mai mult cu cât,

66

seara a fost marcată de o splendidă paradă de costume populare, foarte valoroase,
provenite din toate regiunile ţării, păstrate
cu multă grijă şi îmbrăcate cu multă plăcere şi mândrie, de copii, tineri sau adulţi,
cărora aceste costume aparţineau sau le-au
fost dăruite, spre a fi îmbrăcate, cu ocazia
acestui eveniment. A fost o seară unică şi
deosebită, unde bucuria românului de a fi
împreună cu ceilalţi români şi a împărtăşi
asemenea momente, s-a simţit din plin.

F

ondurile strânse cu ocazia acestui minunat eveniment au fost donate parohiei noastre, Sfântul Apostol Toma, iar
colecţia de obiecte tradiţionale româneşti,
s-a mai îmbogăţit cu încă 12 piese superbe,
donate prin bunăvoinţa şi dragostea doamnelor Elena Epure şi Gica Vătrai, cât şi cu
alte obiecte artizanale, donate de doamna
Florela Găină.

N

u se cuvine a încheia acest cuvânt, fără
a mulţumi fierbinte tuturor ostenitorilor care au pus toată dragostea din sufletul
lor, muncă şi suport financiar, ”Asociaţiei
Culturale Unirea”, care, prin împreuna lor
lucrare, au facut ca seara să fi fost una dintre cele mai încântătoare.

DACĂ DORIŢI SĂ DEVENIŢI SPONSOR ŞI SĂ BENEFICIAŢI DE PUBLICITATE ÎN
CADRUL REVISTEI NOASTRE, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAŢI.

CONTACT
Informaţii, abonament, diverse:
ruga.romaneasca@yahoo. com. au
Pentru sprijin financiar, sponsorizãri,
contul parohiei noastre este:
Banca Westpac
BSB: 033369
Account no: 253850
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Preot Marian Dincã: 0424 470 302
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