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De vorbã cu cititorul!

Iisus în celulã
Radu Gyr

Dragi cititori,

Hristos a Înviat!
Este totdeauna o mare bucurie şi o deosebită onoare în a vă întâlni, cu paginile fiecărui
număr al revistei noastre, acum, cel de-al şaselea!
Punem înaintea dumneavoastră toată dragostea noastră şi, sperăm ca rândurile acestea
să vă găsească sănătoşi, mai ales acum, când
întreaga creştinătate se bucură de binefăcătoarea Lumină a Învierii Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos.
Rubricile revistei noastre sunt inspirate şi
vă vorbesc despre sfinţii şi sărbătorile nostre
creştineşti, despre tradiţiile noastre populare
sau culinare, despre locuri sfinte minunate,
ce doresc a naşte visul de a fi văzute cândva,
aievea, şi cu ochii trupului, spre multul folos
sufletesc şi, nu în ultimul rând, despre timpuri care au făcut istoria Bisericii noastre prin
aceste locuri.
Prin rubrica “Oamenii de lângă noi”, intrăm
în casa sufletelor, ”în locuri şi timpuri de acum
şi de odinioară”, în adâncul cel mai adânc al fiinţei fiecăruia, într-o poveste de-o viaţă, şi…,
fiecare are povestea sa care aşteaptă a fi mărturisită, din dragoste pentru ceilalţi!
Nici cei mai mici nu sunt uitaţi. Îi aşteptăm să descopere frumuseţile istorioarelor de
la ”Pagina micuţului creştin”, în care sunt atât
de multe lucruri folositoare de învăţat!
Mulţumim din toată inima acelora dintre
dumneavoastră care ne-aţi inspirat, ne-aţi
vorbit, ne-aţi dăruit sugestii şi scrieri!
Vă aşteptăm pe toţi, cu aceiaşi dragoste, să
ne vorbiţi sau scrie, pe adresa binecunoscută
a redacţiei revistei noastre:
ruga.romaneasca@yahoo.com.au
Şi cum Praznicul Învierii reprezintă biruinţa Domnului nostru Iisus Hristos asupra
morţii, iar de roadele acestei Învieri se bucură întreaga umanitate, căci prin Botez noi toţi
suntem eliberaţi din robia păcatului originar,
vă dorim cu ocazia acestei sfinte sărbători, să
vă regăsiţi sufletul dumnezeiesc, să găsiţi calea spre Adevăr şi să păşiţi în lumina Binelui.
Hristos a Înviat!

Colectivul de redacţie

Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.
O, ce trist şi ce-nalt părea Crist!
Luna venea dupa El, în celulă
şi-L făcea mai înalt şi mai trist.
Mâinile Lui păreau crini pe morminte,
ochii adânci ca nişte păduri.
Luna-L bătea cu argint pe veştminte
argintându-I pe mâini vechi spărturi.
Uimit am sărit de sub pătura sură:
- De unde vii, Doamne, din ce veac?
Iisus a dus lin un deget la gură
şi mi-a făcut semn ca să tac.
S-a aşezat lângă mine pe rogojină:
- Pune-mi pe răni mâna ta!
Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină
parcă purtase lanţuri cândva.
Oftând şi-a întins truditele oase
pe rogojina mea cu libărci.
Luna lumina, dar zăbrelele groase
lungeau pe zăpada Lui, vărgi.
Părea celula un munte, părea căpăţână
şi mişunau păduchi şi guzgani.
Am simţit cum îmi cade capul pe mână
şi-am adormit o mie de ani…
Când m-am deşteptat din afunda genună,
miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celulă şi era lună,
numai Iisus nu era nicăiri…
Am întins braţele, nimeni, tăcere.
Am întrebat zidul: nici un răspuns!
Doar razele reci, ascuţite-n unghere,
cu suliţa lor m-au străpuns…
- Unde eşti, Doamne? Am urlat la zăbrele.
Din lună venea fum de căţui…
M-am pipăit… şi pe mâinile mele,
am găsit urmele cuielor Lui.

3

INIMA ÎN MARELE
POST
SFÂNTUL NICOLAE
VELIMIROVICI
EPISCOPUL OHRIDEI ŞI JICEI
Cea dintâi săptămână
„Fiule, dă-mi inima ta!, zis-a Domnul”

Pilde 23:26

1.

Mai presus de toate gândeşte-te la
Dumnezeu, căci şi Dumnezeu se gândeşte la tine mai presus de toate. Precum
păstorul se gândeşte la oaia cea rătăcită
mai mult decât la întreaga turmă, aşa şi
Dumnezeul tău se gândeşte la tine, care te
pierzi în păcat, mai mult decât la toţi îngerii din ceruri.
A cugeta la Dumnezeu nu înseamnă
a cerceta fiinţa lui Dumnezeu, ci înseamnă a cerceta şi a afla ce aşteaptă Dumnezeu de la om.
Cel ce cumpără nuci nu caută la coajă, ci la miez. La fel şi cel ce cumpără
ouă. Şi aşijderea cu nenumărate lucruri din
lume, oamenii le caută pe cele nevăzute şi
nu pe cele văzute. Şi Dumnezeul tău caută
la tine după inimă. Prin coaja cea trupească, El priveşte în miezul tău, în inima ta, şi
caută la inima ta. Fiul meu, dă-i inima ta!
În inimă, Ziditorul a pus temelia vieţii. În inimă viaţa se zămisleşte, purcede, creşte şi se îndreaptă spre mormânt
şi dincolo de mormânt. Oare cât preţuieşte
omul despre care toţi spun: e deştept, dar
nu are inimă? Dumnezeu nu va cere de la
el deşteptăciune, ci inimă. Căci s-a zis: „ce
este nebun al lui Dumnezeu, mai înţelept decât
oamenii este.” I Cor. 1:25
Sau cât preţuieşte omul despre care se
spune: e bogat, dar nu are inimă? Oare

2.
3.
4.

5.

4

îşi va duce bogăţia în cealaltă lume şi o va
dărui Celui a cărui vistierie sunt pământul
şi cerul, şi soarele şi stelele şi toate împărăţiile ştiute şi neştiute?
Sau ce-i ajută omului puterea şi frumuseţea cea trupească? Oare nu întâlnim zilnic pe cei ce în tinereţi erau puternici şi frumoşi, iar acum, gârboviţi şi traşi,
se sprijină ori în baston, ori de mâna cuiva?
Multora, puterea şi frumuseţea trupească
le-a slujit, din nefericire, la putrezirea inimii înainte de putrezirea pielii şi oaselor.
Fericiţi sunt cei ce din tinereţe nu s-au
îndrăgostit de nici o frumuseţe trecătoare şi muritoare, ci de Ziditorul lor, a cărui putere nu slăbeşte şi a cărui frumuseţe
nu piere! La dragostea lor, Dumnezeu va
răspunde cu dragoste însutită, şi inima lor
Dumnezeu o va rândui lângă inima Sa.
Postul înseamnă slăbirea legăturii inimii cu lumea şi întărirea legăturii inimii cu Dumnezeu. Aminteşte-ţi şi cugetă la
aceasta în cea dintâi săptămână a Marelui
Post.
Întărirea legăturii cu Dumnezeu aduce bucurie în inimă. De aceea se citeşte
la începutul Postului din cărţile bisericeşti:
„Iată, a venit veselitoarea vreme a postului!”
Aminteşte-ţi numele acelor mărimi
duhovniceşti care, cu postul, au
slăbit legăturile lor cu lumea şi au întărit
legăturile cu Dumnezeul cel Viu – Sfinţii
Antonie, Pavel, Efthimie, Avxentie, Avramie, Savva, Visarion, Vitalie, Gherasim,
Chiriac, Zosima, Hariton, Efrem, Arsenie,
Carion, Zaharia, Savva cel Sfinţit, Simeon
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şi Alipie Stâlpnicii, Onufrie, Pahomie, Petru şi Athanasie Athoniţii, şi cei dimpreună
cu dânşii.
Aminteşte-ţi şi de Dumnezeu purtătoarele fecioare şi femei, a căror
inimi au fost umplute de dragoste către
Hristos – Sfintele Thecla, Xenia, Evpraxia,
Anastasia, Matrona, Sara, Maria Egipteanca, Pelaghia, Thaisia, Theodula, Vasilsa şi
cele dimpreună cu ele.
Dacă îţi sunt departe după loc sau
după vreme, atunci aminteşte-ţi de
acele slăvite nume din neamul tău – Sfânta Parascheva, Sfântul Sava, slava Serbiei,
Sfinţii Ioannichie de la Devici, Petru de la Korişa, Vasílie
al Ostrogului, Prohor, Gavriil, Ioachim, Ioann al Rilei,
Naum al Ohridei, Nectarie
al Bitoliei şi mulţi, mulţi alţii
care cu postul au sfinţit trupurile lor şi cu rugăciunea
au sfinţit ţara în care vieţuieşti.
Ei toţi acelaşi glas au
auzit: „Fiule, dă-mi
inima ta!” Acelui glas au răspuns şi inima lor întru totul
au dat-o Dumnezeului şi Ziditorului lor.
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A doua săptămână
„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” Pilde 4:23

1.

Gospodarul îşi păzeşte de păsări ţarina însămânţată, şi de omizi livada şi
îşi păzeşte de fiare stâna, dar nimic altceva
nu îşi păzeşte gospodarul precum casa de
tâlhari, de foc, de ape, de fulgere, şi de toată necurăţia. Ce e casa pentru gospodărie,
este inima pentru om. Pentru acesta s-a zis:
„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşteţi inima.”
Din inimă izvorăşte sânge, iar în sânge
e sufletul. Precum e sufletul în inimă,
aşa e în tot omul. Dacă apa în izvor este să-
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rată, este sărată şi în râu; dacă e dulce în
izvor, va fi dulce şi în râu. Cum e izvorul,
aşa-i şi vărsarea râului.
Dacă şarpele te muşcă de deget, otrava lui n-ar lucra, dacă sângele n-ar duce-o la inimă. Când doctorul pune pe deget
un leac, leacul nu ar ajuta dacă sângele nu
l-ar duce la inimă. La inimă ajunge şi otrava, şi leacul. Tot ce otrăveşte viaţa şi tot ce
lecuieşte viaţa trebuie să ajungă la inimă şi
să treacă prin inimă.
Acolo unde este centrul sistemului circulator sanguin trupesc, acolo este şi
centrul sistemului circulator duhovnicesc.
Inima trupească este organ
al inimii duhovniceşti. Şi
chiar dacă asta este realitatea, totuşi şi această realitate e o mare taină.
Cu adevărat de nepătruns este această taină pentru mintea noastră,
pentru că mintea este mai
mică decât inima, iar inima
cuprinde mintea, nu mintea
inima. Partea nu înţelege
întregul şi nici cele mai de
jos nu înţeleg cele înalte.
Dumnezeu aşa a vrut şi aşa
a rânduit. Fericit este cel ce
mai puţin cercetează tainele
fiinţei lui Dumnezeu şi mai mult ascultă de
poruncile lui Dumnezeu şi mai mult simte
iubirea lui Dumnezeu în inima lui!
Sufletul este înveşmântat în porfira
sângelui; iar când veşmântul este aşa
de simţitor, cu atât mai mult este ceea ce
acoperă veşmântul! Precum un pai poate
molipsi şi strica sângele, aşa şi un singur
cuvânt, o singură privire, un singur gând
poate molipsi şi strica sufletul.
De aceea, să asculţi de doctorul omenesc când te învaţă: Îngrijeşte-te de
sângele tău! Dar cu atât mai mult, să asculţi
de doctorul Dumnezeu, când îţi porunceşte: Mai înainte de toate cele ce se păzesc,
păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.
Păzeşte-ţi inima în inimă, miezul în coajă,
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flacăra în sânge, viaţa în veşmântul trupului. Mai înainte de toate cele ce se păzesc,
păzeşte-ţi inima, fiul meu – zice Domnul.
Când şarpele muşcă mâna, mâna se
leagă cu un garou, ca sângele otrăvit
din mână să nu se ducă în inimă şi să strice
izvorul sângelui. Când auzi un cuvânt rău,
astupă-ţi auzul, ca otrava cuvântului să nu
coboare până la inima ta şi să nu strice izvorul vieţii tale, fiul meu!
Când vine bogăţia, nu îţi lipi inima
de ea, spune Înţelepciunea în Cartea
Vieţii. Îngrădeşte-ţi inima de bogăţie cu un
gard înalt până la ceruri, ca inima ta neîntinată şi curată să se păzească
pentru Cel ce o caută zicând:
Fiule, dă-mi inima ta!
Mai stă scris în Cartea Vieţii: Inima împăratului este în mâna lui
Dumnezeu. Dacă împărăţeşti asupra patimilor atunci
eşti un împărat adevărat.
Atunci inima ta este în mâna
lui Dumnezeu. Iar această
mână conduce fără greşeală
inima ta şi o îndreaptă spre
împărăţia luminii şi a vieţii
veşnice.
Dacă în cea dintâi
săptămână a Postului Mare ţi-ai întărit convingerea că inima
ta este a Dumnezeului şi Tatălui tău; dacă
te-ai hotărât cu tărie să i-o dai Lui, atunci în
a doua săptămână învaţă să îţi păzeşti inima. Deprinde-te cu lupta vitejească pentru
neîntinarea şi curăţia inimii tale, pentru a
putea întoarce acest dar Celui ce ţi-a dăruit
toate.
Luminează-ţi inima cu credinţa, întăreşte-o cu nădejdea, încălzeşte-o
cu dragostea, cădeşte-o cu rugăciunea, curăţă-o cu lacrimile, hrăneşte-o cu Sângele
Domnului şi o înalţă spre cer precum o candelă aprinsă. Numai aşa vei putea aştepta
cu pace trecerea din această lume pământească în lumea cerească, fără cutremurul
păcătosului sau mustrarea conştiinţei. De
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aceea, în această a doua săptămână a Postului Mare, înnoieşte des sfatul Tatălui: Mai
înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi
inima, căci din ea izvorăşte viaţa.

A treia săptămână
„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pe cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.”
Pilde 23:17

1.

Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru
început şi buruiana cea străveche au izvorât din păcatul
cel dintru început şi străvechi al strămoşilor. Oare
preţuieşti cum se cuvine
mila şi prea-marele dar ce ţi
s-a dat prin botez?
Dintr-o cocină murdară, botezul a făcut din
tine Biserică. Aşadar, ce invidie poţi avea oare în inimă
faţă de cei ce preschimbă
iarăşi o dumnezeiască Biserică în cocină murdară? Inima ta să nu invidieze pe cei
păcătoşi.
Sau dacă cuiva i se curăţă, luminează, tămâiază şi împodobeşte casa; şi acesta, în loc să
ţină casa sa în astfel de rânduială, ia lopata
şi aruncă peste uşi şi ferestre toată necurăţia – îl vei invidia, oare, sau îl vei plânge?
Însuşi Domnul Dumnezeu a curăţit
prin botez pe tot omul botezat. Frica ar trebui să te cuprindă în faţa acestui
gând, frica lui Dumnezeu, care a venit pentru a spăla, lumina, renaşte şi mântui pe
oameni.
Precum curg lacrimile din pricina unei
mari tristeţi, dar şi din pricina unei
mari bucurii, aşa şi frica îl cuprinde pe om
din pricina unei mari răutăţi, dar şi din pricina unei mari jertfe. Dumnezeu S-a arătat
în Hristos ca o slugă pentru a curăţi casa

2.

3.

4.
5.

ta, pentru a preschimba cocina în Biserica
din inima ta. Oare nu te cuprinde frica de
atâta smerenie a Împăratului Împăraţilor?
Şi oare nu te cuprinde frica când vezi pe
omul botezat când păcătuieşte? Cu adevărat, nu este ceva mai nebunesc decât a invidia pe păcătos. Nebunie e şi a-l invidia pe
cel drept, mare nebunie – dar a-l invidia pe
păcătos e cel mai nebunesc lucru.
Ce este păcătosul? Este un sinucigaş
inconştient. Este un om ca orice om,
care îşi doreşte viaţa, însă neîncetat agoniseşte moarte întru sine. Sau: este un om care
îşi doreşte sănătate, dar neîncetat ia otravă.
Oare îl vei invidia?
Dacă îl invidiezi pe
păcătos, care aleargă
după umbrele trecătoare
ale acestei lumi, îi eşti tovarăş în nebunie. El este
nebun pentru că vrea să
prindă ceea ce nu poate
cuprinde, iar tu pentru
că, cu invidia, îţi otrăveşti
inima. Dacă îţi pare rău
pentru el şi îl îndrepţi, îi
faci bine şi ţie şi lui, îţi întăreşti inima ta, iar pe a lui
o vindeci.
O legendă pomeneşte
de doi vecini bogaţi.
Unul pătimea din pricina iubirii de arginţi, iar celălalt din invidie pentru primul.
Amândoi au murit în aceeaşi zi. Prietenii
lor s-au sfădit care dintre cei doi era mai
bun. Ca să sfârşească cearta, ei s-au hotărât
să deschidă cele două trupuri şi să scoată
inimile celor doi – şi după inimă să-i preţuiască. La cel iubitor de arginţi au găsit o
piatră în loc de inimă, iar la cel invidios au
găsit un şarpe în loc de inimă. Şarpele a sărit şi s-a ascuns sub acea piatră. O, fratele
meu, inima ta să nu-i invidieze pe cei păcătoşi! Invidia este un şarpe care se hrăneşte
cu inima ta.
În această a treia săptămână a Postului Mare, lărgeşte-ţi inima, ca să iasă
toată invidia. Ştii cum le grăieşte Corin-

6.
7.

8.

9.

thenilor preaînţeleptul Pavel: “Gura noastră
s-a deschis către voi, Corintheni, inima noastră
s-a lărgit” II Cor. 6:11 Unde este invidie, gura se
strânge şi nu vrea să grăiască aproapelui,
iar inima se strânge, se contractă şi se împuţinează.
Gândeşte-te, oare cu câte mii s-ar
împuţina răutăţile din patria ta
dacă ar pieri invidia dintre oameni? Şi cât
s-ar împuţina certurile şi iubirea de sine? Şi
cât s-ar împuţina răscoalele şi războaiele şi
vărsările de sânge şi urâciunea? – Doar de
nu ar fi invidia!
Ai grijă să nu te înşeli. Invidia nu se înfăţişează sub numele ei adevărat. Curvia se ascunde sub
numele dragostei, iubirea de
arginţi sub numele chiverniselii, jocurile de noroc sub
numele
divertismentului,
beţia sub numele iubirii de
prieteni, iar invidia sub numele dreptăţii şi egalităţii. Şi
în tine însuţi invidia se înfăţişează ca o revoltă împotriva nedreptăţii şi inegalităţii.
O, fiul meu, ai grijă să nu te
înşeli. Tot tâlharul ce vine la
uşă strigă: Eu sânt binefăcătorul şi prietenul tău. Păzeşte-te să nu te înşele glăsuirea lui şi nu deschide uşa ta.

10.

11.

A patra săptămână
„Din inimă ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, furtişaguri, mărturii mincinoase,
hule. Acestea sunt care spurcă pe om” Mat. 15:19
Aceste cuvinte le-a spus Domnul tău,
fiule. Acestea Le-a spus Evreilor necreştinaţi a căror inimă, din pricina păcatului strămoşesc şi păcatului lor, se preschimbase în izvor nu al vieţii, ci al morţii
şi a toată putreziciunea.
Inima este un izvor, iar gura este un
râu. Iar că aşa stau lucrurile dă mărturie Atoateştiitorul, Care în trup a umblat pe

1.
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pământ, cu aceste cuvinte: “Din prisosinţa
inimii grăieşte gura” Mat. 12:34 Aşadar, limba
noastră este vestitorul inimii noastre. Ce
cuvinte sunt în inimă, aceleaşi cuvinte-s şi
pe limbă; şi ce urâciune e în inimă, aceeaşi
urâciune-i şi pe limbă. Ceea ce se află în inimă se varsă şi se prelinge pe buze.
Adâncă e inima omului, zis-a prorocul. O, Doamne, cât de adâncă e inima
omului! În inima omului totul se poate cuprinde, dar numai Tu, Dumnezeul nostru,
o poţi cuprinde. Şi curăţia îngerilor şi necurăţia iadului îşi poate găsi locul în inima
omului. Barometrul inimii omului are însemnate toate gradaţiile, de
la talpa iadului până în tăria
cerurilor.
De aceea s-a zis: Mai
înainte de toate cele ce se
păzesc, păzeşte-ţi inima, căci
din ea izvorăşte viaţa. Izvorăşte viaţă dacă o păzeşti;
iar, de nu o vei păzi, va izvorî toată urâciunea.
Şi una, şi alta. Aşadar,
păzeşte şi păstrează
izvorul vieţii din tine, ca să
nu se tulbure. Tu eşti botezat, şi botezul e mare lucru.
Eşti îmbăiat în apă şi în duh.
Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât şi te-a îmbăiat, precum o maică îşi îmbăiază pruncul
murdar. El a curăţit inima ta şi a făcut-o izvor al vieţii. Şi tu, ce faci? Oare nu eşti fără
de minte când păcătuieşti? Oare prin păcat
nu preschimbi izvorul vieţii într-un izvor
al morţii?
O, Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea eşti, cât de bine este pentru
om a-şi preda inima în mâinile Tale decât
a o călăuzi cu propriile mâini! Cu adevărat
primejdios lucru este pentru om a-şi călăuzi inima cu muritoare mâini! Tu, Doamne,
dintotdeauna ai ştiut asta. Iar Tu, îndată ce
i-ai dăruit omului inima – această nemărginită şi tainică minune! – părinteşte l-ai sfătuit: Fiule, dă-mi inima ta! Adică, întoarce
dar din darul Meu, pentru a nu-l pierde.
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Mulţi vorbesc despre voia slobodă
a omului. Sunt oameni slobozi întru
bine, iar alţii slobozi întru rău. Slobod întru bine este cel ce îşi predă libertatea celui mai slobod, adică Celui ce este cel mai
slobod, ca să o folosească spre bine. Slobod
întru rău este cel ce vrea să folosească singur libertatea sa, şi atunci, fără să bage de
seamă, o predă Tiranului, celui ce este cel
mai lipsit de libertate.
Oare nu ai văzut vreun copil căruia
maica i-a dat cuţitul să taie pâine, şi
copilul ţine cuţitul, iar mama ţine cuţitul
copilului? Aşa, de fapt, mama e cea care
taie cu cuţitul, chiar dacă copilului i se pare altminteri.
Dacă copilul împinge mâna
mamei, atunci nu va tăia
pâinea, ci se va tăia pe sine.
Oare nu este aceasta chipul
libertăţii omeneşti? Oare nu
este pildă despre cei slobozi
întru bine şi cei slobozi întru
rău?
O, cel ce eşti slobod întru cele bune, foloseşteţi libertatea dăruită pentru a
da inima ta Domnului spre
călăuzire. Va rămâne a ta şi
o vei purta în sine, iar El o
va călăuzi.
În această a patra săptămână a
Postului Mare, adu-ţi aminte de
înfricoşatele, dar adevăratele cuvinte al
Mântuitorului tău despre inima care nu o
călăuzeşte Dumnezeu şi de toate cele ce se
ies din această inimă. Aminteşte-ţi şi înfricoşează-te amintindu-ţi.
Lasă-te întru totul lui Dumnezeu şi
spune-i în rugăciune: Tată, în mâinile Tale îmi predau inima. Fă din inima mea
ce ştii, ca din ea să iasă gândurile bune, şi
viaţa, şi credincioşia în căsătorie, şi sfânta
dragoste, şi cinstirea avuţiei străine, şi mărturisirea cea dreaptă, şi slăvirea şi lăudarea
sfântului Tău nume. Amin.
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A cincea săptămână
„Au trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului său
în inimile voastre, carele strigă: Avva Părinte.”
Gal. 4:6

1.

De ce ne este rânduit postul? Cred că
pentru a ne aminti mai bine obârşia
noastră. Ca să ne amintim că nu suntem
doar rodul pământului, ci al cerurilor –
mai întâi de toate al cerurilor. Ca să ne
aducem aminte că suntem neam ales, şi că
Tatăl nostru e însuşi Împăratul cerurilor şi
pământului.
De ce Maica noastră Biserica Pravoslavnică ne-a rânduit un astfel de post
aspru? Fără îndoială, pentru ca să ne întoarcem mintea de la toate
măruntele griji zilnice şi să
cugetăm la ceea ce e de căpătâi şi cu adevărat contează. Ca să ne amintim obârşia
noastră şi adevărata noastră
cale şi adevărata noastră patrie.
Ştii tu, fiul meu, de ce
Maica noastră Biserica
Pravoslavnică ne-a rânduit
postul? Negreşit, pentru a
ne aminti că măcar de suntem făcuţi din pământ, nu
pământul ne-a făcut, căci
şi pe el a trebuit cineva să-l
zidească. Ca să ne amintim de cerul care
îl purtăm în noi, în această coajă trupească şi pământească. Şi să putem despărţi în
noi cele cereşti de cele pământeşti, şi cele
veşnice de cele stricăcioase, şi cele netrecătoare de cele trecătoare, şi pe călător de
maşina călătorului.
În om, inima este de căpătâi. În inimă
e sângele, în sânge e sufletul, în suflet
e duhul. Inima trupească şi sângele sunt
din pământ şi spre pământ tind, sufletul şi duhul sunt din ceruri şi spre ceruri
tind. De aceea se poate vorbi despre inima
din inimă, adică de inima duhovnicească
din inima trupească. Căci, de nu ar fi aşa,
cum ar fi putut spune Atoateştiitorul: din
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3.
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inimă ies gândurile rele, minciuna şi hula?
Cum ar putea acestea ieşi din carne şi din
sânge? Iată, acestea numai din suflet şi din
duh pot ieşi!
Duhul este în suflet şi duhul mişcă
sufletul. Cum e duhul, aşa şi sufletul.
Dacă duhul este robit, şi sufletul este robit.
Dacă duhul este îndumnezeit, tot sufletul
este îndumnezeit. Dacă sufletul tău a primit de la Tatăl lui Hristos Duhul care a fost
în Hristos, atunci acelaşi Duh te va face şi
pe tine fiul lui Dumnezeu. Acelaşi Duh,
din inima ta duhovnicească, din miezul sufletului tău, strigă către Dumnezeu: Avva,
ce va să însemne Părinte!
Sunt însă şi duhuri nu
de la Dumnezeu, care
mişcă sufletul împotriva lui
Dumnezeu. Învăţaţi-vă să
deosebiţi duhurile! Neîncetat, roagă-te lui Dumnezeu să îţi dăruiască Sfântul
său Duh, acelaşi care a fost
în Fiul lui Dumnezeu Iisus
Hristos şi care S-a pogorât
asupra Apostolilor la Cincizecime şi care a mişcat sufletele tuturor sfinţilor şi drepţilor până în ziua de azi.
În această a cincea
săptămână a Postului
Mare, tu vei dărui inima ta
lui Dumnezeu. Şi când sufletul tău se va
linişti, Dumnezeu va trimite Sfântul Duh
să primească inima ta, să se sălăşluiască în
inima ta şi o ia şi să o călăuzească.
Cum vei simţi că adevăratul Duh al
lui Dumnezeu a venit în inima ta? E
uşor şi simplu, spun sfinţii purtători de
duh: după bucuria şi mângâierea ce se va
răspândi în întreaga ta fiinţă. După pacea
şi liniştea din inima ta. După puterea şi tăria şi lumina din tine. Şi mai ales pentru că
nu vei putea vorbi altfel despre Dumnezeu
decât zicând: Părinte!
Pentru aceasta, bine vei cuvânta această săptămână a Postului Mare şi bine
vei cuvânta sfinţii lui Dumnezeu, care au
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rânduit postul. Şi vei mulţumi Maicii tale
Biserica Pravoslavnică că te-a deprins cu
postul. Căci vei vedea câştigul postului, iar
postul se va îndreptăţi în faţa minţii tale.
Slavă şi mulţumită Domnului în veac şi în
veacul veacului. Amin.

A şasea săptămână
„Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor
vedea pe Dumnezeu.” Mat. 5:8

1.

Ochiul curat vede lumea şi tot ce este
în lume; iar ochiul în care a intrat un
pai nu poate nici să se uite, nici să vadă.
Aşa este şi cu inima omului. Dumnezeu a
dăruit inima omenească cu
osebită vedere. Când inima
e acoperită cu paiele păcatului, ea orbeşte şi nu poate
vedea nimic. Când inima se
curăţeşte deplin, ea vede lumea nevăzută în lumea văzută; vede lumea nevăzută
aşa cum e ea; vede pe Cel ce
e Inima lumii nevăzute, Îl
vede pe Dumnezeu.
Roagă-l pe Dumnezeu
să îţi curăţească inima,
şi vei vedea o neaşteptată
minune în această lume materială, pe care până acum ai
privit-o numai cu ochii fără inimă.
Inimă curată zideşte, Doamne, întru
mine! – aşa se ruga prorocul şi psalmistul Davíd. Şi tu aşa să te rogi; înnoieşte
şi iar înnoieşte această rugăciune, şi Dumnezeu îţi va dărui inimă curată şi văzătoare, şi vei vedea înţelesul tuturor lucrurilor
şi întâmplărilor, şi vei cunoaşte înţelesul
ascuns al fiecărui lucru zidit din această
lume.
Prin ce putem şi prin ce poate Dumnezeu curăţi inima omului? Numai prin
Duhul. Şi, dacă Îl vei milostivi pe Dumnezeu să zidească inimă curată întru tine, El
o va face cu ajutorul Duhului Fiului său,
Iisus Hristos – cu ajutorul Sfântului său
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Duh, care e unul, neîmpărţit, neschimbat,
deosebit de oricare alt duh care închipuie
mulţime, împărţire, schimbare.
De aceea înţeleapta noastră maică Biserica Pravoslavnică a rânduit ca de la
Miezonoptică la Pavecerniţă, în fiecare zi,
la fiecare slujbă şi rugăciune, să se citească
această rugăciune: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, carele pretutindenea
eşti şi toate plineşti, vino şi sălăşluieşte întru
noi şi curăţeşte pe noi de toate stricăciunea şi
mântuieşte, Doamne, sufletele noastre!
Oare ai fost la ţarină când se treiera
grâul? Când e zăpuşeală şi linişte, se
stă şi se aşteaptă să bată vântul. Căci fără
vânt nu se poate despărţi pleava de grâu.
Iar când vântul începe să
bată, toată lumea se umple
de bucurie. Căci vântul îi
ajută cel mai bine la curăţat.
Într-o clipită vântul ia pleava
şi rămâne grâul pe ţarină.
Însuşi Domnul nostru
Iisus, Mântuitorul şi Învietorul nostru, a spus despre Duhul lui Dumnezeu că
este slobod: Duhul unde voieşte suflă. Io. 3:8 Cu adevărat,
unde vrea şi când vrea. De
aceea a şi poruncit Apostolilor săi, când S-a Înălţat la ceruri, să aştepte în Ierusalim
– unde vor primi putere, când se va pogorî
Duhul Sfânt asupra lor. F.Ap. 1:8
În această a şasea săptămână a Marelui
Post, când vei auzi Evanghelia învierii lui Lazăr din morţi, adună-ţi gândurile
şi îndreaptă-le spre inima curată pe care
Dumnezeu o vede. Şi cearcă curăţia inimii
tale cu această minune a învierii a celui
mort de patru zile. Inima necurată nu îl va
vedea pe Dumnezeu în această întâmplare,
nici minunea dumnezeiască, şi va îndruga
poveşti despre hipnotism, autosugestie şi
alte magii primite şi de ştiinţă. Iar tu, dacă
aici nu Îl vei vedea pe Dumnezeu (în chipul
lui Hristos cel Înviat) şi nici minunea dumnezeiască în învierea lui Lazăr, înseamnă
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că încă ai inima necurată.
Însă, în nici un caz, nu deznădăjdui.
Numai să îţi doreşti cu adevărat o inimă curată – şi Dumnezeu care este dăruitorul tuturor celor bune – îţi va da. Nu te
îndoi – Dumnezeu îţi va da inimă curată,
şi bucuria ta va fi nemăsurată şi nesfârşită.
Atunci se va petrece în tine acea
minune dumnezeiască lăuntrică şi
preafrumoasă, pe care o înfăţişează Apostolul întâilor şi adevăraţilor creştini în acest
chip: Dumnezeu, carele au zis să lumineze
dintru întunerec lumina, Acela a strălucit
şi întru inimile noastre, spre luminarea cunoştinţei Slavei lui Dumnezeu, în faţa lui Iisus Hristos.
Şi te vei bucura, şi bucuria
ta va fi nemăsurată şi fără
de sfârşit. Căci acea Lumină
a Duhului dumnezeiesc din
inima ta va lumina totul în
tine şi în jurul tău, va lumina
fulgerător, până şi moartea şi
mormântul, şi nu vei vedea
nici moartea, nici mormântul, ci numai pe Dumnezeu
cel viu, Tatăl tău, şi viaţa cea
veşnică, nemărginită, purtătoare de biruinţă şi atotputernică.
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A şaptea săptămână
„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu
toată inima ta.” Mat. 22:37

1.

În această săptămână urmează paşii
Domnului Hristos, şi fii mereu alături
Lui, spre deosebire de judecătorii şi chinuitorii Lui. Şi iubeşte-l cu toată inima ta.
Mută-te duhovniceşte în acele zile şi
în acele întâmplări, şi sărută-i poala
şi mânecile veşmintelor, nu îndepărta inima ta de la El. Când îi auzi pe prigonitorii
Lui cum şoptesc: „Vinovate”, tu strigă-le în
urechi: „Drept e!” Iubeşte-l pe Cel ce te iubeşte, cu toată inima ta!
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Când Evreii Îl pălmuiesc, tu întinde
mâna ta în apărare şi primeşte palma
în locul Lui. Când Îl scuipă, tu spune: Scuipătorilor, ce veţi arunca unii altora în faţă,
dacă asupra Lui folosiţi tot scuipatul vostru, toată alcătuirea voastră?
Când Pilat Îl întreabă pe tăcutul Domn:
Ce este adevărul?, tu mărturiseşte şi
spune: Iată, El este Adevărul dumnezeiesc
viu şi întrupat. Când ostaşii Romani Îl biciuiesc, tu stai lângă El şi spune fiarelor:
Fiii lupoaicei, veşnici purtători de moarte, nu biciuiţi pe Mielul lui Dumnezeu cel
purtător de viaţă, Care dă viaţă împărăţiei
voastre a morţii.
Mergi după El pe Calea
Patimilor, şi poartă crucea Lui împreună cu Simon
Kirineanul, şi împreună cu
fericita Veronica şterge-i faţa
de praf şi sânge, şi împreună cu Mironosiţele plângi şi
umezeşte-i buzele uscate cu
un pahar de apă rece, şi răcoreşte-i fruntea înfierbântată.
Dăruieşte-i întreagă inima ta
şi iubeşte-l cu toată inima ta
în ceasurile umilinţei Lui.
Când auzi lovitura ciocanului asupra preacinstitelor Sale mâini, tu strigă:
"Au!" Când sunt bătute cuiele în preacinstitele Sale picioare, tu iarăşi vaită-te, ca şi
cum fierul s-ar înfige în trupul tău.
Închină-te Preasfintei Sale Maici şi
sărută poala şi mânecile veşmintelor
sale. Nu-i spune nimic. Nu o întreba nimic.
Închină-te încă o dată sfintei sale dureri. Şi
încă o dată sfintei sale tăceri. Spune-ţi în
sine: Preacinstită Maică, şi eu Îl iubesc cu
toată inima mea.
Scoate inima ta şi pune-o în trupul Său
şi uită de sine. Fii în El şi rabdă ce rabdă El şi cu totul să mori pentru sine. Mori
înaintea Lui.
Când Iosif şi Nicodim Îl pogoară în
mormânt, tu caută să fii împreună cu
El în mormânt. Închipuieţi că nu eşti viu în
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această lume. Ca o umbră să stai undeva
aproape de mormânt, şi viaţa ta să o priveşti ca fiind în mormânt. Şi îţi va fi dulce,
foarte dulce, moartea cu El şi întru El.
Oare cu cât mai dulce va fi învierea cu El şi întru El, când a treia zi
te vor lumina îngerii la mormânt?! Oştenii
Împăratului merg înaintea Împăratului,
feţele lor-s ca fulgere arzătoare, iar veşmintele albe-s ca zăpada. Iar când îngerii
lui Dumnezeu vor lumina în întunericul
Golgothei şi în întunericul sufletului tău,
atunci te vei simţi ca un om nou.
Şi când, tremurând, vei privi Minunea Minunilor, şi nu vei ştii dacă să
te ascunzi sau să fugi sau să
i te arăţi, iată, El întâiul se va
apropia de tine şi ca pe Maria te va chema după nume.
Iar când El te va numi prin
glasul Lui, ca printr-un fir
electric va intra în tine un
nou curent, o nouă viaţă, o
nouă putere. Şi El îţi va întoarce inima ta, ţi-o va da şi
pe a Lui. Şi tu, tremurând,
vei cădea la picioarele Lui
şi, printre suspine, vei striga precum Toma: “Domnul
Meu şi Dumnezeul Meu, slavă
Ţie!” Binecuvântaţi pe cei ce
blestemă pe voi, şi vă rugaţi
pentru cei ce fac vouă necaz. Lc. 6:28 Şi nu judecaţi, şi nu vă veţi judeca; nu osândiţi, şi
nu vă veţi osândi, iertaţi şi vi se va ierta. Lc.
6:37
Omul cel bun, din vistieria cea bună a
inimii sale scoate cele bune; şi omul cel rău,
din visteria cea rea a inimii sale scoate cele
rele; că din prisosinţa inimii grăieşte gura
lui. Lc. 6:45
Că nu au trimes Dumnezeu pe Fiul său în
lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin el. Io. 3:17
Urâciunea aduce ceartă, iar dragostea acoperă toate greşalele. Pil. 10:12
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Ştii tu oare, fiule ?

D

e ce se închid norii când câmpiile sunt
însetate de ploaie, şi se deschid atunci
când câmpiile nu vor ploaie? Din pricina
răutăţii oamenilor, firea s-a tulburat şi şi-a
lepădat rânduiala. Ştii tu oare, fiule, de ce
ţarinile rodesc slab primăvara, iar vara dau
recoltă proastă? Pentru că şi fiicele oamenilor îşi urăsc rodul pântecelor lor şi îl ucid
în plină creştere. Ştii tu oare, fiule, de ce izvoarele seacă şi roadele pământului nu mai
au gustul de odinioară? Din pricina păcatelor oamenilor, prin care a intrat neputinţa
în toată firea. Ştii tu oare, fiule, de ce neamul biruitor rabdă înfrângeri
din pricina neînţelegerii din
lăuntru şi din pricina vrajbei,
şi mănâncă pâinea amărâtă
de lacrimi şi urâciune? Deoarece i-a biruit pe vărsătorii de
sânge din jurul său, dar nu
i-a biruit pe cei din lăuntru.
Ştii tu oare, fiule, de ce maica nu îşi poate îndestula fiii?
Pentru că, alăptându-i, nu le
cântă cântecul dragostei, ci
cântecul urii faţă de vecini.
tii tu oare, fiule, de ce
oamenii s-au urâţit şi au
pierdut frumuseţea străbunilor? Din pricină că au lepădat chipul lui
Dumnezeu, care din lăuntru, din suflet,
dăruieşte frumuseţe feţei şi au pus pomezi
pământeşti. Ştii tu oare, fiule, de ce s-au înmulţit bolile şi înfricoşatele molime? Pentru
că oamenii au început să creadă că sănătatea este furată de la natură şi nu dăruită de
Dumnezeu. Iar ceea ce e răpit cu sila, cu îndoită silă trebuie apărat. Ştii tu oare, fiule,
de ce oamenii se luptă pentru pământ şi nu
se ruşinează de asemănarea lor cu cârtiţele? Pentru că pământul le creşte prin inimă,
iar ochii văd doar ceea ce creşte în inimă.
Şi pentru că, fiul meu, păcatul prea mult îi
slăbeşte în lupta pentru ceruri. Nu plânge,
fiule, în curând Domnul va veni şi va îndrepta toate.

Ş

ÎNVIEREA LUI HRISTOS, PRILEJ DE
BUCURIE SFÂNTÃ
Simboluri şi Semnificaţii - Mielul pascal
Preot Prof. Dumitru Stăniloae
Cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, este prilej de a trăi clipe de
bucurie sfântă.
Paştele, cum denumesc românii sărbătoarea Învierii, îşi are etimologia în cuvântul
ebraic pesah, trecere. Paştele evreilor marca
trecerea poporului ales prin Marea Roşie,
din robia Egiptului, în pământul făgăduinței,
Canaan. Paştele creştinilor este, în primul
rând, sărbătoarea Învierii Domnului, după al cărui model vor învia
toți creştinii. Sărbătoarea Sfintelor
Paşti a fost instituită de Dumnezeu prin Moise, înainte ca poporul
evreu să treacă prin Marea Roşie.
În ziua de 14 nissan (aprilie), fiecare familie iudaică a sacrificat un
miel, pe care l-a mâncat cu azimă
(pâine nedospită, deoarece nu au
avut timp să lase aluatul să crească) şi ierburi amare. Azima este
simbolul robiei, al mizeriei îndurate ca robi, iar ierburile amare semnifică viața petrecută de
israeliți în timpul robiei egiptene.
În cartea Exodului ne este relatat
modul în care Dumnezeu i-a cerut
lui Moise să celebreze Paştile: “Mielul să vă fie de un an, parte bărbătească şi fără meteahnă, şi să luați sau un
miel sau un ied, să-l țineți până în ziua
a paisprezecea a lunii acesteia şi atunci
toată adunarea obştii fiilor lui Israel să-l înjunghie
către seară. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi usorii şi pragul cel de sus al uşii casei unde
au să-l mănânce. Şi să mănânce în noaptea aceea
carnea lui friptă la foc; dar s-o mănânce cu azimă
şi cu ierburi amare. Dar să nu-l mâncați nefript
deajuns sau fiert în apă, ci să mâncați totul fript
bine pe foc, şi capul cu picioarele şi măruntaiele.
Să nu lăsați din el pe a doua zi şi oasele lui să
nu le zdrobiți. Ceea ce va rămâne pe a doua zi să
ardeți în foc. Să-l mâncați însă aşa: să aveți coap-

sele încinse, încălțămintea în picioare şi toiegele în
mâinile voastre; şi să-l mâncați cu grabă, căci sunt
Paştile Domnului, în noaptea aceea voi trece peste
pământul Egiptului, şi voi lovi pe tot întâi-născutul în pământul Egiptului” Exod 12, 1-11)
Unii susțin că modul celebrării este o
reminiscență a păstorilor nomazi din Orient,
care se mutau dintr-un loc în altul din cauza
secetei. Ei sacrificau un miel înainte de plecare, cu credința că vor fi feriți de
duhurile rele în timpul călătoriei.
Cu sângele mielului ungeau stâlpii şi bețele de la corturi.
În timpul regelui Iosia, pe la jumătatea secolului al VII lea î. Hr.,
Paştele a devenit o sărbătoare care
se oficia doar la templul din Ierusalim. Mielul nu mai era sacrificat
de capul familiei, ci de un preot.
Astfel, cu sângele mielului nu
mai erau unse uşile caselor, ci era
stropit altarul. În cartea Misna, în
partea care poartă denumirea Pesahim, este descris modul în care
serbau iudeii Paştile, în ultimele
zile ale templului lui Irod. Din
această carte aflăm ca mieii erau
sacrificați în curtea exterioară a
templului. Preoții erau aliniați pe
două rânduri. Pe un rând preoții
aveau un lighean de aur în mână,
pe celălalt rând, preoții aveau
un lighean din argint. În aceste ligheane era
strâns sângele mieilor sacrificați. Ultimul preot din rând avea datoria de a stropi altarul cu
sângele adunat (sângele mielului simbolizează eliberarea de păcate).
După ce templul din Ierusalim a fost
dărâmat de romani, în anul 70 d.Hr.,
s-a adoptat celebrarea Paştelui în familie, aşa cum se întâmplă şi în prezent.
Paştele la evrei se celebrează timp de opt zile,
în perioada 15-22 Nisan.
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Pentru creştini, Sfintele
Paşti este tot o trecere, însă
una de la moarte la viață.
Prin Paşti, noi nu comemorăm eliberarea evreilor din
Egipt, ci prăznuim moartea
şi Învierea lui Hristos. Profetul
Isaia, vorbind despre patima Domnului spune: “ca un miel spre junghiere s-a adus...“ Is. 53, 7
Deci, pentru creştini, Hristos devine
Mielul care Se jertfeşte pentru mântuirea
neamului omenesc. În Denia Prohodului
se spune: “Coasta Ți-au împuns, mâinile Țiau pironit, Stăpane şi cu rana Ta din coastă ai
vindecat neînfrânarea mâinilor strămoşilor”.
Mielul jertfit şi mâncat de evrei când serbau
Paştile, era o prefigurare a Mielului lui Dumnezeu Care ridica păcatele lumii Ieşirea 12, 46 şi se
oferă ca hrană pentru viața veşnică. Sfântul
Apostol Pavel ne îndeamnă să serbăm Paştele
într-o nouă perspectivă: “Iată Hristos, Paştele
nostru, S-a jertfit pentru noi; să prăznuim, deci,
nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutății şi
al vicleşugului, ci cu azimile curăției şi ale adevărului” ICor.5,7-8.
Paştile sunt în Ortodoxie “sărbătoarea sărbătorilor”. Dacă sărbătoarea este o țâşnire de
viață dumnezeiască în creație şi ca atare o
tâşnire de lumină mai presus de fire, Paştile
sunt țâşnirea deplină a vieții dumnezeieşti
în existența noastră creştină. Natura noastră
omenească nu mai e străluminată numai trecător de o rază dumnezeiască, care arată că ea
nu e de la sine şi singură existentă, ci această
natură e străbătută deplin şi pentru veci de
viața dumnezeirii, e transfigurată, pnevmatizată, ridicată din înlănțuirea procesului de
corupere continuă care duce trupul nostru la
descompunere, iar sufletul în iadul tenebrelor.
De aceea Paştile sunt o explozie de bucurie,
care perpetuează explozia de bucurie a ucenicilor care au văzut pe Domnul Înviat. De
aceea credincioşii se salută cu vestea unei
bucurii de necomparat cu nici o altă bucurie:
“Hristos a Înviat!” “Adevărat a Înviat!”, până
la Înălțarea Domnului, de când se salută cu
altă veste tot aşa de mare, legată interior de
prima: “Hristos s-a Înălțat!”, până la Cincizecime, care anticipează Cincizecimea deplină
sau umplerea desăvârşită a vieții noastre de
Duhul Sfânt.
Bucuria aceasta are atâta entuziasm în ea,
încât ea e ca o “sfântă beție”, ca o “beție trează”
de care vorbeşte Sfântul Grigorie de Nyssa.
E ca o “beție trează”, pentru că e produsă de
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cea mai autentică dar şi cea mai minunată
realitate, realitatea neasemănat de frumoasă a vieții veşnice şi plenare, mai frumoasă
şi mai minunată decât şi-o poate închipui
orice imaginație, motiv pentru care Sfântul
Grigorie de Nyssa spune că îngerii nu pun în
funcție nici o imaginație, pentru că realitatea
pe care o văd întrece orice imaginație.
Entuziasmul manifestat de Apostoli la
Cincizecime, în urma Pogorârii Duhului
Sfânt, care părea privitorilor ca o beție Fapte II, 13,
începuse de la Înviere. Ea caracterizează bucuria credincioşilor de la Paşti, care rămâne
temelia vieții sufleteşti a lor în tot cursul vieții
pământeşti. Acest entuziasm e produs de împărtăşirea de “vinul cel nou” al vieții de care a
vorbit Hristos înainte de Patimile Sale Marcu XIV,
25
: “Veniți cu rodul viței celei noi al dumnezeieştii
veselii, în ziua cea vestită a învierii împărăției lui
Hristos să ne împărtăşim”.
Femeile mironosițe aflând de la Înger despre Învierea Domnului, aleargă “cu frică şi cu
bucurie mare” să ducă această veste ucenicilor.
Justificând bucuria lor, primul cuvânt pe care
li-l adresează Iisus cel înviat la întâlnirea cu
ele, este: “Bucurați-vă!” Matei XXVIII, 9. De atunci
cei ce cred aleargă cu aceeaşi bucurie debordantă în noaptea Paştilor şi în zilele ce urmează, vestind tuturor celor pe care îi întâlnesc:
“Hristos a Înviat!”. Bucuria este starea sufletească principală pe care a produs-o vestea
învierii în cei care ştiau că viața lor sfârşeşte
în moarte. Bucuria aceasta se menține în creştini continuu, dar se actualizează mai ales în
noaptea Paştilor.
Femeile mironosițe se bucură nu numai
pentru că-l vor vedea iarăşi pe Învățătorul
iubit, ci pentru că Învierea Lui înlătură în
general moartea ca sfârşit al vieții noastre,
deschizându-i orizontul eternității. Aceasta
este şi cauza bucuriei noastre din orice timp.
În viața noastră, a creştinilor, s-a produs prin
Învierea lui Hristos o schimbare radicală, în
ea a pătruns o lumină nesfârşită, conținutul
ei a căpătat o valoare incomensurabilă, ea s-a
umplut de o bucurie inepuizabilă.
Iisus a confirmat cu autoritatea Lui dumnezeiască justețea bucuriei de care au fost cuprinse femeile mironosițe. El nu le-a îndemnat să se bucure pentru simplul fapt că vor
fi iarăşi cu El, ci pentru semnificația generală
nouă şi plină de fericire pe care o are Învierea
Lui pentru cei ce cred în El. Această confirmare a produs-o Hristos de atunci încoace
continuu: faptul că Apostolii au fost în stare

să moară până la unul pentru mărturia Învierii lui Hristos, faptul că mărturia aceasta a
produs milioane de mucenici şi de sfinți, că
cei credincioşi nu pot găsi sens existenței lor
fără această Înviere, e o repetare continuă a
confirmarii Învierii date de către Hristos.
Existența noastră s-a umplut prin Învierea
Domnului de bucuria prin excelență, de o bucurie reală, consistentă şi durabilă.
Se ştie că pe noi creştinii bucuriile trupeşti
nu ne satisfac deplin, că sufletul nu e satisfăcut de ele, iar bucuriile sufleteşti sunt nedepline, pentru că noi trăim marginile cunoaşterii,
ale iubirii, ale purității sentimentelor noastre.
Bucuria Învierii nu e nici trecătoare, nici
nedeplină. E bucuria prin excelență, pentru
că e bucuria eternă şi deplină. De aceea, nimeni nu trebuie să fie trist în noaptea Învierii.
Nimeni nu trebuie să plângă. Căci toate motivele de întristare apar acum fără însemnătate
față de biruirea morții. De ce să ne întristăm
de pricini care ne conduc spre moarte, când
ştim acum că prin moarte trecem la viața veşnică. De aceea Biserica cântă în noaptea Învierii: “Cu bucurie unul pre altul să ne îmbrătişăm:
O, Paştile! Izbăvirea de întristare”. Iar în cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur din noaptea
de Paşti se spune: “Nimeni să nu plângă pentru
sărăcie, că s-a arătat împărăția pentru toți. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că iertare
din mormânt a răsărit. Nimeni să nu se teamă de
moarte, că ne-a eliberat pe noi moartea Mântuitorului”.
Precum bucuria învierii întrece toate bucuriile şi copleşeşte toate tristețile, aşa lumina ei
întrece toate luminile revelației nedepline din
Vechiul Testament. Acolo un stâlp de foc conducea un popor dintr-o robie pământească
într-o libertate pământească exterioară; acolo
Moise le făcea cunoscută voia Lui Dumnezeu
ascuns în întuneric şi simțit în parte doar de
el însuşi. Aici Dumnezeu însuşi, Soarele Hristos ne luminează, arătat prin Învierea Sa din
morți în mod deplin, şi ne conduce spre libertatea şi viața deplină a vieții eterne: “În locul
stâlpului celui de foc a răsărit Soarele dreptății,
în locul lui Moise, Hristos, mântuirea sufletelor
noastre”.
Femeile mironosițe pleacă de la mormânt
nu numai cu bucurie, ci şi cu “frică mare”. În
bucuria lor e prezentă simțirea misterului,
simțirea izbucnirii existenței supreme, dumnezeieşti. De aceea, bucuria lor nu e o bucurie
obişnuită. Heidegger a deosebit între “Furcht”
ca frică de ceva din lume şi “Angst” ca un fel

de cutremurare în fața morții, care pune capăt
existenței în lume. În bucuria trăită de femeile
mironosițe la vestea învierii Domnului este o
astfel de cutremurare, care le punea înaintea
unui alt plan de existență. Dar cutremurarea
aceasta nu avea un caracter negativ, nu era
o spaimă, căci nu era produsă de sentimentul golului, al neființei, ci era o cutremurare
amestecată cu, bucurie. Învierea lui Hristos e
“începătura altei vieți, veşnice”.
Viața creştinului în plenitudinea şi deci în
bucuria şi lumina deplină este o altă viață, la
care se poate ajunge printr-o ridicare ce nu e
efectuată de noi înşine, ci de Dumnezeu asupra ființei noastre, deşi ni se cere şi nouă pregătire şi receptivitate pentru aceasta.
Propriu-zis Hristos însuşi e “Paştile”. El
e transcenderea, pentru că în El se produce
aceasta, pentru că în El se predă ființa noastră
în mod deplin lui Dumnezeu prin jertfă. Şi ne
predă într-o nevinovăție şi blândețe asemenea celei a mielului pascal din Vechiul Testament. Dar pe când mielul acela n-a ridicat cu
adevărat păcatul lumii pentru că jertfa lui nu
era actul liber al unui om fără păcat şi deci
n-a putut obține decât o trecere a fiilor lui
Israel din robia pământească la libertate pământească, ca prefigurare a trecerii de la altă
robie la altă libertate superioară, Hristos a venit ca Mielul în sensul deplin al cuvântului
care ne-a trecut de pe pământ la cer, pentru
că El însuşi a făcut această trecere pentru Sine
ca om: “Hristos, Paştile cele nouă, jertfa cea vie
jertfită, Mieluşelul lui Dumnezeu, Cel ce ridică
păcatul lumii”.
Prin pipăirea rănilor s-a convins Toma ca
iubirea lui Hristos manifestată în răstignire a
fost aşa de mare, că prin ea a înviat şi ne va învia şi pe noi, căci o asemenea iubire nu putea
fi decât iubire dumnezeiască. Numai în sensul că iubirea maximă, iubirea adevărată este
iubire dumnezeiască se adevereşte adagiul:
“Iubirea în veci nu moare”. Toate au fost puse
în lumina deplină a scopului lor prin Înviere.
Prin ea a început raiul comuniunii eterne şi
depline între noi creştinii şi Dumnezeu şi întreolaltă. De aceea toate laudă acum în mod
conştient, sau fără să-şi dea seama, pe Hristos: “Luminatu-s-au toate cu Învierea Ta, Doamne, şi raiul iarăşi s-a deschis şi toată zidirea lăudându-Te, cântare
Ție aducem totdeauna”.
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Sfânta Luminã de la Ierusalim
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n mod suprafiresc ea este o minune dumnezeiască necuprinsă de mintea noastră, care se repetă din an în an, în Sâmbăta
Mare, de aproape 20 de veacuri. Este cea
mai mare minune din zilele noastre văzută
atât de credincioşi, cât şi de necredincioşi.
Este minunea care uimeşte toată mintea şi
dovedeşte oamenilor până la sfârşitul veacurilor că Hristos, lumina lumii şi Mântuitorul sufletelor noastre, a înviat din morți a
treia zi, dăruind tuturor viață veşnică.
espre felul cum se săvârşeşte această minune a aprinderii sau mai corect
spus, a venirii Sfintei Lumini pe Mormântul
Domnului, s-a scris prea puțin. Nici în zilele
noastre nu se vorbeşte cât s-ar cuveni despre această negrăită minune. Poate tocmai
pentru că este o minune publică, văzută de
toți şi verificată, asupra căreia ortodocşii nu
au nici o îndoială! Sau, poate, pentru a nu
crea discuții şi controverse omeneşti inutile
asupra acestei, sfinte minuni, Biserica Ortodoxă din Ierusalim nu acceptă nici un fel de

D

16

publicitate zgomotoasă, nici discuții şi scrieri polemice. Cine crede în Hristos şi voieşte să vadă o mare minune a zilelor noastre,
cine doreşte să se întărească mai mult în
dreapta credință, să meargă la Mormântul
Domnului de Paşti şi va vedea minune negrăită.
i acum să relatăm pe scurt cum se aprinde Sfânta Lumină la Sfântul Mormânt.
Sfânta Lumină se aprinde pe Mormântul
Domnului nostru Iisus Hristos în Sâmbăta
Mare, ziua, între orele 12.30-13.30, în timpul
Vecerniei Mari. Se ştie că, de-a lungul secolelor, Sfânta Lumină nu se aprinde decât
numai la ortodocşi, ca o dovadă incontestabilă că numai ei păstrează dreapta credință
apostolică. Este cea mai puternică dovadă
care mărturiseşte că Ortodoxia este credința
cea adevărată.
ormântul este controlat încă din
noaptea Vinerii Mari, după prohod,
de câțiva polițişti civili necreştini - un arab,
un turc şi o persoană din partea statului Is-
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rael. Ei verifică toate obiectele din interior să
nu aibă vreo sursă de foc, verifică lespedea
Sfântului Mormânt şi controlează corporal
pe arhiereul grec care presară vată pe mormântul Domnului. Apoi se sting toate luminile şi se pecetluieşte uşa Sfântului Mormânt cu două mari peceți, benzi de pânză
albă cu ceară şi sigilii la capete, în forma de
X. Gardienii rămân de pază la uşa Mormântului până când se aprinde Sfânta Lumină.
rocesiunea pentru Vecernia Sâmbetei
Mari se formează la sediul Patriarhiei
Ortodoxe. Toți slujitorii se îmbracă în odăjdii albe. La ora 9 dimineața procesiunea se
porneşte spre Biserica Sfântului Mormânt.
Înainte merg patru “dragomani”, civili
greci, în ținută specială, cu toiege metalice
în mâini, pentru a anunța începerea procesiunii: apoi urmează doi diaconi căre duc pe
mâini Sfânta Cruce care are în ea lemn din
Crucea Mântuitorului. Apoi urmează cortegiul sutelor de slujitori, care străbate culoarul viu al miilor de închinători, ce umplu
toate ulițele, curtea, biserica, galeriile.
n biserică, slujitorii, în frunte cu Patriarhul, se opresc în fața Sfântului Mormânt
pecetluit. Apoi înconjoară de trei ori Sfântul Mormânt pe partea dreaptă, în sunetul
clopotelor, cântând “Învierea Ta, Hristoase,
Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri şi pe noi,
pe pământ, ne învredniceşte cu inimă curată să
Te slăvim”. La a treia ocolire se cânta imnul
vecerniei de la vohod “Lumina lină a sfintei
slave”. Apoi patriarhul cu toți
slujitorii se retrag în altarul
bisericii ortodoxe de vizavi şi
stau în aşteptare. Între timp,
vin diferiți delegați oficiali,
autorități locale şi bisericeşti
armene, romano-catolice şi
copte. Miile de credincioşi stau
cu felinare speciale în mâini să
ducă acasă, în țara lor, Sfânta
Lumină. Cei mai mulți însă, țin
în mâini câte un mănunchi de
33 de lumânari albe, legate între ele, pe care este imprimată
icoana Învierii Domnului, ca să
le aprindă la vreme.
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cest mănunchi simbolizează numărul
anilor pe care i-a trăit Mântuitorul pe
pământ. Se face o tăcere mormântală! Fiecare se roagă, fiecare aşteaptă cu emoție Lumina divină, fiecare stă concentrat în sine
însuşi, cuprins de fiorul tainic al minunii.
e la orele 11.30 vin de la Betleem câteva sute de arabi ortodocşi, să ia Sfânta
Lumină. Ei sunt foarte evlavioşi, dar şi gălăgioşi în acelaşi timp, înconjoară Sfântul
Mormânt, se roagă tare cu mâinile în sus,
se urcă unii pe umerii altora, se agață de
pereții baldachinului Sfântului Mormânt,
de jur-împrejur, ca albinele pe fagur, şi ridică mâinile, cerând Sfânta Lumină: “Doamne,
trimite-ne din cer Lumină!”.
n jurul orei 12, în timp ce preoții stau la
vohod de la altarul Bisericii Învierii până
la Sfântul Mormânt, patriarhul se dezbracă
de omofor, de sacos şi de mitră, şi rămâne
numai în stihar alb, cu epitrahil, mânecuțe
şi brâu. Apoi este condus de doi diaconi
şi de eclesiarhul bisericii în fața Sfântului Mormânt. Aici, mai întâi este controlat
peste tot de politişti necreştini, în prezența
reprezentanților oficiali armeni, romano-catolici şi copți, să nu aibă vreo sursă de foc.
Apoi patriarhul desigilează uşa Sfântului
Mormânt, prin ruperea peceților şi intră în
prima încăpere, numită “Capela Îngerului”,
însoțit, după tradiție, de un arab musulman.
Diaconii şi eclesiarhul rămân afară, la uşă.
Ceara de la cele patru sigilii se adună într-o
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ală se săvârşeşte în inimile şi
conştiințele tuturor.
atriarhul adună cu mâinile vata aprinsă de o flacără
galben-verzuie, care timp de
câteva minute nu arde. Apoi
pune vata aprinsă în două cupe
de aur cu găuri şi iese în Capela Îngerului. Aici aprinde două
buchete mari de câte 33 de lumânări, în prezența musulmanului, iar cupele aprinse le dă,
pe două ferestre mici, afară, la
cei doi diaconi ortodocşi. Acestia duc o cupă la Sfântul Altar,
iar a doua la biserica Sfinților
Împărați Constantin şi Elena de la Patriarhie. Apoi patriarhul iese în
fața Sfântului Mormânt cu cele două făclii
aprinse şi strigă de trei ori: “Veniți de luați
lumină!”
inunea continuă, în clipa când patriarhul iese din Sfântul Mormânt, se
aprind singure cele şase candele ale ortodocşilor de deasupra, o parte de lumânări
din sfeşnice şi candelele din Altarul Bisericii
Mari, sub privirile uimite ale tuturor. Apoi,
doi diaconi iau pe patriarh şi îl duc în Sfântul Altar, în cel mult trei minute, toți credincioşii adunați aprind felinarele şi buchetele
de câte 33 de lumânări. Biserica este parcă o
flacăra vie. Mulți se ating de flacără cu fața,
cu mâinile, cu hainele, pentru binecuvântare, fără a se arde. Abia după câteva minute
flacăra arde în mod normal. Tot acum iau
Sfânta Lumină de la Patriarh, romano-catolicii, armenii şi copții şi o duc în altarele
lor, unde o păstrează tot anul. La urmă, Patriarhul ține o scurtă predică de mulțumire
Mântuitorului şi de întărire a credinței ortodoxe. Timp de două ore se scurg zeci de
mii de pelerini prin fața Sfântului Mormânt,
cu Sfânta Lumină în mâini şi cu căldura
credinței în inimi. La orele 3 după amiază
Vecernia şi procesiunea Sfintei Lumini iau
sfârşit. Pelerinii se întorc la gazdele lor, cu
fețele luminate şi cu făclii aprinse, zicând
fiecare în limba sa: “Slavă Tie, Mântuitorule,
pentru această negrăită minune!” În noaptea
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cupă de argint şi se duce la altar, unde se
păstrează până la Paştele anului următor.
atriarhul intră apoi în a doua încăpere
şi îngenunchează în fața lespedei Sfântului Mormânt, iar musulmanul rămâne în
Capela Îngerului şi supraveghează. Se sting
toate lumânările, candelele, luminile, în biserică se face o mare tăcere. Emoția minunii cuprinde pe toți. Numai arabii agățați
deasupra fac mereu semne de implorare a
Sfintei Lumini. Se zice că dacă nu vin arabii
să se roage, întârzie venirea Sfintei Lumini.
Toți se roagă strigând “Doamne, dă-ne Lumină!” “Să vină Lumina!”, “Trimite-ne din cer
lumină!”
upă 15-20 de minute de fierbinte rugăciune, toată lumea din biserică observă
o lumină puternică, ca o scânteie luminoasă
de fulger, coborând în zigzag prin cupola
mare a Bisericii, în multime se aud glasuri
de emoție în toate limbile. Scânteia dumnezeiască coboară deasupra Capelei Sfântului
Mormânt, ca un glob de lumină ce se sfărâmă în mici bucăti. Apoi intră înăuntru ca
o subtire rază de foc, coboară pe lespedea
Mormântului şi aprinde vata presărată deasupra. Deja vata şi lespedea se încarcă de o
rouă divină, în timpul rugăciunii. În această
clipă Sfânta Lumină a venit! Minunea s-a
săvârşit! Mulțimile aşteaptă cu nerăbdare
Sfânta Lumină, cu mâinile întinse. Frunțile
şi obrajii tuturor sunt transpirate de emoția
minunii! O mare bucurie şi trezire spiritu-
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de Sfintele Paşti la ora 11 se pornesc din
nou în mare procesiune, de la patriarhie
spre Biserica Sfântului Mormânt, toți slujitorii în frunte cu patriarhul; înainte merg cei
patru dragomani, apoi şaisprezece diaconi
cu prapuri, doi diaconi cu Crucea mare de
procesiuni, în care se află lemn din Crucea
Mântuitorului şi, în continuare, preotii, episcopii, patriarhul şi mii de credincioşi.
a intrarea în marea biserică, întâi se înconjoară de trei ori Sfântul Mormânt
cu crucea şi cu făclii aprinse din Sfânta Lumină, cântând “Hristos a înviat din morti, cu
moartea pe moarte călcând şi celor din mormânturi viață dăruindu-le”. Apoi se citeşte Evanghelia Învierii în fața Sfântului Mormânt şi
se începe slujba Învierii, după rânduială. În
timpul cântării fiecărei pesne, un arhiereu,
cu câțiva preoti şi diaconi, cu Crucea şi cu
Sfânta Lumină în mâini cădeşte şi înconjoară Mormântul Domnului. După slujba Învierii se face în continuare Sfânta Liturghie pe
Sfântul Mormânt. Slujeşte patriarhul cu mai
mulți preoți şi diaconi. Slujba este măreață,
dumnezeiască! Inimile tuturor simt din belşug bucuria Învierii. La ora 2 după miezul
nopții Liturghia Învierii ia sfârşit.
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Rugãciunea mamei
cãtre Sfânta Fecioarã
Maria
Maică Sfântă Preacurată,
Vezi ce frumos dorm copiii?
Ei îmi sunt averea toată ,
Pentru ei din greu mă zbucium,
Pentru ei trăiesc în lume.
Şi îndur atât noianul
De dureri fără de nume!
I-am culcat, şi-acum spre Tine vin,
Ca ei să nu mă vază
Şi te rog Măicuţă Bună
Să cobori o blândă rază,
Raza bunătăţii Tale,
Pe frumoasele lor plete
Ca să n-aibe vise rele
Şi nici pleoapele muiete.
Şi mi-i fă în zori de ziuă,
Când or fi ca să se scoale,
Să-i văd blânzi, cuminţi şi veseli,
Îndreptând spre Tine paşii
Cum se-ndreaptă înspre Tine,
Colo-n cer, sus îngeraşii.

Arhimandrit Ioanichie Balan
www.crestinortodox.ro
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Pe urmele Pãrintelui Arsenie Boca
Mãrturisiri (5)
Aspazia Otel Petrescu “Parcã l-as fi întâlnit pe Iisus”
Numele doamnei Aspazia Oţel Petrescu
este cunoscut şi respectat în România. Ea
face parte dintre “martirii”
închisorilor comuniste, o luptătoare care şi-a plătit idealurile cu suferinţe. Născută
la Cernăuţi, din părinţi învăţători, se refugiază cu familia în România, în anul
1944, în satul Şugag, pe Valea
Frumoasei, în apropiere de
Sebeş-Alba. Aspazia va frecventa cursurile Facultăţii de
Litere şi Filozofie din Cluj.
Deoarece face parte din
“Frăţia Ortodoxă Română
Studenţească”, organizaţie ce
avea rolul de a conecta studenţimea clujeană la valorile spiritualităţii creştine şi la
valorile şi tradiţiile poporului
român, în anul 1948, în prag
de a-şi susţine licenţa, va fi
arestată. La scurtă vreme,
înainte de a ajunge la închisoare, în viaţa tinerei studente din Cluj se
va petrece, însă, un mare eveniment: întâlnirea, la Mănăstirea Sâmbăta, cu părintele
Arsenie Boca. Emoţionante şi vii, în ciuda
zecilor de ani trecuţi de atunci, evocările dnei Aspazia Oţel Petrescu se numără printre
cele mai frumoase şi importante mărturisiri
legate de “Sfântul Ardealului”. Publicate în
cărţi cu mare audienţă la public, ele au un
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farmec sporit când sunt ascultate pe viu,
“în direct”. La 87 de ani, d-na Aspazia nu
şi-a pierdut iradierea pe care
le-o dăruieşte celor din jurul
ei, după cum nu şi-a pierdut
nici harul vorbirii, puterea de
a învia amintirile din trecut.
Am beneficiat, şi eu, de darurile acestea, cu prilejul unei
vizite pe care i-am făcut-o
la Roman, în toamna acestui
an. Un prilej special, în care
d-na Aspazia Otel Petrescu
s-a întâlnit cu două foste colege de închisoare din Munţii
Apuseni, cărora le mulţumesc
că m-au acceptat ca însoţitor.
Dar, înainte de toate, îi mulţumesc gazdei noastre, care
mi-a permis sa apăs pe butonul reportofonului şi să public, apoi, mărturiile legate
de părintele Arsenie Boca,
marele îndrumător al vieţii
sale spirituale şi sufleteşti.

Detinuta cu codite împletite
Aspazia Oţel Petrescu este un nume reprezentativ pentru marea masă de “bandiţi”
care au “beneficiat” de “tratamente speciale” în închisorile comuniste. Deşi era doar
o adolescentă firavă cand a fost arestată,
perindându-se prin mai multe închisori, în

care a avut mereu parte de un “tratament
special”, a suportat cu demnitate şi mult
curaj anii de temniţă. “Oţel” a fost probabil un nume predestinat, un nume care
evoca o personalitate de excepţie şi o tărie
de caracter mai dură decât fierul. Cu cât
oprimarea era mai intensă şi caznele mai
crude, cu atât Aspazia devenea mai puternică. Personalitatea sa creştea frumos spre
lumina de care nu avea parte în închisoare, se înalţa spre Dumnezeu. Fiecare nouă
tortură îi şlefuia sufletul şi îi întărea şi
mai mult credinţa şi dragostea de Hristos.
Era copilă cand a intrat pe poarta închisorii
de la Mislea, cu două codiţe împletite, ce-i
atârnau pe umeri, şi cu privirile nedumerite de nedreptatea care i se făcea. O va impresiona chiar şi pe directoarea închisorii,
care va exclama, privind-o: “De când sunt
închişi şi copiii?”. A fost
eliberată peste 14 ani,
femeie în toată firea, cu
părul complet cărunt,
dar cu sufletul neatins.
Privirile îi erau limpezi
şi senine. Nici o încrâncenare, nici o durere
nu se putea citi în ele.
Ferestre deschise spre o
viaţă în care nu era nimic de ascuns.

Prima întâlnire
Aureolată de nimbul alb al părului, înconjurată de icoane, crucifixuri şi candele, aşezate în fața altarului amenajat pe unul din
pereţii odăii, d-na Aspazia se pregăteşte,
parcă, să oficieze un ritual.
“Întâlnirea cu Părintele Arsenie Boca a
fost unul dintre cele mai zguduitoare şi
marcante momente din viaţa mea. De aceea, de fiecare dată cand povestesc, retrăiesc
cu aceleaşi emoţii de atunci întregul eveniment. Îmi cer scuze dacă lacrimile mă vor
copleşi la un moment dat.
Să încep, aşadar... Eram studentă la Litere
şi Filozofie în Cluj, în ultimul an. Mă frământam de multă vreme cu privire la o

anume stare sufletească negativă, de care
nu reuşeam să scap. Din această cauză, mă
simţeam teribil de vinovată şi nevrednică de
a lua Sfânta Împărtăşanie. Mă rugam intens
să-mi găsesc un duhovnic care să mă scoată
din această stare. O minune face ca într-una
din zile, la ieşirea din biserică, Zorica Laţcu,
o bună prietenă a mea, care trecea atunci
pe stradă, să mă abordeze şi să-mi propună
să mergem la Sâmbăta de Sus, la Părintele
Arsenie. Nu mi-a lăsat timp de gândire şi
şovăială, pentru că trebuia să fugim la tren...
Era un ianuarie încărcat de zăpadă. După
un drum lung şi obositor, în care ne-am luptat din greu cu nămeţii, am ajuns la mănăstire. Pe drum mă gândeam că ar fi minunat
să-l întâlnesc pe Părintele întâmplător, fără
o prezentare oficială. Odată ajunse la mănăstire, Zorica m-a
abandonat la bucătărie, după care
a plecat să se întâlnească cu Părintele.
La acea dată, ea
lucra la corectura cărţii “Cărarea
Împărăţiei”,
alături de Părintele
Arsenie. Era, aşadar, un om al casei,
având chilia ei...
Stăteam de ceva vreme printre oalele de
la bucătărie, abandonată de Zorica, când
din senin m-au podidit lacrimile. Curgeau,
curgeau fără oprire, cu bucurie parcă, ca un
şuvoi nestăvilit, ca un ropot de ploaie răcoroasă, după o perioadă de secetă şi arşiţă
cumplită. Femeia de la bucătărie m-a observat şi mi-a spus: “Ţi-a vorbit Părintele?”.
“Nu, nici vorbă!”, am răspuns eu. “Nu ştiu
ce mi-a venit”. “Atunci sigur şi-a îndreptat
atenţia asupra ta, de-acolo din chilie”, a mai
adăugat femeia. Abia mai târziu am aflat
că în acele momente, Zorica tocmai îi vorbea despre mine şi Părintele îmi cerceta
cugetul. Şi am plâns aşa, liniştit, ca o izbăvire, din păcate şi dureri, până când cineva a venit să mă conducă în chilia Zoricăi,
unde tocmai se făcuse focul şi era fum.
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Zorica nu sosise. Aşteptam în faţa geamului deschis ca fumul să iasă din odaie, şi
priveam depărtările, în timp ce lacrimile
continuau să-mi curgă, liniştit, pe obraz.
Peisajul era de o frumuseţe copleşitoare.
Îţi înalţa sufletul spre Dumnezeu. Zăpada
vătuia brazii din jur şi acoperea cu linţoliu
imaculat curtea mănăstirii. Depărtările erau
străjuite de maiestuozitatea culmii crenelate a Munţilor Făgăraş. În tonuri violacee,
munţii se topeau în depărtare, în lumina palidă a înserării. În faţa bisericii, pe care o vedeam din chilie, într-o buturugă scorburoasă, Părintele amenajase un tămâier în care
ardeau permanent răşini, smirnă şi tămâie.
Aerul din jurul mănăstirii avea parfum de
sfinţenie. Parcă auzeam fâlfâirile aripilor de îngeri în
jurul meu. Fumul alb-albăstrui se ridica molcom din tămâier, realizând o legătură
între pământ şi cer, în ora
albastră a înserării. La un
moment dat, un glas nespus
de blând mi-a întrerupt duetul meu tăcut cu plânsul şi
natura.
- Ce s-a întâmplat? Iată-mă,
aşa cum ai dorit. Eu sunt acela
pe care îl cauţi. Sunt pregătit
să te ajut.
M-am întors atât de brusc,
încât m-am descumpănit,
dar mâna Părintelui m-a
ajutat să mă echilibrez. În faţa
mea stătea un călugăr înalt, zvelt, îmbrăcat în
alb. Mă privea atent. Ochii care mă priveau
erau de un albastru luminos, privirea lor era
infinită. Înţelegeam că ei văd tot, tot, până
în adâncul fiinţei mele. La rândul meu, am
văzut cu claritate ce anume era grav în viaţa
mea şi pentru ce era nevoie de mult plâns.
Întâlnirea cu Părintele m-a năucit în primul moment, după care a urmat limpezirea. Parcă aş fi avut o întâlnire cu Iisus.
Persoana Părintelui Arsenie avea extraordinara capacitate de a manifesta, de a sugera
dumnezeirea. Doar privindu-l, înăuntrul
fiecăruia se petreceau schimbări majore.
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Lumea se convertea, se încreştina, îşi abandona patimile şi păcatele sub privirile lui.
A doua zi, aveam să asist la cea mai impresionantă liturghie din viaţa mea. Am văzut
atunci o biserică întreagă în lacrimi. Toţi trăiau extrem de intens momentul, iar Părintele
Arsenie, la Prefacere, săvârşea întregul ritual zguduindu-se de plâns. Credincioşii
nu observau decât tremurul umerilor, deşi
vocea sa nu înregistra nici o modificare.
Transfigurată, transformată, echilibrată, am
plecat de la Mănăstirea Sâmbăta, călăuzită
de promisiunea Părintelui Arsenie de a ne
revedea de Florii.”

Împãrtãsanie pentru 14 ani
“Atunci, în ‘48, Paştile cădeau
în 2 mai. În jurul mănăstirii
natura era într-o exuberanţă totală. Totul în jur era în
floare. Păsările cântau imnuri de slavă Creatorului,
alături de călugării mănăstirii. De Florii, am avut o
altă întrevedere cu Părintele
Arsenie. Am fost consemnată în chilie timp de trei
zile, după care urma să mă
prezint la spovedanie. M-a
încurajat. Mi-a spus să nu
mai fiu atât de timidă şi de
speriată. În aceste zile, miau ţinut companie în chilie primele capitole din Cărarea Împărăţiei.
Miercuri seara, am intrat la spovedanie încărcată de emoţie, dar cu curaj. Părintele
mi-a ascultat cu răbdare, ore în şir, spovedania. Când mi-am exprimat dorinta de a mă
călugări, Părintele a intervenit: “Câtă certitudine ai că vrei să intri în monahism?”. “99%,
Părinte”. “Şi acel 1% cum se traduce?”. “Mi-e
teamă că nu am chemare, că nu asta este voia lui
Dumnezeu”. “Dar, fată dragă, nu realizezi că
acest procent de îndoială cântăreşte cât cele 99
de certitudine? Uite cum facem! Ne vom ruga
împreună pentru ca Dumnezeu să ne descopere
voia Lui. Până pe 15 august, va veni răspunsul la
rugăciunea noastră. Te asigur că nu vei mai avea

nici un dubiu”.
Am primit cu mare fericire dezlegarea
de păcate şi Sfânta Împărtăşanie, din mâna
Părintelui, în Joia Mare. Pentru cei din jur
era de mirare cum Părintele mă împărtăşeste atât de repede, fără o perioadă mai
lungă de penitenţă, deoarece se ştia că nu
mai luasem Sfânta Împărtăşanie de 4 ani.
La acea dată, nu ştia nimeni ce avea să urmeze. Doar Părintele vedea urgia ce se pregătea
să se-abată asupra ţării. Împărtăşania primită atunci trebuia să-mi fie sprijin pentru următorii 14 ani de încercări care mă aşteptau.
Părintele nu dorea să mă sperie, dezvăluindu-mi viitorul sumbru. Săptămâna Mare
petrecută atunci la Sâmbăta a fost una de
pregătire pentru lupta cumplită ce urma să o duc curând, cu
stihiile dezlănţuite ale iadului.
De-abia mai târziu, în zilele
negre de temniţă grea, am înţeles lămurit aceste lucruri...”
Istovită de emoţia amintirilor, d-na Aspazia suspină
adânc şi frânge două lacrimi
sub pleoape. O rog, totuşi, să
spună până la capăt povestea
acelei miraculoase nopţi de
Înviere, pe care, deşi am citito în cartea sa, “Strigat-am către
Tine, Doamne...”, as vrea s-o
retrăiesc, prin magia inegalabilă a cuvintelor vii.

Flacãra vie
“După Deniile din Joia Mare, Părintele
m-a invitat, alături de Zorica, să iau parte la
masa care se lua în trapeză, la miezul noptii, după care călugării intrau în post negru,
până la Înviere. Era o noapte cum rar mi-a
fost dat să văd. Natura se zbuciuma înnebunită, cântând un Prohod pentru Cel pus în
mormânt. Întunericul era în jurul nostru ca
o păcură groasă. Salciile suspinau şi oftau
din greu, sub rafalele nemiloase de vânt,
măturând cu plete verzi prundişul aleilor.
Cei care eram acolo, în acel moment, trebuia să străbatem aleea care lega biserica de arhondaric. Cum întunericul era de nepătruns,

Părintele Arsenie a luat o lumânare groasă,
dintr-un sfeşnic, şi a pornit în faţa convoiului. Toţi din convoi eram cu ochii pe lumânarea Părintelui, pe care o ţinea în lateral,
depărtată de dânsul. Palele de vânt puternic
o luau în primire, îi învârtejeau flacăra în
toate părţile. Curgea uneori în jos, o lua în
lateral, când în stânga, când în dreapta, iar
alte ori se înălţa nefiresc de mult în sus, însă
nu se stingea. Priveam fascinată lumânarea, călcând tot aiurea, pândind clipa când
aceasta se va stinge, însă acest lucru nu s-a
întâmplat. Zorica mi-a şoptit, la un moment
dat: “Este ca în poezia mea, “Răpire”: Atât era
cărarea de fierbinte/ Că tainic gând îmi stăruia
în minte/ Să nu-mi atârne haina jos, în jar...”.
Mă miram cum de făcea
Părintele acea demonstraţie a puterilor sale, deoarece, de obicei, se ferea de
asemenea lucruri. Se povestea că odată, în timpul
rugăciunilor sale solitare
din biserică, Părintelui
i se stinse lumânarea.
Atunci se duse la o altă
lumânare, luase flacăra
pe degetul mic şi aprinse
lumânarea stinsă. Cine
îl văzuse, spusese peste tot, în mănăstire, dar
Părintelui nu-i fusese pe
plac această popularizare
a întâmplării.
Când am ajuns în pragul clădirii, Părintele s-a oprit şi a aşteptat să intre toată lumea. Zorica şi cu mine
eram ultimele. Când am ajuns în dreptul
său, Părintele mi-a întins lumânarea zicând:
“Ţine tu lumânarea şi nu te mai mira atât”.
Disperată, am ocrotit cât am putut flacăra
lumânării, cu mâinile făcute căuş, arzândumă toată, însă lumânarea s-a stins pe loc.
“Vezi că trebuie să înveţi cum să duci lumina
în furtună!”, mi-a spus Părintele. “N-am să
fiu niciodată o bună purtătoare de lumină”, am
spus dezolată. Din nou, Părintele mă pregătea cu aceste vorbe pentru ce va urma.
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Ascultarea
Între timp, toată lumea intrase şi se aşeza
la masă. Eu am intrat la bucătărie, neavând
curajul să mă aşez la masă cu Părintele.
Acesta mi-a observat însă lipsa, a venit şi
m-a luat de mână, spunându-mi: “Trebuie să
înveţi să faci ascultare. Aici nimeni nu face nimic de capul lui. Am să-ţi dau un canon. Nu vei
participa alături de noi la a doua Înviere, care se
va face la chilia din pădure. Vei sta să meditezi la
ce înseamnă să asculţi de duhovnic”.
A sosit şi momentul când avea loc plecarea la chilia Părintelui, săpată în stânca
muntelui. Era emoţie mare, deoarece puţini
cunoşteau acest loc. Acum, Părintele dorea
să fie acolo cu toţi participanţii la slujba celei
de-a doua Învieri. Eu mă gândeam să încalc
canonul şi să o iau pe ascuns, în urma convoiului. Însă, când să dau colţul bisericii, un
călugăr mi-a tăiat calea: “Ce vrei să faci? Nu
cumva ai de gând să încalci canonul Părintelui?
De altfel, Părintele m-a trimis să-ţi port de grijă
şi să te ajut să nu-ţi fie prea grea renunţarea”.
Pe părinte-l chema Iustin. M-am aşezat lângă el pe o băncuţă, iar acesta a început să-mi
povestească martirajul Sfântului Didim şi al
Sfintei Teodora. În momentul în care povestirea a ajuns la sfârşit, din faldurile nopţii a
început să răsune din ce în ce mai glorios
vestea că Hristos a înviat! Apele întunericului s-au despicat şi, în frunte, în nimbul
licăritor al lumânărilor aprinse, a apărut
părintele Arsenie, urmat de o mare de chipuri luminate de steluţele tremurătoare ale
lumânărilor. Albă, înaltă, silueta Părintelui
părea că vine de lungă vreme, de foarte
departe, din alt veac, când Domnul sfinţea
pământul cu tălpile Sale. Poporul ce cânta
imnul Învierii, cu lumânări aprinse în mâini, părea să formeze apoteoza ce încununa
sacrificiul celor doi martiri din povestirea
părintelui Iustin. Tabloul era fantastic, fascinaţia lui nu poate fi cuprinsă în cuvinte.
“Vezi, soră, cum ştie Domnul să răsplatească
ascultarea? Am fost lipsiţi de bucuria de a fi cu
Părintele nostru la chilia sa din munte, dar nici
unul din cei prezenţi acolo nu a putut vedea tabloul miraculos ce se prezintă ochilor noştri”.
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Părintele Iustin avea dreptate. Tabloul era
magnific, unic, irepetabil, imposibil de
transmis prin cuvinte sau de imaginat cu
penelul.
În lunea Sfintelor Paşti, mi-am luat binecuvântarea de plecare. Părintele m-a binecuvântat pe creştet, repetând de mai multe
ori: “Dumnezeu să-ţi ajute, copilă”. Apoi mi-a
dat un cuvânt de învăţătură pentru toată
viaţa: “Cine caută să scadă la crucea sa
mai mult îşi adaugă”. Cei care au asistat la
acest moment mi-au spus că faţa Părintelui
era extrem de îndurerată atunci când mi-a
acordat binecuvântarea. Cu siguranţă, el
a văzut că mă aşteaptă grele încercări, în
care voi avea mare nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu. Acest lucru s-a adeverit curând.
În 9 iulie am fost arestată. În 15 august, când
aşteptam răspunsul Maicii Domnului, acesta a venit foarte clar. Nu mănăstire, ci închisoare era voia Domnului.

La Sâmbăta de Izvorul Tămăduirii

Nu sunt vrednică să arăt cât de incomensurabilă este zidirea părintelui Arsenie în
neamul nostru român şi creştin ortodox.
Am încercat cu nevrednicie să evoc clipă dăruită mie de acest Sfânt Părinte şi ce
imens bine mi-a făcut, pregătindu-mă pentru închisoare”.
Astfel şi-a încheiat d-na Aspazia Otel şirul amintirilor legate de părintele Arsenie,
adaugând o nouă şi impresionantă mărturie despre măreţia sa duhovnicească.

Monica Dusan
Formula As nr 946
www.formula-as.ro

RUBRICĂ NOUĂ! RUBRICĂ NOUĂ! RUBRICĂ NOUĂ!
† Sfinți români † Sfinţi români † Sfinți români †
SFÂNTUL PAISIE DE LA NEAMŢ
Mare stareţ al Mănăstirii Neamţ
(1722-1794)
Viaţa
Cuviosul Paisie de la Neamţ a fost unul
dintre cei mai mari stareţi pe care i-a avut
monahismul nostru românesc.
El s-a născut la 21 decembrie 1722, în
Poltava, din părinţi foarte evlavioşi. Tatăl
său era preot la catedrala oraşului. În această
casă binecuvântată, Petru era al unsprezecelea copil din cei doisprezece fraţi. După toate probabilităţile era de origine moldovean,
poate chiar din neamul Cantemireştilor, dar,
din pricina deselor năvăliri otomane şi tătăreşti, bunicii săi s-au strămutat şi stabilit în
oraşul Poltava din Malorusia.
Rămânând orfan de tată, este dat de mama
sa la studii, la Academia Movileană din Kiev,
în anul 1735. După patru ani de studii, sufletul său nu-şi găsea odihnă în lume. El se
simţea chemat la nevoinţa călugărească.
În toamna anului 1739, când avea doar şaptesprezece ani, Petru porneşte în căutarea
unei mănăstiri şi a unui duhovnic bun, atât
de necesar pentru sufletul său. Timp de 7 ani
rătăceşte în mai multe schituri şi mănăstiri,
printre care şi Lavra Pecersca. În Mănăstirea
Medvedeschi este făcut rasofor cu numele de
Platon.
Negăsind odihnă şi linişte duhovnicească
în mănăstirile ucrainene, rasoforul Platon,
îndemnat de Duhul Sfânt, trece în Moldova
în anul 1745. Aici se nevoiau nu puţini călugări maloruşi. Platon se stabileşte la Schitul
Trestieni - Râmnicu-Sărat. Apoi se mută la
Schitul Cârnul, pe apa Buzăului, unde se afla
şi pustnicul Onufrie. În vara anului 1746, pleacă la Athos şi trăieşte un timp în singurătate,
în preajma Mănăstirii Pantocrator. În anul
1750, stareţul Vasile îl călugăreşte pe pustnicul Platon, dându-i numele de Paisie. Din
acest an, smeritul Paisie începe să primească

Icoana pictată de măicuţele de la Mănăstirea Diaconeşti

ucenici, i se dă Schitul Sfântul Prooroc Ilie,
acceptă preoţia şi petrece în Athos în total
şaptesprezece ani.
În vara anului 1763, stareţul Paisie vine în
Moldova cu cei 64 de ucenici ai săi, de frica turcilor, care stăpâneau Athosul şi ţările
balcanice. Aici i se încredinţează Mănăstirea
Dragomirna, unde se nevoieşte 12 ani, până
la 14 octombrie 1775, formând o obşte de
350 de călugări. În toamna anului 1775,
datorită ocupării Bucovinei de austro-ungari, Cuviosul Paisie lasă 150 de călugări la
Dragomirna şi vine la Mănăstirea Secu, însoţit de 200 de călugări, în vara anului 1779 se
strămută pentru ultima dată în marea lavră a
Moldovei, Mănăstirea Neamţ.
În Mănăstirea Neamţ, Cuviosul Paisie petrece ultimii cincisprezece ani cei mai rodnici
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din toată viaţa sa. Aici face numeroase traduceri din operele Sfinţilor Părinţi, organizează
obştea după rânduiala Sfântului Munte, formează un sobor foarte numeros de aproape
700 de călugări, deprinde pe mulţi ucenici să
practice rugăciunea lui Iisus şi întreţine relaţii duhovniceşti cu multe mănăstiri, stareţi,
duhovnici, pustnici, episcopi şi dregători.
La 15 noiembrie 1794, într-o zi de miercuri, la Vecernie, marele stareţ al Mănăstirii
Neamţ, Cuviosul Paisie - numit în slavonă
Velicikovschi - se mută la odihna cea veşnică, în vârstă de 72 de ani, şi este înmormântat în gropniţa bisericii voievodale, cum se
vede până astăzi. Pentru sfinţenia vieţii lui,
Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinţilor şi i se face pomenirea la 15 noiembrie, în fiecare an.
Fapte şi cuvinte de învăţătură
•
Nevoindu-se rasoforul Platon în
Schitul Trestieni, a fost rânduit de egumen la
bucătărie. Dar el, fiind neînvăţat a face mâncare şi firav cu trupul, într-o zi n-a fiert bucatele îndeajuns; iar când să dea vasele jos de
pe foc, a vărsat din greşeală mâncarea toată,
pentru care a plâns mult, cerându-şi iertare.
În altă zi a fost rânduit să facă pâine la brutărie. Însă şi aici a pătimit aceeaşi ispită. Căci,
neştiind cum să prepare aluatul şi neavând
putere să-l frământe cât trebuie, aluatul n-a
mai dospit. Apoi, venindu-i un frate în ajutor, l-a frământat din nou; dar în cuptor, neştiind să potrivească focul, toată pâinea a ars
pe vatră. Atunci, rasoforul Platon, cerându-şi
în genunchi iertare de la părinţi, a plâns de
mâhnire în toată ziua aceea.
•
Mai târziu, după ce Cuviosul Paisie
ajunge stareţ la Mănăstirea Neamţ, spunea
ucenicilor săi:
- Fiilor, cei ce vin în obştea noastră să nu
se descurajeze văzându-şi nepriceperea lor
în unele ascultări, că şi eu am fost la fel. Ci,
să aibă răbdare că, cu ajutorul lui Dumnezeu
şi cu sârguinţă, ei vor ajunge să izbutească în
orice lucru.
•
Un schimonah, anume Dosoftei, a
spus rasoforului Platon că peste puţine zile va
veni marele stareţ Vasile de la Poiana Mărului
în Schitul Trestieni şi, dacă îl va vedea aşa
tânăr şi ager la minte, îl va sili să primească
preoţia. Atunci Platon, mulţumindu-i, i-a zis:

26

- Părinte Dosoftei, eu până la moarte aş
dori să rămân simplu monah, căci nu sunt
vrednic de o treaptă aşa de mare.
- Dumnezeu să-ţi ajute, frate!, i-a adăugat
bătrânul.
•
Într-o toamnă, egumenul schitului
l-a rânduit pe Platon să păzească via, poruncindu-i să nu mănânce struguri decât după
masă, ca să nu se îmbolnăvească de stomac.
Dar ucenicul, biruindu-se de lăcomie, toată
ziua mânca struguri, iar la masă nu mai gusta nimic. De aceea, mult slăbind ca după o
boală, a fost certat de egumen. Atunci, Platon,
ruşinându-se, şi-a mărturisit greşeala neascultării, cerându-şi cu lacrimi iertare.
•
Spuneau părinţii din schit despre
Platon şi acest lucru vrednic de ştiut: într-o
noapte, spre Duminică, Platon a adormit aşa
de tare, că nu a mai auzit clopotul de Utrenie.
Când s-a deşteptat, slujba era pe la jumătate.
Atunci, de mare mâhnire, a început a plânge
şi s-a întors la chilie. Iar a doua zi s-a ruşinat
să mai meargă la Sfânta Liturghie şi la trapeză cu fraţii, ci şedea în chilie plângând, atât
era de pătruns de frica de Dumnezeu. Din
ziua aceea, multă vreme, rasoforul Platon nu
mai dormea culcat pe pat, ci şezând pe un
scăunel, ca să se poată deştepta la Utrenie.
•
Nevoindu-se smeritul Platon la
Schitul Cârnul, se ducea adesea în pustie, la
Cuviosul Onufrie, bărbat ales şi plin de dar,
pentru a-i cere cuvânt de folos. Odată, după
ce i-a vorbit bătrânul despre patimile trupeşti
şi sufleteşti şi despre luptele cele cu vicleşug
ale diavolilor, a adăugat la urmă şi acestea:
- Dacă n-ar apăra Hristos pe poporul Său,
nu s-ar fi mântuit nici unul din sfinţi. Dar cel
ce cade către Hristos cu credinţă şi cu dragoste, cu smerenie şi lacrimi, aceluia i se dau
mângâieri şi negrăite bucurii, pace şi dragoste fierbinte către Dumnezeu. Mărturii ale
acestui lucru sunt lacrimile nefăţarnice izvorâte din marea dragoste, zdrobirea inimii şi
smerenie necontenită pentru Hristos. Căci,
din dragoste către Dumnezeu, omul devine
nesimţitor către bunurile lumii acesteia.
•
După patru ani de nevoinţă duhovnicească în Moldova, rasoforul Platon a plecat la Sfântul Munte, ca să scape de hirotonie,
după cum singur mărturisea mai târziu, „ca
nu cumva părinţii moldoveni să-l silească să
primească preoţia”.
•
Sosind Platon în Muntele Athos,

umblă prin toate mănăstirile şi sihăstriile săşi găsească un iscusit povăţuitor. Dar, negăsind un duhovnic după dorinţa lui, s-a retras
în pustie, nevoindu-se singur patru ani de
zile în multă nevoie şi osteneală, în rugăciune şi citirea Sfinţilor Părinţi, în lacrimi şi priveghere ziua şi noaptea.
•
Nevoinţa fericitului Platon în singurătate era destul de grea şi anevoioasă.
Neîncetat se îndeletnicea cu citirea Sfintei
Scripturi şi cântarea psalmilor. Mâncare
primea o dată la două zile şi atunci numai
pesmeţi şi apă, afară de sâmbete, Duminici
şi praznice. Iar sărăcia lui era covârşitoare.
Trăia numai din pomană. Avea doar o dulamă şi o rasă, şi acelea foarte vechi. De multe
ori, din pricina lipsei, umbla desculţ chiar şi iarna şi fără cămaşă pe el.
Dar smeritul Platon se
bucura de sărăcia lui,
precum se bucură bogatul de bogăţia lui.
Nici uşa chiliei sale nu
o încuia vreodată când
pleca undeva, căci nu
avea nimic într-însa,
fără numai cuvintele
Sfinţilor Părinţi pe care
le împrumuta de la
mănăstiri.
•
În acea vreme,
cu purtarea de grijă a
lui Dumnezeu, a venit în Sfântul Munte marele stareţ Vasile de la Poiana Mărului şi a
zăbovit câteva zile la chilia fericitului Platon.
Iar la rugămintea lui, stareţul Vasile l-a călugărit pe Platon, punându-i numele de Paisie.
Apoi bătrânul l-a sfătuit pe ucenicul său să
lase nevoinţa pustnicească şi să-şi aleagă calea împărătească, zicând:
- Toată viaţa monahicească se împarte în trei
părţi: întâi viaţa de obşte; al doilea petrecerea
în doi sau în trei, numită şi calea împărătească sau de mijloc, având toate în comun; al
treilea este nevoinţa de unul singur în pustie,
potrivită numai bărbaţilor sfinţi şi desăvârşiţi.
În timpul de faţă însă, unii călugări şi-au
născocit al patrulea fel de rânduială monahicească. Fiecare îşi face chilie unde îi place,
trăieşte singur şi se conduce singur după
voia sa. Aceştia nu sunt adevăraţi pustnici,
ci nişte samavolnici, pentru că şi-au ales un

chip de viaţă care nu este după măsura puterilor lor, lepădând ascultarea obştească.
Unii dintre aceştia zic: „Eu de aceea trăiesc
singur, ca să nu supăr pe fratele meu, nici
eu să nu fiu supărat de altul. Apoi, ca să mă
feresc de grăirea deşartă şi de osândirea altuia”. Dar ştii tu, prietene, oare că aceste
vorbe ale tale mai mult te ruşinează decât te
îndreptăţesc? Pentru că şi Părinţii Bisericii au
spus că celor tineri le este de folos să se plece,
iar mândria, părerea de sine, viclenia şi altele
asemenea îngâmfă şi fac pe om trufaş.
•
Iarăşi zicea Cuviosul Vasile către ucenicul său, Paisie:
- Mai bine este să trăieşti împreună cu un
frate, să-ţi cunoşti slăbiciunea şi măsura ta,
să te căieşti, să te rogi înaintea Domnului şi să te cureţi
în toată ziua, prin harul lui
Hristos, decât să porţi în tine
trufia şi părerea de sineţi, să
le ascunzi cu viclenie şi să te
hrăneşti cu traiul singuratic.
Că traiul singuratic aduce
nu puţină vătămare celui
pătimaş.
•
Iarăşi adaugă stareţul
Vasile:
Schimnicia
înainte
de vreme este pricină de
mândrie, după cuvântul
Sfântului Varsanufie. Deci,
dacă pe cel slab schimnicia îl
duce la mândrie, atunci în ce se bizuie cel ce
îndrăzneşte la această luptă singuratică? Nu
este mai bine oare a păstra tăcerea în doi sau
în trei pe drumul împărătesc?
•
Petrecerea în viaţa de obşte, după
porunca Domnului, spunea marele stareţ, dă
monahului râvnă la tot lucrul, deşi i se împotriveşte satana. Aici nu au loc iubirea de sine
şi părtinirea, care, de obicei, stăpânesc pe cei
ce trăiesc în singurătate.
•
Celor ce au trăit la început în viaţa de
sine, li se pare grea viaţa de obşte. De aceea,
unii din ei zic: munca pentru noi înşine ne dădea râvnă şi hărnicie; iar când lucrăm pentru
fraţi, se ivesc numaidecât lenea şi cârtirea.
•
Spunea iarăşi stareţul Vasile:
- Cel ce trăieşte singuratic lucrează numai
pentru sine, din iubire de sine. Iar cel ce trăieşte în obşte lucrează numai pentru Domnul,
din iubire de Dumnezeu. De aceea, se cuvine
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ca noi, neputincioşii, să ţinem calea împărătească, petrecând mai mulţi la un loc. În felul
acesta şi ispitele le vom birui şi de păcatul
iubirii de sine ne vom izbăvi. Aşa îl învăţa
Cuviosul Vasile după călugărie pe Cuviosul
Paisie.
•
Începând fericitul Paisie să primească
în jurul său mai mulţi fraţi, după sfatul stareţului Vasile, duceau mare lipsă de preot. Deci, îl
rugau cu lacrimi în ochi pe Paisie să primească
preoţia, dar el nu voia, socotindu-se nevrednic.
Atunci, unii din bătrânii Muntelui Athos au
zis cuviosului:
- Cum poţi tu să înveţi pe fraţi să asculte şi să-şi taie voia, când tu nu faci ascultare şi respingi lacrimile atâtor oameni?
Vădit lucru este că tu iubeşti voia ta şi
crezi minţii tale mai mult decât vorbelor celor mai bătrâni cu anii şi cu mintea.
Oare, tu nu ştii unde duce neascultarea?
Auzind aceste cuvinte, Paisie s-a supus voii
părinţilor şi a primit preoţia.
•
Se spunea despre obştea Cuviosului
Paisie de la Schitul Sfântul Ilie că petrecea
în mare lipsă materială, dar în desăvârşită
armonie şi râvnă duhovnicească. Pe lângă
participarea zilnică la slujbele bisericeşti, frăţimea se îndeletnicea şi cu lucrul mâinilor, în
deplină dragoste, smerenie şi tăcere.
•
Se spunea despre fericitul stareţ că şi
el însuşi se ostenea, ziua la facerea de linguri,
iar noaptea, la citirea şi transcrierea cărţilor
Sfinţilor Părinţi, sacrificând pentru somn
până la trei ceasuri.
•
Spuneau iarăşi ucenicii lui că în toată
viaţa sa, Cuviosul Paisie vărsa multe lacrimi
când săvârşea Sfânta Liturghie, fiind pătruns
de dumnezeiasca dragoste.
•
Patriarhul Serafim, care petrecea în
Mănăstirea Pantocrator, îl chema pe stareţul
Paisie în lavră de câteva ori pe an pentru a
sluji Sfânta Liturghie. Şi se foloseau toţi văzând pe Paisie slujind în limba greacă, fără
grabă, cu nespusă evlavie, cu faţa stropită de
lacrimi şi absorbit cu totul de sfânta slujbă.
•
Stareţul Paisie iubea foarte mult citirea operelor Sfinţilor Părinţi. Iată ce răspunde el stareţului Atanasie, care îl învinuia de
oarecare lucruri:
- Să nu zici, părinte Atanasie, că ajung una
sau două cărţi pentru mântuirea sufletului.
Doar nici albina nu adună miere dintr-o singură floare, ci din multe. Aşa este şi cel ce
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citeşte cărţile Sfinţilor Părinţi. Una îl învaţă
dreapta credinţă; alta îi vorbeşte de tăcere şi
rugăciune; alta îi spune de ascultare, de smerenie şi răbdare, iar alta îl îndeamnă către iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. Aşadar,
din multe cărţi patristice învaţă omul să trăiască după Evanghelie.
•
Zicea Cuviosul Paisie:
- Cel ce nu vrea să pătimească cu Hristos
în viaţa de obşte şi îndrăzneşte în mândrie,
sa să se ridice deodată pe crucea lui Hristos,
alegându-şi viaţa de pustie înainte de vreme,
el devine un răzvrătit, iar nu pustnic.
•
Zicea iarăşi:
- Viaţa de obşte şi sfânta ascultare din ea,
care este rădăcina vieţii călugăreşti, a aşezat-o pe pământ însuşi Hristos Mântuitorul,
dând pildă oamenilor petrecerea Sa şi a celor
doisprezece Apostoli, care s-au supus întru
totul dumnezeieştilor Lui porunci.
•
Nici o altă vieţuire, spunea cuviosul,
nu aduce călugărului atâta sporire şi nu-l izbăveşte aşa curând de patimile trupeşti şi sufleteşti, ca viaţa de obşte prin fericita ascultare. Şi aceasta, datorită smereniei care se naşte
din ascultare.
•
Iar despre dragostea cea duhovnicească iarăşi spunea:
- Petrecerea în viaţa de obşte a fraţilor adunaţi în numele lui Hristos, fără deosebire de
neam, îi uneşte aşa de mult prin dragoste, încât toţi devin un singur trup, având un singur
cap - pe Hristos -, un singur suflet, o singură
voie şi un singur scop - păzirea poruncilor lui
Dumnezeu -, îndemnându-se unul pe altul la
lupta cea bună, supunându-se unul altuia,
purtând sarcinile unul altuia, fiind părinte şi
ucenic unul altuia.
•
Iarăşi zicea stareţul:
- Dumnezeiasca ascultare, fiind rădăcina şi
temelia vieţii călugăreşti, este strâns legată
de viaţa de obşte, cum este legat sufletul de
trup. Că una fără alta nu poate exista.
•
În obştea noastră, spunea fericitul
Paisie, nimeni nu are nimic al său personal,
că toţi sunt încredinţaţi că lăcomia este calea
lui Iuda vânzătorul. Cel ce vine în mănăstire
este dator ca toată averea sa, până la cel mai
mic lucru, s-o pună la picioarele stareţului,
dăruindu-se pe sine lui Dumnezeu până la
moarte, cu trupul şi sufletul său.
•
Apoi adăugă şi acestea:
- Cu adevărat, nu toţi în obştea noastră au

ajuns deopotrivă măsura vârstei duhovniceşti. Cei mai mulţi şi-au lepădat cu totul voia
şi cugetul lor, supunându-se în toate fraţilor
şi răbdând cu mare bucurie ocările şi ispitele.
Ei necontenit sunt stăpâniţi de mustrarea de
sine şi se socotesc mai nevrednici decât toţi.
Alţii, încă nu puţini, cad şi iarăşi se scoală;
greşesc şi din nou se pocăiesc; cu greu rabdă mustrările şi ispitele, dar nu rămân ca cei
dintâi, ci se roagă cu căldură lui Dumnezeu
să le trimită ajutor. Sunt puţini însă şi de
aceia care nu pot deloc să rabde ispitele şi
mustrările. Aceştia au nevoie sa fie hrăniţi cu
laptele milei, al iubirii de oameni şi al îngăduinţei, până vor ajunge la cuvenita vârstă
duhovnicească.
•
Către unul din prietenii săi zicea
Cuviosul Paisie cuvintele acestea:
- Am o necontenită întristare şi durere în
inima mea. Oare cu ce obraz mă voi înfăţişa eu înaintea înfricoşatului Judecător, ca să
dau răspuns de atâtea suflete ale fraţilor mei
care s-au predat în ascultarea mea, când eu
nu sunt în stare să dau seama de ticălosul
meu suflet? Dar, deşi sunt nevrednic, am nădejde de mântuire prin rugăciunile fraţilor ce
vieţuiesc împreună cu mine.
•
Cuviosul Paisie poruncea fraţilor să
săvârşească ascultarea rânduită cu mare dragoste, în permanentă tăcere şi cu rugăciunea
tainică în inimă. Adeseori ieşea şi stareţul
cu fraţii la lucru, dându-le tuturor pildă în
toate.
•
Vara, când părinţii plecau să lucreze
la câmp, mergea şi un duhovnic cu dânşii
pentru pravila bisericească şi pentru spovedania zilnică, de care nimeni nu era scutit.
•
Când stareţul Paisie nu putea să-şi
cerceteze fraţii la câmp, fiind departe de mănăstire, le trimitea câte o scrisoare, plină de
sfaturi duhovniceşti. Iată cum îi învăţa pe
fraţi în una din aceste scrieri:
- Fiilor, păziţi-vă de zavistie ! Unde este
zavistie, acolo nu este Duhul lui Dumnezeu.
Stăpâniţi-vă limba, ca să nu grăiască cuvinte
deşarte. Cine îşi stăpâneşte limba, îşi păzeşte
sufletul de întristare. De la limbă vine viaţa
şi moartea ! Întru toate să aveţi smerenie, bunătate şi dragoste. Întăriţi-vă cu temerea de
Dumnezeu, cu amintirea morţii şi a veşnicelor munci. Rugăciunea lui Iisus să o repetaţi
necontenit. Aduceţi lui Dumnezeu jertfă curată, neprihănită, cu bună mireasmă, după

creştineasca voastră făgăduinţă. Aduceţi osteneala şi sudorile voastre de sânge ca o ardere
de tot. Zăduful şi arşiţa zilei să fie pentru voi ca
răbdarea mucenicilor...
•
La chilii, stareţul Paisie cerea călugărilor să facă trei lucruri: să citească cuvintele
Sfinţilor Părinţi, să practice rugăciunea minţii şi, după putere, să facă adesea metanii cu
lacrimi.
•
Mărturisirea gândurilor către duhovnici o considera marele stareţ temelia vieţii
duhovniceşti şi nădejdea mântuirii pentru toţi.
De aceea poruncea fraţilor, mai ales celor începători, să se mărturisească în fiecare seară la
duhovnicii lor.
•
Dacă vreunul din călugări, din lucrarea vrăjmaşului, nu voia să-l ierte pe fratele
său până seara, stareţul îl îndepărta din sobor,
îl oprea să zică Tatăl nostru şi nu-l lăsa nici pe
pragul bisericii să păşească, până nu se smerea
şi-şi cerea iertare.
Dacă la săvârşirea vreunui lucru se călca vreo
poruncă dumnezeiască, stareţul poruncea să se
părăsească lucrul acela, decât să supere cu ceva
pe Dumnezeu.
•
Se spunea despre stareţul Paisie că permanent era ocupat cu frăţimea şi uşile chiliei
lui nu se închideau până la ceasul nouă seara.
Unii ieşeau şi alţii intrau. Pe unii îi mângâia, iar
cu alţii se bucura.
•
Spunea unul din ucenicii săi, zicând:
„Treizeci de ani am trăit pe lângă dânsul şi nu
l-am văzut niciodată întristându-se pentru nevoile materiale. El numai atunci se întrista tare,
când vedea călcându-se vreo poruncă dumnezeiască, şi mai ales de bunăvoie. Că sufletul
său şi-l punea pentru cea mai mică poruncă a
Stăpânului”. De multe ori zicea stareţul:
- Să piară toate ale noastre, să piară şi trupul
nostru, dar să păzim poruncile lui Dumnezeu
şi cu dânsele, sufletele noastre!
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Acatistul Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul
adevărului, Care pretutindenea ești și toate
le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi,
și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și
mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne,
iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și
vindecă neputințele noastre, pentru numele
Tău.
Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și
acum...
Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se
numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea
de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă
nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm
greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse
Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe
noi. Amin
Condac 1:
Urmând lui Hristos, fericite părinte, ai părăsit casa părinților tăi și, neaflând odihnă în
patria ta, în muntele Athosului sihastru te-ai
făcut; și ca un alt Avraam în binecuvântatul pământ românesc te-ai sălășluit, ajungând mare
stareț și Părinte, cu mulți fii duhovnicești în
țara Moldovei. Pentru aceasta, cu evlavie, îți
strigăm: Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie,
mare povățuitor al călugărilor!
Icos 1:
Născut în familie preoțească, de mic ai iubit
pe Hristos și ai dorit liniștea și neîncetata rugăciune, pentru care te rugăm să primești de la
noi, fiii tăi, această cântare de laudă:
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;
Bucură-te, floare de mult preț a Poltavei;
Bucură-te, crin duhovnicesc al Ortodoxiei;
Bucură-te, că de mic ai fost chemat de Hristos;
Bucură-te, că din pruncie ai iubit Biserica;
Bucură-te, făclie care arzi pentru Domnul;
Bucură-te, lumânare nestinsă a Răsăritului;
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Bucură-te, candelă aprinsă a rugăciunii;
Bucură-te, sfeșnic neprihănit al fecioriei;
Bucură-te, locaș al cereștilor bunătăți;
Bucură-te, tânărule cu minte de bătrân;
Bucură-te, bătrân înțelept cu inimă de părinte;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 2:
Nici lacrimile mamei, nici dorul fraților tăi,
nici pământul natal nu te-au putut opri să urmezi lui Hristos, ci toate lăsându-le, pe diavoli i-ai biruit și ispitele tinereții le-ai potolit
și pe prietenii tăi i-ai părăsit, alergând spre
cele cerești, fericite, pentru care împreună cu
tine cântăm lui Hristos: Aliluia!
Icos 2:
Ne minunăm de râvna ta, sfinte, cum ai lăsat cele trecătoare pentru cele veșnice; cum
ai biruit slăbiciunile firii și ți-ai găsit adăpost
în pământ străin, ajungând fiu sufletesc al
Cuviosului Vasile de la Poiana Mărului și sihastru iscusit în Sfântul Munte Athos, pentru
care îți cântăm:
Bucură-te, piatră aleasă a credinței;
Bucură-te, măslin roditor al Bisericii;
Bucură-te, cedru înalt din grădina Raiului;
Bucură-te, măr udat de roua Duhului Sfânt;
Bucură-te, viță-de-vie mult roditoare;
Bucură-te, pământ cu multe feluri de roade;
Bucură-te, bob de grâu purtător de har;
Bucură-te, trandafir bine mirositor al
Bisericii;
Bucură-te, rod neatins de patimi;
Bucură-te, suflet curat de copil ceresc;
Bucură-te, tată duhovnicesc cu mulți fii;
Bucură-te, dascăl iscusit al neadormitei rugăciuni;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 3:
S-au minunat părinții din mănăstirile
Dălhăuți și Poiana Mărului, văzând râvna ta
pentru rugăciune și ascultare, smerenia cea
adâncă a inimii tale și lacrimile care curgeau
din ochii tăi. Însă tu, Părinte, ascunzând toate
în cămara sufletului tău, cântai neîncetat lui
Hristos: Aliluia!
Icos 3:
Din copilărie ai urmat lui Hristos, având Tată
pe Dumnezeu, maică Biserica, acoperământ

pe Preasfânta Fecioară, frați pe sfinți și pe îngeri, și povățuitori pe Cuvioșii Athosului și pe
duhovnicii din mănăstirile Moldovei. Pentru
aceasta, cu credință îți strigăm:
Bucură-te, cetățean al Raiului;
Bucură-te, împreună-vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, fiu sufletesc al Muntelui Athos;
Bucură-te, egumen mult căutat al atoniților;
Bucură-te, că ai fost chemat de Hristos în
țara Moldovei;
Bucură-te, că nu te-ai împotrivit voinței
dumnezeiești;
Bucură-te, că nu ai iubit nimic din cele
pământești;
Bucură-te, că ai găsit odihnă și sălaș fiilor tăi
în Mănăstirea Dragomirna;
Bucură-te, că ai adunat în ea mulțime de fii
sufletești;
Bucură-te, slujitor vrednic al Împăratului
Hristos;
Bucură-te, că ai hrănit pe călugări cu
învățături dumnezeiești;
Bucură-te, sfinte purtător de lumină;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 4:
Cum vom lăuda nevoințele tale, Cuvioase
Părinte? Că ne minunăm de râvna ta în lucrarea faptelor bune; de tăria ta în osteneli; de
răbdarea ta în privegheri de toată noaptea; de
lacrimile tale cele de taină și de darul neîncetatei rugăciuni care se odihnea în inima ta.
De aceea, te rugăm, ajută-ne și pe noi cu darul
tău, să pășim pe calea pocăinței, ca să cântăm
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 4:
Părinte între părinți și dascăl între dascăli
te știm, Cuvioase Părinte Paisie; duhovnic
iscusit cu dreaptă măsură, stareț înțelept și
părinte a mii de călugări și mare rugător înaintea Preasfintei Treimi. De aceea, cu multă
evlavie, îți cântăm:
Bucură-te, stâlp neclintit al dreptei credințe;
Bucură-te, hotar statornic al adevărului;
Bucură-te, piatră tare a dogmelor ortodoxe;
Bucură-te, cugetător smerit al celor cerești;
Bucură-te, învățător iscusit al faptelor bune;
Bucură-te, candelă nestinsă a sfintei rugăciuni;
Bucură-te, stea călăuzitoare a călugărilor;
Bucură-te, înnoitorule al Mănăstirii
Dragomirna;
Bucură-te, părintele săracilor și doctorul

bolnavilor;
Bucură-te, tâlcuitor al Filocaliei;
Bucură-te, prieten iubitor al Sfinților Părinți;
Bucură-te, slujitor al Preasfintei Treimi;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 5:
Urmând întru toate lui Hristos și sfinților Lui,
ai iubit cel mai mult rugăciunea și învățăturile
dumnezeieștilor Părinți. De aceea, fericite, ai
întemeiat în Moldova trei cetăți duhovnicești
ale neîncetatei rugăciuni: Dragomirna, Secu și
Mănăstirea Neamțului, făcând din această țară
al doilea Athos ortodox. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 5:
Ne minunăm, Sfinte Părinte Paisie, de darurile ce le-ai primit de la Hristos, de smerenia și
blândețea inimii tale și de grija pe care o aveai
pentru poporul ortodox prigonit de cei de altă
lege, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, dascăl sfânt al rugăciunii;
Bucură-te, ucenic ales al Sfinților Părinți;
Bucură-te, cămară de taină a Duhului Sfânt;
Bucură-te, părinte al cetelor călugărești;
Bucură-te, apărător al celor săraci și prigoniți;
Bucură-te, împreună-locuitor în Rai cu sfinții;
Bucură-te, neobosit slujitor al Sfintei Liturghii;
Bucură-te, ochi neadormit și minte pururea
trează;
Bucură-te, izgonitorule al diavolilor;
Bucură-te, aspru mustrător al celor leneși;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor necăjiți;
Bucură-te, înțelept duhovnic al Moldovei;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 6:
Căzând Bucovina în mâinile străinilor, ai
plecat, Cuvioase Părinte, la Mănăstirea Secu,
înjumătățind obștea fiilor tăi, și, cu lacrimi
fierbinți despărțindu-te de ei, te-ai așezat aici,
Părinte, adunând și alți ucenici în jurul tău și
împreună cu ei slăveai neîncetat pe Dumnezeu,
cântând: Aliluia!
Icos 6:
La Mănăstirea Secu nevoindu-te, ai umplut
munții și văile de pustnici și Cuvioși, înnoind schiturile Sihla și Sihăstria spre lauda lui
Dumnezeu, pentru care primește, fericite, această cântare:
Bucură-te, locaș al rugăciunii;
Bucură-te, casă a binecuvântării;
Bucură-te, rugător al Preasfintei Treimi;
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Bucură-te, lauda Maicii Domnului;
Bucură-te, candelă a Bisericii;
Bucură-te, dascăl al pocăinței;
Bucură-te, părinte al sihaștrilor;
Bucură-te, biserică vie a dumnezeieștii iubiri;
Bucură-te, cu îngerii împreună-vorbitorule;
Bucură-te, cu părinții împreună-rugătorule;
Bucură-te, cu sfinții împreună-locuitorule;
Bucură-te, slugă credincioasă a lui Hristos;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 7:
N-ai dat somn ochilor tăi, Cuvioase Părinte,
nici genelor tale dormitare, căci ziua și noaptea te rugai pentru tine și pentru fiii tăi, ca să
fiți izbăviți de cursele vrăjmașului, cântând lui
Dumnezeu, împreună cu ei: Aliluia!
Icos 7:
Vas al rugăciunii și pom al Raiului fiind, de
sus primeai har și mângâiere prin mijlocirea
Maicii Domnului și a tuturor sfinților, cărora
cu credință le-ai urmat, pentru care îți strigăm:
Bucură-te, stâlp al rugăciunii;
Bucură-te, tămâie binemirositoare;
Bucură-te, mir dumnezeiesc;
Bucură-te, chip îngeresc;
Bucură-te, părinte duhovnicesc;
Bucură-te, făclie care luminezi calea vieții;
Bucură-te, văpaie care arzi pe diavoli;
Bucură-te, cămară în care vorbești cu Hristos;
Bucură-te, vindecător de boli sufletești și
trupești;
Bucură-te, dascăl iscusit al tinerilor;
Bucură-te, povățuitor smerit al bătrânilor;
Bucură-te, că ești umbrit de Duhul Sfânt;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 8:
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu te-a chemat
la Neamț, Sfinte Părinte Paisie, unde, cu multe lacrimi, ai venit cu fiii tăi de la Mănăstirea
Secu, pentru a spori viața cea duhovnicească în
Hristos, Căruia se cuvine să-I cântăm: Aliluia!
Icos 8:
Primit ai fost cu mare bucurie în Mănăstirea
Neamț unde, cu rugăciuni și privegheri de toată
noaptea, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul
Duh, Dumnezeu, te osteneai, pentru care cu bucurie îți strigăm:
Bucură-te, înțelept păstor al Mănăstirii
Neamțului;
Bucură-te, întâiule între stareții Moldovei;
Bucură-te, ochi neadormit și înaintevăzător;
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Bucură-te, sfătuitor al ierarhilor și al domnitorilor;
Bucură-te, iscusit înnoitor al vieții
monahicești;
Bucură-te, apărătorule al trăirii duhovnicești;
Bucură-te, părinte al cuvioșilor părinți;
Bucură-te, cumpănă a dreptei judecăți;
Bucură-te, fântână cu izvor de apă vie;
Bucură-te, foc care arzi toate ispitele;
Bucură-te, ctitor al multor sihăstrii;
Bucură-te, povățuitor al pustnicilor din
Muntele Ceahlău;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 9:
Cum vom tăcea, Sfinte Părinte Paisie, și să
nu vestim faptele tale, și a lăuda nevoințele
cele de taină? Căci, adăugând osteneli peste
osteneli, stropindu-le cu multe lacrimi și adunând în jurul tău mulțime de călugări, ai făcut
din Mănăstirile Neamț și Secu cer pământesc
și rai duhovnicesc; pentru acestea, laudă aducem Preasfintei Treimi, cântând: Aliluia!
Icos 9:
Lăudăm, Cuvioase Părinte, viața ta și cinstim mulțimile călugărilor adunați în jurul
tău, care neîncetat slăveau pe Dumnezeu cu
cântări duhovnicești și cu glasuri îngerești;
căci toți te iubeau, toți îți urmau și cu bucurie
râvneau după Hristos, pentru care, împreună
cu ei, îți strigăm:
Bucură-te, părinte al rugăciunii inimii;
Bucură-te, făclie luminoasă a ortodocșilor;
Bucură-te, înnoitorule al multor mănăstiri;
Bucură-te, povățuitor al Mănăstirii Optina;
Bucură-te, ctitor duhovnicesc al Mănăstirii
Văratic;
Bucură-te, podoabă de mult preț a Moldovei
și a țării Românești;
Bucură-te, duhovnic sfânt al călugărilor și al
sihaștrilor;
Bucură-te, prietenul sfinților și al cuvioșilor;
Bucură-te, călăuză bună a domnitorilor și a
dregătorilor creștini;
Bucură-te, stâlp de nădejde al celor slabi și
neputincioși;
Bucură-te, luptător neobosit împotriva patimilor;
Bucură-te, sabie care tai gândurile cele rele;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Păstorii cei duhovnicești te căutau,
Cuvioase, călugării și sihaștrii urmau sfaturile

tale, bolnavii cu trupul și cu sufletul primeau
de la tine sănătate și binecuvântare; pe săraci
îi îndestulai și nimeni nu ieșea de la tine lipsit
și nemângâiat; pentru aceasta, cu bucurie, împreună cu tine și cu fiii tăi, cântăm lui Hristos
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10:
Cunoscut s-a făcut numele tău în toate țările
ortodoxe și mulți alergau în obștea Mănăstirii
Neamț, dorind să urmeze vieții tale sau măcar
să te vadă și să te asculte. Căci duhovnicii îți
cereau sfat, domnitorii cereau binecuvântare,
călugării urmau îndemnurile tale, săracii se
întorceau miluiți; pentru care și noi, împreună cu ei, aducem această cântare de laudă:
Bucură-te, cetate întărită a Ortodoxiei;
Bucură-te, bucuria călugărilor;
Bucură-te, luceafăr al sihaștrilor;
Bucură-te, sfătuitor al domnitorilor;
Bucură-te, sfetnic al ierarhilor;
Bucură-te, mângâiere a credincioșilor;
Bucură-te, cununa Mănăstirilor Neamț și
Secu;
Bucură-te, învățătorule și înaintevăzătorule;
Bucură-te, părinte bun și iertător;
Bucură-te, învățător al sfințeniei;
Bucură-te, fierbinte rugător pentru noi toți;
Bucură-te, făclie de mult preț a Moldovei;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 11:
Iubind pe Hristos și învățăturile sfinților
Lui, ai făcut din Mănăstirea Neamț locaș de
închinare, zid întărit împotriva patimilor și
școală de duhovnicie, îndestulând Moldova
cu învățăturile Sfinților Părinți și călăuzind
pe toți pe calea mântuirii; pentru aceea, în¬trun glas cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 11:
Apropiindu-te de obștescul sfârșit, întristare a cuprins pe toți, Sfinte Părinte Paisie și,
mutându-te la cele cerești însoțit de îngeri,
numărat ai fost în ceata Sfinților Părinți, lăsând cu multe lacrimi pe fiii tăi, cu care împreună îți strigăm:
Bucură-te, prietenul sfinților;
Bucură-te, bucuria îngerilor;
Bucură-te, împreună numărat cu sfinții;
Bucură-te, locuitorule al Raiului;
Bucură-te, cetățean al Cerului;
Bucură-te, cel ce cânți măririle lui
Dumnezeu;
Bucură-te, candelă a Ortodoxiei;

Bucură-te, că numele tău este cunoscut tuturor;
Bucură-te, că te rogi lui Hristos pentru noi toți;
Bucură-te, că ești încununat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, Părinte sfânt și al nostru povățuitor;
Bucură-te, că locuiești în lumina lui Hristos;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
Condac 12:
Cinstitul tău mormânt, din biserica Mănăstirii
Neamț, și sfintele tale moaște ne mângâie și ne
ajută pe toți cu puterea rugăciunilor tale către Dumnezeu. De aceea, Sfinte Părinte Paisie,
roagă-te pentru noi, ca să dobândim iertare
de păcate și împreună să cântăm lui Hristos
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 12:
Ca un duhovnic iscusit ai venit la noi și ca un
înger în trup ai plecat la Dumnezeu, Cuvioase
Părinte Paisie, lăsându-i întristați pe fiii tăi
sufletești. Pentru aceasta, roagă-te înaintea
Preasfintei Treimi să ne acopere de tot răul
pe pământ și să ne facă moștenitori ai cereștii
împărății, ca împreună, într-un glas, să-ți
înălțăm această cântare:
Bucură-te, înger pământesc și om ceresc;
Bucură-te, fiu al Ucrainei și părinte al
Moldovei;
Bucură-te, lauda Poltavei și bucuria
Ortodoxiei;
Bucură-te, făclie a Muntelui Athos și părinte al
monahilor;
Bucură-te, că împreună cu toți sfinții petreci în
Rai;
Bucură-te, ucenicul Cuviosului Vasile de la
Poiana Mărului;
Bucură-te, împreună-nevoitor cu pustnicul
Onufrie de la Sihăstria Voronei;
Bucură-te, Cuvioase, trăitor și tâlcuitor al
Filocaliei;
Bucură-te, că ne-ai lăsat ca testament credința
și faptele tale;
Bucură-te, că împreună cu îngerii cânți
Preasfintei Treimi;
Bucură-te, odor de mare preț al monahismului
ortodox;
Bucură-te, fierbinte rugător pentru noi către
Dumnezeu;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Paisie, mare
povățuitor al călugărilor!
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Condac 13:
O, Cuvioase Părinte Paisie, cunună a monahismului ortodox, stareț sfânt și părinte duhovnicesc, podoabă a Bisericii și moștenitor
al împărăției cerești, primește aceste smerite
rugăciuni de la noi, nevrednicii fiii tăi, care,
împreună cu îngerii, cântăm: Aliluia! (de trei
ori)
Apoi se zice Icosul 1 și Condacul 1
Rugăciune către Cuviosul Părintele nostru
Paisie de la Neamț
Cuvioase Părinte Paisie, fiu al Ucrainei și
părinte duhovnicesc al Moldovei, lauda monahismului ortodox, stareț sfânt al Mănăstirii
Neamț, părinte și dascăl al neîncetatei rugăciuni și povățuitor blând și smerit al cuvioșilor
călugări, cu evlavie îngenunchem înaintea
sfintei tale icoane și cu credință cerem să te
rogi înaintea Preasfintei Treimi pentru noi
păcătoșii, fiii tăi.
Ascultă rugăciunile noastre și le du la Hristos
Dumnezeu și la Preasfânta Fecioară Maria.
Îndepărtează ispitele cele grele de la noi și,
cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim patimile și gândurile noastre cele rele. Învață-ne,
Sfinte Părinte Paisie, să ne rugăm cu lacrimi;
învață-ne să ne iubim și să slăvim neîncetat pe
Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna ispitelor trupești și sufletești, neascultarea, mândria
și tot cugetul viclean. Întărește iarăși viața duhovnicească în mănăstirile noastre și, mai ales,
smerenia, ascultarea și sfânta rugăciune.
Izbăvește-ne de împuținarea credinței și împietrirea inimii și roagă-te Domnului să ne dăruiască părinți duhovnicești buni și darul sfintelor lacrimi, ca, astfel, trăind în smerenie și
viață curată, să dobândim cereasca împărăție
pe care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te,
Cuvioase Părinte Paisie, împreună cu toți
sfinții, să întărească Hristos dreapta credință
în lume și viața sfântă în mănăstirile, în satele
și orașele de pretutindeni.
Ajută-ne, Cuvioase Părinte Paisie să împlinim poruncile lui Hristos, și, împreună cu
cetele cerești, roagă-te pentru părinții noștri
ierarhi, preoți și călugări, pentru mame și copii, pentru cei care sunt în suferințe și în nevoi,
pentru toți dreptcredincioșii creștini și pentru
pacea Bisericii lui Hristos, ca să ne acopere de
tot răul cu harul Preasfintei Treimi, Căreia I
se cuvine laudă și mulțumire în vecii vecilor.
Amin.
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Rugãciune
de Traian Dorz
O iartă-mi, Te rog, Doamne, atâtea
rugăciuni,
Prin care-Ţi cer doar pâine şi pază
şi minuni,
Căci am făcut, adesea din Tine,
robul meu,
Nu eu s-ascult de Tine, ci Tu de ce
spun eu.
În loc să vreau eu, Doamne, să fie
voia Ta,
Îţi cer, Îţi cer într-una să faci Tu
voia mea!
Îţi cer s-alungi necazul, să-mi laşi
un loc în rai
Şi să-mi slujeşti în toate; să-mi
dai, să-mi dai, să-mi dai!
Gândindu-mă că, dacă Îţi cânt şi
te slăvesc,
Am drept să-ţi cer într-una să faci
tot ce-mi doresc.
O, iartă-mi felul acesta nebun
de-a mă ruga
Şi-nvaţă-mă ca altfel să stau în
faţa Ta;
Nu tot cerându-Ţi Ţie să fii tu
robul meu,
Ci Tu cerându-mi mie iar robul să
fiu eu,
Să înţeleg că felul cel bun de-a mă
ruga
E să doresc ca-n toate, să fie voia
Ta!

TainaCununiei,taina
creatiei
“Şi a zis Domnul Dumnezeu: “Nu este bine
să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit
pentru el” Facere II, 18
“Omul este creat după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu” Facere 1,27

S

fântul Atanasie cel Mare spune că:
„Dumnezeu le-a dăruit oamenilor ceva mai
mult; nu i-a creat ca pe nişte animale neraţionale, ci i-a creat după Chipul Său, împărtăşindu-le ceva şi din Cuvântul (Logosul) Său”.
Astfel, Sfântul Atanasie dezvoltă teologia
Sfântului Ioan Evanghelistul, în care, sub
inspiraţia divină se explică, cum pe toate
Dumnezeu Tatăl le-a făcut prin Cuvântul
Său în Duhul Sfânt. Aşadar, omul este şi el
creat de către Dumnezeu Tatăl prin Hristos
în Duhul Sfânt. Treimea Sfântă este creatoare şi purtătoare de grijă a creaţiei Sale
supreme, omul. De aceea, după ce îl crează
pe Adam, Dumnezeu hotăreşte să nu îl lase
singur ci, face ca cele două cununi ale creaţiei Sale, Adam şi Eva, prin iubirea unuia
către celălalt să devină o taină..., a cununiei. De aici, înţelegerea tainei cununiei trebuie făcută prin înţelegerea creării cununei
creaţiei, omul, bărbat şi femeie.

A

celaşi Sfânt Apostol Ioan, ne spune
că Dumnezeu este iubire. Se înţelege că tot ceea ce crează Dumnezeu, o face
din iubire. Adam este creat din iubirea lui
Dumnezeu, în paradis, la sfârşitul zilei
a şasea, adică la sfârşitul creaţiei, ca ceva
care reprezintă şi poartă cununa creaţiei
divine. Prin creaţie deci, omul se bucură
de iubirea divină şi, se bucură că trăieşte.
Omul este creat de Dumnezeu din iubire şi
pecetluieşte creaţia Sa supremă cu iubire,
o face purtătoare de iubire. Iubirea omului
trebuie să fie aşa cum spune Mântuitorul

nostru Iisus Hristos, întâi către Dumnezeu,
Creatorul Său, dar şi către aproapele Său,
şi el creaţie divină. „Şi a zis Dumnezeu: Să
facem om după chipul şi asemănarea noastră”
Facere I, 26
Peste întreaga creaţie omul este creat nu numai prin cuvânt, ci şi prin ampreta
chipului divin în chipul uman. Atunci când
Dumnezeu din iubire hotăreşte că nu este
bine ca omul să fie singur pe pământ, aduce
somn asupra lui Adam. Putem spune că în
timpul odihnei noastre, Dumnezeu crează
ceea ce este bine pentru noi. Lui Adam, de
Dumnezeu îi este dăruită Eva. Dacă Adam
se bucura de iubirea divină, el trebuie să se
bucure că Dumnezeu a creat ceva din el cu
iubire, pentru ca el să se bucure de iubire.
Cum Dumnezeu a creat totul cu iubire, a
creat-o pe Eva, ca ei, Adam să-i arate iubire
şi, reciproc. Bărbatului i se dăruieşte deci
femeia ca dar dumnezeiesc, ca dar al iubirii divine. Adam şi Eva sunt creaţi în Rai,
adică în locul în care ei pot trăi în preajma lui Dumnezeu şi astfel pot trăi o viaţa
paradisiacă. În momentul creaţiei femeii,
Dumnezeu se atinge de Adam. Eva este cea
creată printr-o atingere dumnezeiască a lui
Adam. Dumnezeu creează din creaţia Sa.
Trezirea din somn a lui Adam, îl aduce faţă
în faţă cu ceea ce Dumnezeu a creat din
el. Şi a zis Adam: “Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi
femeie, pentru că este luată din bărbatul său”
Facere I, 23.
Eva îşi află identitatea creaţională
în creaţia divină, Adam. Cei doi sunt puşi
faţă în faţă de către Dumnezeu pentru a se
recunoaşte unul pe celălalt, în celălalt, prin
celălat. De la început Adam şi Eva sunt în
faţa lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care
le arată prin această punere faţă în faţă că
sunt destinaţi unul pentru celălalt, că sunt
cununaţi în mod tainic înaintea Lui, că sunt
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o cunună a creaţiei Sale şi fiecare dintre ei
poartă cununa unul pentru celălalt.

S

punem despre Dumnezeu că este Unul
în Fiinţă, dar întreit în Persoane. Omul
fiind creat după Chipul lui Dumnezeu înseamnă că este creat ca persoană. În înţelegerea persoanei omului sălăşluieşte înţelegerea tainei treimice. În persoana umană
sunt unite trupul şi sufletul omului. Aşadar
într-o unică persoană sălăşluiesc două lucruri distincte, trupul şi sufletul. Într-unul
trăiesc doi. Printr-o analogie umilă, deci în
Unul Dumnezeu sălăşluiesc distinct Trei
Persoane.

T

aina Cununiei este o deci o autentificare a faptului că Dumnezeu doreşte
ca într-o singură familie să trăiască două
persoane unite în mod tainic de către El.
Bărbatul şi femeia fiind cununa creaţiei,
prin cununia dintre ei, prin unirea a două
persoane în taina lui Dumnezeu, dau prin
procreaţie naştere la altă persoană sau la
alte persoane. Se înţelege că prin cununa
creaţiei Sale, Dumnezeu ca şi Creator îi
creează pe oameni cu puterea procreaţiei,
ca prin oameni, El să creeze în continuare.
Unirea tainică pe care o face Dumnezeu între bărbat şi femeie, unirea deci între două
persoane, devine creatoare a altei pesoane.
Cununia a două persoane este creatoare a
altei persoane. Taina cununiei implică astfel taina botezului. De aceea Dumnezeu
spune lui Adam şi Evei, adică către cei doi
cununaţi înaintea Lui... ”creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi tot pământul” Facere 1,28.

Î

n unirea tainică a bărbatului cu femeia,
Dumnezeu din marea Sa iubire aşează şi
porunca, ca cei care poartă chipul Său să
procreeze şi pe cei care apar din dragostea lor, să fie împărtăşiţi la rândul lor cu
iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Dacă cei doi se bucură că vad în faţa
lor un chip divin, şi se bucură că ei înşişi
sunt purtători de chipuri divine, pe care le
poartă din dragostea lui Dumnezeu, atunci
ei încearcă să se asemene cu Dumnezeu.

36

Prin dragostea arătată unuia către celălalt,
bărbatul și femeia dovedesc că poartă amprenta iubirii divine.

„

De aceea vă lăsa omul pe Tatăl Său şi pe
mama sa şi se vă uni cu femeia sa, şi vor
fi amândoi un trup” Facere 2,24, bucuria pe care
omul o are că trăieşte îl face şi mai bucuros
atunci când cineva vrea să îşi trăiască restul
zilelor împreună cu el sau cu ea, ca astfel el
să nu se simtă singur. Dacă Dumnezeu cu
bucurie şi cu iubire îl împărtăşeşte pe om,
atunci omul care este chipul lui Dumnezeu încearcă să se asemene lui Dumnezeu
prin aceea căci, cu bucurie îşi împărtăşeşte adevărata iubire atât lui Dumnezeu cât
şi unei alte persoane asemenea lui. De la
început omul, bărbat şi femeie, au dorit să
îşi unească vieţile înaintea lui Dumnezeu.
El este cel care cunoaşte inimile oamenilor
în adevăratul sens al cuvântului şi, astfel
în taina cununiei oamenii vor să îşi dovedească că sentimentele de iubire le sunt
adevărate, că fac această dovadă în faţa lui
Dumnezeu ca şi cunoscător al adevărului.

S

fânta noastră Biserica Ortodoxă consideră textul de la Facere 1,28: „creşteţi şi
vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul”, ca o binecuvântare şi, prezintă în slujba Tainei Cununiei binecuvântarile pe care Dumnezeu
le-a dat patriarhilor Vechiului Testament,
care au devenit prin această binecuvântare părinţi ai neamurilor din care s-a născut
însuşi Fiul Lui Dumnezeu. Mântuitorul
nostru Iisus Hristos este cel care trebuia să
răscumpere această binecuvantare dată în
grădina edenică, pentru ca oamenii căsătoriţi să fie prin cununie repuşi în aceea stare
de cununi ale creaţiei. Participarea la nunta din Cana Galileii a Fiului lui Dumnezeu,
este de fapt dovada faptului că Dumnezeu
este la orice nuntă adevăratul săvârşitor
al Tainei. Prezenţa în Cana este dovedirea
promisiunii mesianice prin care Dumnezeu îşi va arăta iertarea pe care o dăruieşte tuturor oamenilor care s-au născut şi se
vor naşte prin binecuvântarea procreaţiei
pe care a dat-o oamenilor. Transformarea

apei în vin de către Mântuitorul Hristos, ne
arată că, apa care este sursa de viaţă, numai
Dumnezeu o poate transforma în chip tainic în vin, adică o sursă a bucuriei vieţii în
care inima omului se veseleşte, pentru că
paharul acesta din care cei doi soţi gustă,
să fie paharul mântuirii. Omul să nu mai
guste din fructul neascultării, ci din paharul care îi oferă mântuirea. Fermentarea
apei care este specifică trupului uman, va
face prin binecuvântarea divină, ca apa din
noi să devină metaforic spunând vin, adică
sursă de bucurie, din care celălalt gustând
să i se veselească inima.
„Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă”.

R

elaţia dintre om şi Dumnezeu, şi acea
dintre om şi om, nu putea fi suportată
de către diavol, aşa cum nu este nici astăzi.
„Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, dar din
pomul cunoştiintei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca vei muri
negreşit” Facere 2,16-17. Dialogul dintre om şi
diavol este cel care îl determină pe om să îl
creadă pe diavol că nu va muri ci, va ajunge
ca Dumnezeu. Dacă diavolul a încercat să
fie ca Dumnezeu şi nu a putut, a făcut orice,
ca să îl ispitească pe om în acest sens. Dacă
diavolul nu a putut prin puterile lui, şi-a
concetrat puterile convingatoare către om.
Omului îi este oferit de către diavol ceva
infim, în schimbul călcării poruncii divine,
un fruct; însă, consecinţa este dramatică
- moartea. Gustul unui fruct era gustarea
din moarte. Este intersant cum noi oamenii
ascultăm glasul diavolului, conştienţi fiind
că, de fapt ne împotrivim lui Dumnezeu.
Diavolul nu numai că a reușit să-l despartă
pe om de Dumnezeu, dar a reuşit să îi pună
pe Adam şi Eva, în a se acuza reciproc înaintea lui Dumnezeu, mergând până acolo,
în aşa fel încât Dumnezeu ar fi fost de fapt
vinovatul.

„

Femeia pe care mi-ai dat-o tu Doamne, aceea
mi-a dat să mănânc” Facere 3,12. Diavolul
atacă taina iubirii dintre Dumnezeu şi om

şi taina iubirii dintre bărbat şi femeie. La
fel se întâmplă şi în interiorul căsătoriei,
adică în interiorul relaţiei dintre soţ şi soţie,
acolo unde familia creştină trebuie să îşi
arate iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea
unuia faţă de celălat. Ceea ce Dumnezeu a
unit diavolul va încerca să despartă. Dacă
el, diavolul, nu poate să îl despartă, va
încerca să o facă prin tot felul de metode
sau prin alţi oameni. De aici trebuie înţeles
faptul că, oamenii pot deveni unelte prin
care diavolul va încerca să despartă ceea ce
Dumnezeu a unit în mod tainic. Omul nu
trebuie să devină un distrugător al tainei
divine.

D

upă recunoaşterea călcării poruncii
în faţa lui Dumnezeu, oamenii sunt
izgoniţi din rai. Sfânta Scriptură ne spune
că după izgonirea din Rai, omul a vrut să
trăiască lângă paradis şi de aceea s-a aşezat
acolo şi, a ridicat altar, ca astfel prin jertfe şi
prin rugăciuni, să fie iertaţi de Dumnezeu.
Se arată astfel că omul îşi doreşte să trăiască în rai cu, şi în prezenţa lui Dumnezeu,
pentru că în mod real nu vor ca să mai fie
înşelaţi de diavol.

T

aina Cununiei este cea care trebuie să
fie înţeleasă ca taina în care bărbatul şi
femeia îşi contopesc vieţiile, ca taina în care
Dumnezeu este Sfinţitorul nunţii tainice şi
preacurate, legiuitorul nunţii celei trupeşti,
păzitorul nestricăciunii şi chivernisitorul
celor de trebuinţă vieţii. Mai mult, se spune în prima rugăciune a Tainei Cununiei
că, „pe amândoi I-ai arătat un trup prin însoţire”, pentru a ne aminti cuvintele Sfântului
Apostol Pavel, „de aceea vă lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa, şi vor fi amândoi un trup”.

T

rebuie amintit totdeauna celor care se
căsătoresc, cât şi celor care le sunt de
faţă ca martori, şi sunt căsătoriţi, sau vor
urma.., dacă viaţa celor doi se pecetluieşte înaintea lui Dumnezeu, fiecare devine
responsabil de viaţa celuilălt, deci, şi de
mântuirea lui. Dacă Bunul Dumnezeu ne-a
creat unul spre ajutorul celuilalt, aceasta

37

înseamnă că suntem datori în interiorul căsătoriei să îl ajutam pe celălalt să îşi găsească prin trăirea împreună, mântuirea. Cum
taina căsătoriei se săvârşeşte înaintea Mântuitorului, şi cum toată viaţa noastră lui
Hristos Dumnezeu o dăm, atunci fiecare,
în căsătorie se jertfeşte, pentru ca celălalt
să fie răscumpărat în taină înaintea Mântuitorului. Se cere jertfă pentru mântuirea
aproapelui, pentru că jertfa pentru celălalt
este intotdeauna răscumpăratoare. De aceea, cei ce se căsătoresc au totdeauna prin
tradiţia ortodoxă ca protectori spirituali, pe
Sfinţii 40 de mucenici din Sevasta, tocmai
pentru a le servi model de jertfire şi mântuire. Astfel, Sfinţii Părinţi vorbind despre cei
care se cunună, au arătat că, dacă aceștia îşi
duc curat crucea căsătoriei, vor primi cununa mucenicilor. Jertfă şi răscumparare,
acestea sunt de fapt cele două cununi care
le poartă cei ce intră împreună în taina cununiei, după tradiţia noastră ortodoxă.

A

spectul eshatologic al vieţuirii împreună prin taina nunţii, este acela legat
răspunsul la înfricoşatul ceas al judecăţii
făcute înaintea lui Dumnezeu. Soţii trebuie
să se păzească în această viaţă de orice este
imoral şi îi poate despărţi. Dacă cununia
este privită ca taină care uneşte cele două
persoane înaintea lui Dumnezeu, atunci
judecata trebuie privită şi ea tainic, reprezentând momentul în care, Dumnezeu
dezvăluind adevărata faţă a sufletelor şi a
inimilor noastre, să socotească că soţii s-au
jertfit reciproc şi merită să trăiască viaţa
veşnică împreună, slujind Lui. Aşadar, Judecata de apoi trebuie să reprezinte pentru
cei ce se cunună, momentul suprem la care
soţii trebuie să mediteze, în sensul că, aşa
cum s-au jertfit în viaţa pământească pentru celălalt, aşa va fi răsplătit de Dumnezeu
în viaţa cea cerească.

L

a nunta din Cana Galileii, au participat aşa cum ne spune Sfânta Scriptură, Mântuitorul Iisus cu ucenicii Săi, dar
şi Maica Domnului. Taina cununiei este
şi momentul în care ne aratăm încă o dată
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credinţa în Maica Domnului şi în Sfinţii
Săi. De aceea, în chip tainic, la orice taină a
cununiei participă atât Dumnezeu – Omul,
Iisus Hristos, dar şi Maica Domnului cu
Sfinţii, aşa cum s-a întâmplat în Cana, acolo unde nuntaşii au apelat la ajutorul Mântuitorului prin mijlocirea Maicii Domnului,
iar Domnul a împlinit dorinţa lor tocmai
datorită intervenţiei Maicii Sale.

D

ecizia Sfântului Sinod al Bisericii
noastre ortodoxe, ca anul 2011 să fie
anul omagial al Tainei Botezului şi al Sfintei
Cununii este deosebit de importantă,
deoarece, dezbaterea acestor teme propuse
pe marginea celor două taine, au astăzi, în
lumea care se secularizează din ce în ce mai
mult, un ecou deosebit. Prin aceasta, Sfânta
noastră Biserică doreşte să conştientizeze
astfel creştinului, importanţa faptului că
este creat după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu, prin naşterea trupească, dar
şi prin baia Sfântului Botez, renaşterea
spirituală, apoi, responsabilitatea pe care
trebuie să o aibe soţii creştini în viaţa
societăţii în care trăiesc, cât şi în viaţa
de familie, în care, sunt cei ce îşi arată
dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de
aproapele. Trebuie să conştientizăm prin
cele două Sfinte Taine că, fiind purtători ai
numelui lui Hristos, suntem mădulare ale
trupului Său care este biserica, de aceea,
trupul nostru nu este spre desfrânare, ci
este Templu al Duhului Sfânt.

Cateheză susţinută la data de 26 februarie,
la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
Melbourne, cu prilejul desfăşurării seriei de
comunicări teologice legate de anul 2011Anul Omagial al Tainei Botezului şi a Sfintei
Cununii.

Preot Marian Dincă

Peţitul
Obiceiul peţitului mai era cunoscut şi sub
denumirile de înţelegere, peţitură, croială,
starostie, împeţit.
La peţit participă după situaţie fie mirele singur, în cazul tinerilor mai îndrăzneţi,
fie mirele însoţit de părinţi, naşi sau prieteni. Mirele mergea însoţit de părinţi dacă
ştia că îl place fata, dacă nu ştia acest lucru, tânărul trebuia să trimită peţitori înainte. Peţitorii erau bărbaţi sau femei buni
de gură. Mirele se putea duce însoţit fie de
părinţi, de rude, de oameni mai în vârstă,
sau de fraţii mai mari dacă nu avea părinţi.
În Neamţ, întâi se înţelegeau tinerii între ei, apoi se duceau părinţii băiatului la cei ai fetei împreună cu băiatul.
Mirele mai putea fi însoţit şi de staroste care putea fi reprezentat fie de un avocat, vecin sau rudă, de obicei viitorul naş.
Când părinţii fetei nu erau de acord, iar tinerii fugeau, după un timp mergea cineva
din familia băiatului pentru împăcare. Se
duceau cu sticla plină cu rachiu şi dacă se
împăcau, se cinsteau, dacă nu, se întorceau
cu sticla plină.
În Botoşani, iniţial se trimitea vorbă
părinţilor fetei printr-un om în vârstă,
din familia mirelui, de obicei starostele.
În Transilvania starostele este înlocuit cu un
grăitor, un om mai în vârstă, bun de gură
care îi făcea intrarea mirelui.
Cererea-târguiala:
Se cerea fata în căsătorie, se făcea masă
la casa miresei, erau de faţă părinţii fetei şi ai băiatului şi se fixa ziua nunţii.
Părinţii fetei discutau cu cei ai mirelui despre

zestre, logodnă, hotărau colceriţa (bucătăreasa), şi în general detalii despre nuntă.
În Transilvania, în Alba, veneau părinţii fetei la casa mirelui ca să se înţeleagă, pentru a
vedea unde va locui fata lor. Se făcea o masă
la casa viitoarei mirese unde erau chemate şi
rudele apropiate. Dacă fata peţită nu era de
acord să se mărite cu băiatul respectiv punea
drept motiv faptul ca e prea tânără, că nu are
zestrea pregătită sau că nu are destulă avere.
Dacă se înţelegeau, petreceau cu toţii iar
tinerii erau puşi să mănânce amândoi dintr-un blid, lapte dulce şi cu plăcintă încreţită. Se întocmea zestrea pentru ambele
părţi. Uneori se făcea şi foaie de zestre în
care fiecare îşi trecea partea sa de zestre
şi se punea în balanţă aportul fiecăruia.
Cu trei-patru săptămâni înainte de nuntă
se mergea la fată. Discutau, povesteau cum
s-au întâlnit tinerii şi li se ţinea un fel de
predică ca să fie băgători de seamă, de zestre şi de nuntă, toate acestea aveau loc în jurul unei mese plină cu mâncare şi băutură.
Meniul pentru masa de la peţit consta într-o
cinstire cu băutură şi câte ceva de mâncare:
plăcintă cu brânză, slănină cu mălai, varză,
castraveţi acri, carne friptă, cârnaţi cu horincă, ţuică, cozonac.
După peţit, în prima duminică, se întâlneau părinţii şi stabileau zestrea; se mergea
apoi la croit, de obicei mirele şi mireasa împreună cu mamele se duceau la casa unuia
dintre ei şi se apucau de croit pânzele de
bumbac pentru cămăşile mirelui, ale socrilor, soacre şi cumnaţi, apoi se făcea masă
pentru cei adunaţi.
La orice alai de nuntă cele mai importante
persoane, în afară de miri, în desfăşurarea
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ceremonialului sunt fără îndoială naşii.
Dacă în Oltenia, Muntenia şi Transilvania
acestia erau din rândul naşilor de botez ai
mirelui în mod obligatoriu, în Moldova se
alegeau şi câte 15-20 de naşi, numărul mare
arătând poziţia socială a tinerilor însurăţei.
Naşul, părintele spiritual al proaspeţilor
căsătoriţi trebuia să cumpere împreună cu
naşa darurile pentru ginere şi mireasă printre care se numărau floarea de mire, voalul
pentru mireasă şi lumânările. Naşa era cea
care îmbraca mireasa împreună cu prietenele ei numite druşti.
Cel care se îngrijea ca toată lumea să fie mulţumită şi organiza acţiunea era vornicul sau
„cumnatul de mână” cum i se zicea în Oltenia.
Acesta dirija nunta, începând chiar de la
chemarea invitaţilor, el da sarcini bucătăreselor, aranja mesele, planifica horele,
plecarea la cununie.
Vornicul rostea oraţiile şi-i chema pe tineri
la iertăciune în faţa
părinţilor şi avea în
general grijă ca toţi cei
prezenţi la eveniment
să fie trataţi cum se
cuvine.
Părinţii mirelui şi ai
miresei sunt cei care
plănuiesc efectiv nunta încă de la logodnă.
Rolul cel mai important îl are socrul mare
pentru că el este cu cheltuiala. El îi cinsteşe
pe toţi şi se îngrijeşte ca pe masă să fie de
toate.
După tradiţie, părinţii mirelui erau cei
care plăteau muzicanţii şi oamenii care serveau la masă. Tot ei trebuiau să spună urări
în versuri când pleca şi se întorcea alaiul de
la cununie şi când se dădeau darurile. Alte
persoane cu rol în desfăşurarea nunţii erau
orice membru al familiei mirelui desemnat să pregătească scaunele, masa, florile,
să scoată mireasa de la părinţi şi să supravegheze bunul mers al întregului alai de
nuntă.

Zestrea
În vremuri nu foarte îndepărtate, înainte de fiecare nuntă se stabilea zestrea atât
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pentru fată, cât şi pentru băiat. Acest fapt era
făcut după o anumită orânduire şi conţinea
obiecte specifice pentru fată şi pentru băiat.
Zestrea oglindea şi statutul social. Fetele
care nu aveau zestre se măritau mai greu
sau chiar rămâneau singure. În Transilvania
se stabilea la peţit de către părinţii viitorilor
însurăţei. Acordul putea fi verbal sau scris,
cu martori. În general se întocmea o foaie
de zestre, un contract, ce se oficializa de către preot în ziua logodnei. La fel se proceda
şi în Oltenia şi Moldova. Conţinutul zestrei
era diferit de la caz la caz. Pentru fată se dădeau în general animale: vacă, oi, porc, păsări, mai multe parcele de pământ, saci cu
cereale, galbeni şi lada de zestre în care erau
puse ţesături. Băiatul trebuia să aibă casă,
pământ, căruţă cu boi, animale şi bani.
Lada de zestre sau
cufărul, lada miresii
(Transilvania), ladă de
Braşov (Oltenia), sipet,
cufăr
(Moldova),
era
obiectul ce arăta hărnicia
miresei dar şi statutul ei.
Cu cât era mai mare cu
atât era mai bogată. Lada
de zestre era făcută din
lemn, frumos pictată
cu
motive
florale
sau sculptată. Aceste
cufere erau comandate de către tatăl fetei
la meşterul din sat sau erau cumpărate de
la târg. În interiorul lăzii erau puse lucruri
de-ale miresei, făcute de ea: cămăşi, cerci,
lenjerie de pat, covoare din lână, feţe de
masă, ştergare, aşternuturi, etc. În Oltenia
se mai obişnuia să se pună o sticlă cu vin,
două pahare şi două farfurii din lut pentru
mire. Deasupra lăzii miresei erau aşezate
perne (cât mai multe), plapumă, prosoape,
aşternuturi, carpete. În vremuri îndepărtate
nu existau aceste lăzi de zestre iar averea
miresei era pusă în saci. Mutarea lăzii la
casa însurăţeilor se făcea cu mare alai şi
era un adevărat ritual. În funcţie de zonă şi
chiar şi de sat acest ritual se face în momente
diferite. În general se face înainte de nuntă,
joia, sâmbăta sau duminică dimineaţă, dar
se mai putea face şi după ce tinerii s-au
căsătorit. Lada de zestre era luată cu mare
suită. În Transilvania lada de zestre era

ridicată de către fraţii miresei sau de flăcăii
din sat. Lada era scoasă în faţa casei, se cânta
şi se juca, mireasa cinstea flăcăii şi apoi se
făcea un foc în curte iar băieţii strigau “I-o
ars casa miresei pentru că s-o golit casa!”. Lada
era pusă într-un car cu patru boi şi era dusă
la casa mirelui până după nuntă, când
era dusă într-un final la casa însurăţeilor.
Pe drum era zarvă, flăcăii se veseleau şi
fluierau. Toată lumea trebuia să vadă cu ce
avere vine mireasa.
În Oltenia lada era luată de către flăcăii
din sat care o duceau la casa mirelui, unde
se organiza o masă restrânsă, însă pe drum
se facea harmalaie. În Moldova, atunci când
mireasa ajungea cu lada acasă la băiat, oferea rudelor acestuia mici cadouri, cum ar fi
ştergare sau feţe de pernă. Zestrea era jucată pe drum cu hore. Astăzi, acest obicei se
mai ţine la sat, dar în general, ca şi zestre, se
dă mobilă, aparate electrocasnice, ustensile
de bucătărie.

Chemarea la nuntă
Chemarea la nuntă presupunea invitarea
oamenilor la nuntă. Acest obicei se făcea
în diferite momente şi în multe moduri, în
funcţie de obiceiul locului.
În Transilvania chemarea la nuntă se făcea cu o lună, cu două-trei săptămâni înainte şi în săptămâna nunţii. De obicei se
făcea în Duminica următoare logodnei.
La acest ritual participa mirele şi mireasa,
vornici, flăcăi din partea mirelui şi fete din
partea miresei. Toţi erau îmbrăcaţi de sărbătoare, flăcăii, fetele şi vornicii cu costume
naţionale. Ei mergeau să cheme tineretul
din sat. Aveau în mână un toiag împodobit frumos, cu panglică tricoloră sau roşie,
pe umăr au un colac mare împodobit frumos cu panglică, mărgele sau cu flori din
aluat. Băieţii ţineau în mână o ploscă cu
ţuică, iar fetele una cu vin. Mergeau prin
sat şi invitau oamenii la nuntă, şi cine dorea să vină, bea o gură de ţuică sau vin din
ploscă. În plus, ei mai trebuia să dea celor
care îi invită un semn: o lingură, un ou.
Mirele şi mireasa mergeau să invite pe cei
bătrâni şi pe la rude, la fel îmbrăcaţi, cu toiag, colac şi ploscă cu ţuică sau vin.
În Moldova, chemarea la nuntă era făcută

de vornici, de miri şi socri. Înainte de a străbate tot satul, mirii fac nişte bilete de înştiinţare după ce s-au logodit, apoi joia sau
sâmbăta, încălecau pe cai şi mergeau la toţi
sătenii să-i invite la nuntă. Şi în Moldova
se obişnuia să se meargă cu plosca şi dacă
omul vine, bea din ploscă. În unele sate din
Bucovina invitaţia se făcea în ziua nunţii de
către vornici.
În Oltenia chemarea la nuntă se făcea în
săptămâna nunţii, îndeosebi joia şi sâmbăta, cu plosca de ţuica sau vin şi cine bea, înseamnă că vine. Uneori se chema la nuntă
şi în ziua nunţii, adică Duminica. Cei care
adresează chemările la nuntă sunt mirii şi
tineri din sat, împreună cu lăutarii.
Astăzi foarte puţini se mai îmbracă în costume naţionale şi umblă cu plosca prin sat
pentru a invita oamenii la nuntă. Modernele
cartoane frumos colorate şi desenate (invitaţiile) au luat locul acestui frumos obicei.

Obiceiuri în sâmbăta dinaintea
nunţii
Obiceiurile de pregătire a nunţii începeau
de miercuri când, în Moldova se cernea făina, iar joia, la socrul mare se chemau fete şi
flăcăi şi se făcea pasatul (măcinătură mare
de grăunţe de porumb sau de mei) pentru
sarmale.
Sâmbăta, după ce se chema la nuntă, acasă la mireasă sau la mire se jucau vedrele
(veche unitate de măsură a capacităţii, folosită pentru lichide, echivalentă cu circa
zece ocale, astăzi, circa 10 litri), o horă făcută de flăcăi şi fete. Se dansa până la miezul
nopţii. Pe urmă se punea masa şi continuau
să joace. Mirele era bărbierit, apoi mireasa
îl stropea pe faţă cu apă şi busuioc. În decursul serii mirii făceau schimb de plocon,
adică mireasa lua hainele mirelui şi mirele
pe cele ale miresei. Părinţii acordă mirilor
iertăciune şi ei plecau în casă, nu luau parte
la petrecere.
În unele locuri ale Moldovei, petrecerea
era ţinută la mire acasă. Mireasa trebuia să
vină încă de sâmbătă acasă la mire unde şi
înnopta până a doua zi. Dacă mireasa era în
altă localitate, vinerea se ţinea o petrecere
la mireasă şi apoi era adusă cu alai acasă la
mire, unde soacra o aştepta cu apă şi miere.
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În Transilvania petrecerea de sâmbăta
are loc în ambele case. La mireasă se juca
şi se mânca, iar la mire au loc alte obiceiuri
tradiţionale. Feciorii fac Sărantău, un dans
popular. Apoi tinerii dansează trei jocuri şi
bătrânii unul. Mireasa coase pălăria mirelui cu vârsta sa, pe care acesta o va purta în
ziua nunţii. La masă se servesc bucate preparate pentru nunta de a doua zi. Fetele fac
o azimă (pâine nedospită) pe care mireasa o
rupe deasupra capului şi o împarte fetelor.
Tot sâmbăta seara se duc brazii acasă la mireasă. Mirele este bărbierit în mod simbolic
cu sapa sau cu coasa. Flăcăii îl ridică de trei
ori cu scaunul şi îl usucă cu un ştergar.

Recuzita rituală şi ceremonială
Steagul de nuntă (Transilvania): cu o săptămână înainte de nuntă, naşul tocmea un
fecior, numit stegar, să facă steagul împreună cu tinerele fete. Uneori steagul era făcut chiar de naş. Sâmbătă seara, înainte de
nuntă, steagul era prins în poarta naşului.
În Sibiu se făceau două steaguri: unul
pentru mire şi unul pentru mireasă. Erau
făcute de femei şi fete înainte de nuntă. Joi seara îl porneau fetele, iar feciorii
îl terminau sâmbătă seara, prilej de joc.
Steagul era format
dintr-un băţ pe care
se coseau năframe,
panglici colorate şi tricolore, două cununi
de iederă, ciucuri cu
zurgălăi. Când se făcea steagul se servea
băutură şi mâncare.
Steagul este purtat de
stegarul din ceata mirelui. Stegarul purta
steagul în fruntea alaiului şi-l aşeza la intrare în curtea mirelui. În timpul nunţii stegarul ţinea steagul
lângă el, căci ceilalţi flăcăi încercau să-l
fure pentru ca stegarul să le plătească în
schimbul acestuia. Plata se făcea în băutură. În timpul jocului stegarul juca steagul.
Se juca în faţa bisericii cât timp dura cununia şi apoi când se ajungea acasă cu nunta.
După ce era jucat, steagul se aşeza pe casă,
înfipt în acoperişul de paie, până a doua zi
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seara, după care era desfăcut. Primele panglici din steag erau împărţite prietenelor
miresei.
Bradul de nuntă (Moldova, Oltenia,
Transilvania): se făcea sambătă seara înainte de nuntă. Tinerii din partea mirelui şi a
miresei făceau bradul. Se puneau câte doi
brazi la mireasă, doi la mire şi doi la naşi.
Bradul era împodobit cu ghirlande de hârtie, zurgălăi, năframe, panglici roşii şi tricolore. În vârful bradului se punea o sticlă de
ţuică sau un cozonac. În timpul nunţii bradul era aşezat la poartă. Pe drum era jucat.
Lângă brad stăteau un băiat şi o fată care
îi stropeau pe nuntaşi cu apă şi grâu ca să
fie mănoşi. Tinerii care se urcau şi luau sticla sau cozonacul din vârful bradului erau
răsplătiţi cu o sticlă de ţuică şi cu cozonacul
din vârful bradului. După nuntă bradul era
lăsat la poartă unde rămânea ceva vreme,
semn că acolo a avut loc nuntă. Rămâneau
la stâlpii porţii până se uscau.
Pomul de nuntă (Transilvania): era făcut
de stegari duminică seara. Când începea
ospăţul pomul era încărcat. Puteau fi şi 50
de pomi la o nuntă, deoarece fiecare nuntaş care venea aducea un pom, mai cu seamă cumătrul mare. Pomul era reprezentat
de o creangă de prun încărcată cu o pereche de desagi de turte,
mere şi pere. Se mai
punea hârtie colorată,
crăci cu spini, batiste.
Pomul era dus de la mire
de acasă, de un mic alai,
la nas acasă şi apoi la fată.
Când plecau cu mireasa
la băiat luau şi pomul.
Dupa nuntă pomul se
strica, iar marţi era dat
naşului.
Mărul (Transilvania
şi Moldova): se împodobeau crengi de măr.
Se puneau mere, nuci. Mărul era dus la biserică împreună cu cămaşa mirelui. După
ce era sfinţit de preot, mărul era luat de băieţi şi scuturat.
Colacii de nuntă (Moldova, Transilvania):
se făceau mai mulţi colaci: pentru mire,
pentru mireasă, colacul stegarului, colacul cumetrilor. Colacul miresii (Moldova
şi Transilvania) era rotund, împletit în 3

coarde, cu hudă (gaură, spărtură) la mijloc
şi cu panglici. Mireasa mergea cu el pe mână
la mire. Deasupra colacului se puneau două
Pupeze din aluat. Colacii pentru naşi erau
mari, ovali, de 6-7kg. Aveau multe împletituri şi pene din aluat. Se
puneau la biserică pe capul mirilor. Colacii erau
făcuţi din făină de grâu,
lapte, unt, miere de albine, iar pe deasupra erau
unşi cu ou şi presăraţi cu
mac şi uneori cu stafide.

Găteala miresei
Se făcea duminica la
prânz. Luau parte fete, rude, şi alte persoane apropiate. Naşa o împodobea, iar fetele
ţineau oglinda şi pieptănele. Pe lângă naşă
mai erau şi alte rude ale miresei şi prietene.
Naşii erau cei care aduceau găteala miresei.
Mireasa era pieptănată de faţă cu mama şi
tata în viaţă. Lămâiţa şi voalul i le punea
naşa. Voalul se punea înainte de cununia religioasă, nu mai devreme.
Se cânta cântecul miresei. De obicei plângeau ca la mort când se îmbrăca mireasa din
cauză că se despărţea de surori, de părinţi.
În timp ce mireasa era gătită în casă, afară în
curte se jucau hore, sârbe. Se făcea masă şi se
juca bradul (Oltenia).
Însemne specifice purtate de mireasă:
cununiţă din flori naturale şi voal, mărgele pe frunte, maramă lungă de borangic cu
coroniţă.
Duminică seara, naşa o îmbrobodea cu
marama şi-i punea salbă de argint.
După masa mare naşa scotea voalul miresei şi îi punea batic pe cap. Naşa îi lua
voalul, îi despletea coada şi îi împletea
două cozi pe care le înfăşura în coc. Piese
specifice: rochie albă de mireasă adecvată anotimpului, cu piese de port tradiţional sau de cele mai multe ori costum naţional, cămaşă cât mai înflorată, batistă în
brâu, cu sorturi de catifea în spate şi în faţă
(Transilvania). La gât dacă aveau, purtau
salbă de galbeni, mărgele, brăţară la mână.
Dacă nunta era iarna, mireasa purta scurteică de postav, suman, sau dulama de postav
căptuşită cu blană.

Găteala mirelui
În Moldova, sâmbăta seara avea loc bărbieritul mirelui. Mirele ţinea în poală doi
colaci pe care îi oferea celui care îl bărbirea. Vornicul închina
hainele aduse de la
mireasă. Mirele se îmbrăca singur înainte de a
participa la cununia religioasă. Luau parte şi tinerii. Cel care îl bărbierea
trebuia să fie necăsătorit.
Găteala mirelui se făcea
la casa miresei, mirele şi
mireasa fiind gătiţi simultan. Duminică dimineaţa se aduceau de la mireasă, de către una–
două fete ale mirelui şi flăcăi, hainele mirelui:
cămaşa cu colţuri la gât, iţari, brâu şi beţe.
Pe cap mirele purta o pălărie neagră sau o
căciulă pe care era prinsă o floare naturală,
de obicei nalbă. Pe partea stângă a pălăriei
erau prinşi bani de argint şi spice de orz. Se
mai punea o broşă sau o pană mai scurtă.
În unele zone precum Bacău se purta costum tradiţional de sărbătoare. Dacă era iarnă, mirele se îmbrăca cu cojoc, iar pe deasupra cu suman. De la 1900 a apărut costumul
negru pentru mire: haina şi pantaloni din
stofă de lână cumpărată.
În general cămaşa mirelui era cusută de
mireasă, după logodnă, şi era făcută din
pânză de bumbac sau borangic. Cămaşa
era cusută cu flori şi mărgele colorate,
crenguţe şi boboci. La 1900 cămaşa mirelui se cosea doar pe guler. După nuntă
cămaşa mai putea fi purtată la sărbători.
Însemnele specifice ale mirelui erau: floarea mare cumpărată, numită floare de mire,
floare mare cu panglică lungă şi cu beteală,
batista de mire şi 100 de lei.

Alaiurile de nuntă
Secvenţele nunţii sau alaiurile de nuntă
sunt împărţite după tradiţie, în toate zonele ţării, în alaiul naşilor, al mirelui şi al
miresei.
În Moldova mirele porneşte de dimineaţă
cu ceata sa de flăcăi spre ca-sa naşilor, urmând ca împreună cu aceştia să meargă să o
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ia pe mireasă. Alaiul cel mare astfel format
merge la biserică, urmând ca după cununia
religioasă, să se despartă din nou în două
grupuri: mirele merge la casa lui cu naşii şi
părinţii, iar mireasa cu socrii mici acasă la
ea, seara ducându-se la mire unde are loc
masa mare.
În părţile Transilvaniei însă, se obişnuieşte ca naşul să vină şi să-l ia pe mire, împreună mergând la mireasă. După cununie, mireasa merge acasă la mire, iar alaiul ei acasă
la dânsa, urmând ca spre seară să sosească
„socria” la casa mirelui, adică părinţii şi rudele fetei, fiecare cu darul pregătit pentru
tânăra familie.
În Oltenia se obişnuia ca fata să fie luată
acasă la băiat încă de la logodnă. În acest
sens, la nuntă, pentru a forma alaiul cel
mare se întâlneau doar alaiurile naşilor şi
cel al mirilor. În cazul în care mireasa era
luată în ziua nunţii de la casa ei, se proceda
la fel ca şi în celelalte zone.

Masa mare de nuntă
Masa din Duminica nunţii sau Masa Mare
era organizată de obicei
la casa mirelui, însă dacă
nu era suficient spaţiu se
mai făcea şi la mireasă.
În Oltenia şi prin unele părţi ale Moldovei se
obişnuia să se facă două
mese: una la amiază,
acasă la mireasă (masa
pochinzerilor) cu rudele
ei şi cei din alaiul mirelui iar pentru masa mare
se mutau cu petrecerea
acasă la mire. Acest obicei este des întâlnit
acolo unde mireasa nu este din acelaşi sat
cu mirele.
Aşezarea la masă se făcea diferit, în funcţie de zone şi legat de acest lucru există o
multitudine de obiceiuri. În Oltenia, mirii
nu mâncau la masă cu nuntaşii, ci mâncau
dintr-un blid cu o singură lingură din lemn
şi beau vin din aceaşi sticlă, ca să se înveţe
să împartă totul. Ei erau aşezaţi pe desagi,
ca să fie legaţi ca aceş. Mâncau fie ce se servea la masă, fie vin cu pâine sau împărţeau
un ou. Naşii erau puşi în capătul mesei iar
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lângă ei stăteau socrii mari. In preajma naşilor mai stăteau rudele bogate şi persoanele
importante din sat.
Şi în Moldova mirii mâncau separat sau
serveau la masa naşilor. Când mâncau, împărţeau o strachină cu lapte şi un ou. Mâncau
cu aceeaşi lingură şi beau dintr-un singur pahar. Naşii sunt aşezaţi în capul mesei alături
de socrii mari. Socrii mici stau alături de ceilalţi nuntaşi.
În Transilvania mirii stau în capătul mesei,
iar naşii stau de o parte şi de alta a lor. Mirii
mănâncă lapte sau smântână dintr-un blid ca
să iasă copiii albi şi frumoşi şi mănâncă un ou
fiert dat de soacră.
Meniul nu era foarte variat. Mâncărurile fiind doar cele tradiţionale la vremea respectivă. În Moldova meniul era alcătuit din: măsline, supă cu tăiţei sau bors, rasol cu hrean,
găluşte (sarmale) cu mălai, friptură, tocăniţă,
plachie, cozonac, ţuică, vin. Uneori înainte de
masă se servea dulceaţă.
În Oltenia se servea ciorbă de carne, varză
cu sau fără carne, piftie, murături, friptură,
gogoşi, ţuică, vin etc. În Transilvania se serveau brânzeturi, crampă (rachiu fiert cu zahăr), pâine, supă cu tăiţei,
varză cu carne sau varză
umplută, pancove (gogoşi),
colac cu nucă, horincă cu
colac, piroste (colţunaş umplut cu carne, cartofi, brânză,
marmeladă), vinars etc.
În timpul serii, spre sfârşit
se făcea dansul găinii (găina umplută era considerată
o mâncare deosebită). O
femeie sau soacra aducea
o gaină mare prăjită, frumos împodobită cu beteală, flori, cu spice de
grâu în cioc şi pe lângă ea, diverse fructe. Se
juca un dans şi apoi se ducea la naş, care o şi
cumpăra în mod simbolic; apoi o rupea şi o
împărţea celorlalţi meseni. Dacă era o nuntă
bogată atunci se aducea un purcel de lapte
sau un curcan. Acest ritual se făcea la sfârşitul mesei, atunci când se da darul. În Oltenia
se făcea înainte să se servească friptura.
Darul se striga la sfârşit, în general sau înainte să se aducă friptura (Oltenia). Strigatul
darului se făcea de către un lăutar, un vornic
sau de naş. Primul care dădea banii era naşul,

care trebuia să dea şi cel mai mult. Urmau
socrii mari, care promiteau casă, bani, animale, etc. mesenii dădeau ce aveau: de la
bani, la animale, cereale, lucruri pentru
casă (carpete, perne, aşternuturi etc.). După
ce naşul îi strângea, îi aşeza într-o batistă,
punea sare peste ei şi îi dădea miresei, care
le săruta mâinile.
Mireasa dădea daruri naşilor (cămăşi cusute de ea, ştergare din borangic, perne etc.),
socrilor mari (îmbrăcăminte şi încălţăminte)
iar mesenilor, în funcţie de importanţă, ştergar sau o batistă cusută de ea. Soacra mare
îi dădea la rândul ei daruri miresei: cămăşi,
costum naţional, macat (cuvertură de lână,
de bumbac, scoarţă
sau covor care se punea
pe pereţi) perne, etc. La
rândul său mirele oferea
daruri socrilor mici, pentru
soacra mică un cojoc.
În Transilvania se dădeau
daruri mai întâi pentru mireasă (lucruri pentru casă, ca
să facă zestrea mai mare) apoi
era dansată de toată
lumea şi ulterior se
dădeau banii, care erau
strânşi tot de naşi. Tot în aceste ţinuturi se
ţinea şi obiceiul cu furatul miresei, care este
răscumpărată de către naş sau mire.
În funcţie de zonă, dansurile tradiţionale
de nuntă sunt: Polca, Moldoveneasca, Hora,
Sârba etc.
Spre dimineaţă se face deshobodarea miresei de către nună şi câteva rude. I se dă
voalul jos şi i se punea o basma sau o maramă ca simbol al femeii măritate şi renunţarea la feciorie. Şi mirele este îmbrăcat în
haine obişnuite de către nun.
Astăzi, meniul s-a schimbat, nu se mai
strigă darul, mirii stau în capul mesei împreună cu naşii, iar muzica şi dansurile nu
mai sunt aceleaşi, însă alte obiceiuri cum ar
fi găina nasului, furatul miresei, deshobodarea miresei s-au păstrat în multe locuri.

Obiceiuri după nuntă
Dupa nuntă există tradiţia ca tinerii căsătoriţi să se ducă la masă la socrii mici şi la

naşi cu diferite daruri constând în primul
rând din feluri alese de mâncare întocmai
ca la nuntă.
În Moldova, proaspeţii însurăţei mergeau
la părinţii miresei pe „Calea primară” cu
borş de găină, friptură, găluşte, cu rachiu şi
cu prăjituri, joia sau la o săptămână după
cununie. În schimb, deseori, mireasa primeşte zestrea (plapumă, perne, pături, ţoale, covoare).
Cu aceleaşi daruri, cam tot la o săptămână se mergea la naşi, părinţii spirituali, „pe
omenie”. Naţul este cel care trebuie respectat toată viaţa de către familia cununată. În
acest fel, mirele şi mireasa sunt datori să-l
ajute pe naş la muncile agricole, chemaţi
sau nechemaţi şi, să
meargă cu plocoane
în vizită, la onomastici sau la marile sărbători de peste an.
În Oltenia se obişnuieşte, mai mult ca
prin alte părţi „vestea cu rachiu rosu”
sau „vestea miresei”.
Luni dimineaţa după
nuntă, naşul merge cu un butoi legat cu
panglici roşii plin cu rachiu la socrii mici,
însoţit de „cumnatul de mână” şi de muzicanţi. Dacă mireasa fusese cinstită până
la cununie, rachiul era îndulcit cu zahăr şi
colorat ca să devină roşu, iar dacă nu fusese cinstită, se punea cenuşă şi ardei iute
sau tot ce vroia soacra mare ca să râdă de
soacra mică. Cinstea miresei era sărbătorită apoi cu un chef, masă mare şi dacă nu,
socrul mic trebuia să mai dea nişte pământ
sau bani în plus ginerelui ca să îşi accepte
nevasta chiar şi aşa necinstită cum fusese
înainte de cununie.
Tot luni dimineaţa se mai obişnuia în
Oltenia să se adape mireasa. Cu vornicul şi
cu alţi flăcăi şi fete, mireasa mergea la fântână, unde răsturna o găleată cu apă. Vornicul
pune bradul de nuntă în găleată, iar proaspăta căsătorită rupe din el şi împarte celor
prezenţi, restul din brad fiind adus acasă la
mire şi pus la păstrare în magazie.
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ÎPS Bartolomeu Anania

In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Bartolomeu Valeriu Anania – acum la naşterea sa cea
veşnică, în ceruri...
Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili
să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile
marcante, universale şi naţionale, care au amprentat istoria, veacurile şi locurile cu activitatea,
cu viaţa şi cu învăţăturile ori scrierile lor mult folositoare!... Iată că anul acesta, din ziua de 31
ianuarie ne facem părtaşi la naşterea în viaţa cea veşnică a Împărăţiei Cerurilor a unui mare
cărturar, scriitor, teolog, ierarh, cunoscător şi mărturisitor al istoriei bimilenare româneşti,
totodată şi apologet al dreptei credinţe creştine – Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu
Valeriu Anania, după ce şi-a purtat cu toată demnitatea şi încrederea în Dumnezeu crucea
vieţii şi a suferinţei, vreme de mulţi ani!… De aceea, pentru noi, din acest moment vom
comemora totdeauna, acest eveniment închinat vrednicului şi demnului logofăt spiritual al
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului sfârşitului de secol XX şi începutului de secol
XXI – care a păstorit aceste meleaguri ale Transilvaniei străbune şi Ardealului strămoşesc,
vreme de 18 ani, între anii 1993–2011, ca Arhiepiscop al Vadului Feleacului şi Clujului iar
din anul 2006 (şi) ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului!... Drept urmare, în iureşul zilei şi în vârtejul timpului mi-am adus aminte, pentru câteva momente, de
Înaltpreasfinţitul Părintele nostru Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu a cărui plecare o regretăm
foarte mult astăzi!... De ce acest lucru, pentru că îi regretăm calităţile sale, personalitatea sa
remarcabilă, abilităţile sale foarte competente în disciplina teologică şi în cea pastoral – misionară, apologetică şi mărturisitoare, pe care ni le-a cultivat în orice prilej cu atâta dăruire şi
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abnegaţie!... El este şi va rămâne în continuare, în conştiinţa discipolilor, profilul teologului şi a omului de cultură cu deschidere spre
universal, spre consistenţă şi acrivie ştiinţifică, transmisă nouă cu foarte multă acuitate
şi exactitate!... Cu vaste şi avizate cunoştinţe
în cele mai diverse discipline culturale, istorice şi teologice, Părintele Arhiepiscop şi
Mitropolit Bartolomeu inspira tuturor foarte
multă demnitate, seriozitate, sinceritate, tărie de caracter, mult discernământ şi foarte
multă onestitate, nobleţe şi dârzenie sufletească!... Tocmai din această cauză era foarte
apreciat, foarte admirat şi probabil, şi invidiat!... El, Arhipăstorul, a fost întotdeauna,
consecvent probităţii sale intelectuale, morale şi sufleteşti!... De aceea, a fost mult iubit
de tinerii elevi-seminarişti, studenţi-teologi,
preoţi şi călugări, şi nu în ultimul rând foarte
mulţi laici şi intelectuali, ajutându-i pe foarte
mulţi dintre ei prin recomandările şi sfaturile
pe care le-a dat fiecăruia în parte, ori de câte
ori a fost solicitat!...
Pe numele său de botez Valeriu Anania,
Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a născut la 18 martie 1921 în comuna GlăvilePiteşteana din judeţul Vâlcea. Cel ce avea să
devină, în martie 2006, Mitropolit al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului a avut parte de o tinereţe agitată, fiind arestat în trei
rânduri (anii 1941, 1942 şi 1958) după ce a
fost acuzat de “activităţi legionare” şi condamnat la muncă silnică pentru 25 de ani
(ispăşind 6 ani). S-a călugarit în anul 1942,
fiind apoi student la Facultatea de Medicină,
la Conservatorul de Muzică şi ulterior la
Facultatea de Teologie. Cu alte cuvinte,
Bartolomeu Valeriu Anania a urmat cursurile Facultăţii de Medicină şi Conservatorul
de Muzică din Cluj, între anii 1944 şi 1946,
pe care nu le-a terminat, dar şi ale Facultăţii
de Teologie din Bucureşti şi ale Academiilor
Teologice din Cluj - Napoca şi Sibiu, fiind
licenţiat la Sibiu în anul 1948. Bartolomeu
Valeriu Anania nu este cunoscut doar în calitate de cleric ortodox, ci şi de scriitor, poet
şi dramaturg. El a urmat şcoala primară din
localitatea natală, după care a fost înscris la
Seminarul “Central” din Bucureşti. În anul
1943 a absolvit Liceul “Mihai Viteazul” din

Bucureşti, obţinând diploma de Bacalaureat.
În anul 1935, minor fiind, a devenit membru
al organizaţiei “Mănunchiul de prieteni”, organizaţie legionară a tineretului şcolar, pentru ca din anul 1936 să fie încadrat în “Frăţia
de Cruce”, organizaţie superioară celei dintâi. “Nu am apucat să devin legionar din
două motive, unul formal şi altul de fond:
în ianuarie 1941, la vremea când eu încă nu
eram major (la aceea vreme majoratul era la
21 de ani) , “Frăţia de Cruce” din Seminarul
Central a fost desfiinţată. În al doilea rând,
în timpul scurtei guvernari legionare, dar şi
după aceea, mi-a fost dat să văd şi reversul
medaliei, adică faţa neştiută a Gărzii de Fier,
cu care nu puteam fi de acord. Mărturisesc
însă că în “Frăţia de Cruce” din Seminar nu
se făcea politică, nici antisemitism, ci doar
educaţie, şi că nu am avut de învăţat decât lucruri bune: iubire de Dumnezeu, de neam şi
de patrie, corectitudine, disciplină în muncă,
cultivarea adevărului, respect pentru avutul
public, spirit de sacrificiu”, afirma, mai târziu, Bartolomeu Anania. Viitorul Mitropolit
avea să fie însă arestat de 3 ori pentru legături cu legionarii sau activităţi legionare: în
anul 1941 (pentru 3 săptămâni, după ce participase la funeraliile unui comandant legionar), în anul 1942 (pentru că ar fi deţinut în
podul Mănăstirii Cernica materiale legionare
şi arme) şi în anul 1958, sub acuzaţia de activitate legionară înainte de 23 august anul
1944. După cel de-al doilea război mondial,
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu
a fost unul dintre liderii protestelor anticomuniste studenţeşti din anul 1946 din Cluj
- Napoca, iar ulterior a ajuns în temniţele comuniste, ca deţinut politic. Mai trebuie amintit aici şi acum de cariera sa duhovnicească,
pe care a început-o în 2 februarie anul 1942
când a fost tuns în monahism la mănăstirea
“Antim” din Bucureşti şi primit numele de
călugărie Bartolomeu. El a fost hirotonit ierodiacon, la 15 martie anul 1942, şi şi-a desfăşurat activitatea în această calitate la mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş, între anii 1943 şi
1947, după care a devenit stareţ la Mănăstirea
Topliţa, inspector patriarhal pentru învăţământul bisericesc, între anii1949 şi 1950, decan al centrului de îndrumare misionară şi
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socială a clerului, la Curtea de Argeş în perioada anilor 1951-1952. A fost condamnat
de către Tribunalul Militar Ploieşti la 25 de
ani de muncă silnică pentru “uneltire contra ordinii sociale”. Şi-a ispăşit pedeapsa în
închisoarea de la Aiud la secţia “politici”. În
timpul detenţiei i-a murit mama, iar el a fost
înştiinţat de acest fapt de către fratele lui, închis şi el în aceeaşi închisoare. În anul 1964
a fost eliberat, împreună cu alţi deţinuţi politici, în urma unui decret dat de autorităţi
de desfiinţare a detenţiei politice. Aşadar, în
luna iunie anul 1946, în timp ce era student
la Cluj şi preşedinte al Centrului studenţesc
“Petru Maior”, a condus greva studenţească
antirevizionistă şi anticomunistă, după care
a urmat un şir lung de arestări şi expulzări.
Sub regimul comunist, Bartolomeu Anania
a efectuat şase ani de detenţie, între anii
1958-1964. În anul 1965 a fost trimis de către
Biserica Ortodoxă Română în Statele Unite ale
Americii unde a îndeplinit mai multe funcţii
în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române:
secretar eparhial, consilier cultural, secretar
general al Congresului Bisericesc, director al
Serviciului “Publicaţii”. În anul 1967 a fost
hirotonit ieromonah de către Arhiepiscopul
Victorin, acordându-i-se din partea Sfântului
Sinod rangul de Arhimandrit. Tot în această
perioadă susţine nenumărate conferinţe în
Detroit, Chicago, Windsor, Honolulu, şi face
parte din mai multe delegaţii ale Bisericii
Ortodoxe Române peste hotare, în Egipt,
Etiopia şi India. Reîntors în ţară, devine director al Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, între anii 1976
-1982.
În anul 1982 va ieşi la pensie şi se va retrage la Mănăstirea Văratec, pentru a se
dedica scrisului, când şi unde a început să
lucreze la revizuirea traducerii în limba română a Sfintei Scripturi. În primăvara anului 1990, Preacuviosul Părinte Arhimandrit
Bartolomeu Anania a făcut parte din Grupul
de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii, alături
de clericii: Dumitru Stăniloae, Constantin
Galeriu, Daniel Ciobotea, Constantin
Voicescu, Iustin Marchiş, Toader Crâşmariu
şi de mirenii: Horia Bernea, Octavian Ghibu,
Teodor Baconsky, Sorin Dumitrescu. La 21
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ianuarie anul 1993 este ales ca Arhiepiscop
al Vadului, Feleacului şi Clujului, fiind hirotonit şi înscăunat în Catedra Arhiepiscopală
din municipiul Culuj – Napoca, ca successor al Arhiepiscopului Teofil Herineanu, la
7 februarie 1993. În toamna anului 2005 iniţiază, demarează şi coordonează acţiunea
de înfiinţare a noii mitropolii: a Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului. La 2 martie 2006, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a ridicat pe Înaltpreasfinţitul
Părinte Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului,
Feleacului şi Clujului la rangul de Mitropolit
al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
- mitropolie înfiinţată în mod canonic de către Sfântul Sinod la 4 noiembrie 2005. Slujba
festivă de conferire şi înfiinţare având loc de
Praznicul Buneivestiri la 25 martie 2006, la
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
Pe lângă calitatea de înalt ierarh ortodox,
Bartolomeu Valeriu Anania a desfăşurat şi
o amplă activitate de scriitor şi traducător,
primind în anul 1982 premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România,
al cărei membru titular a fost. De asemenea,
de-a lungul anilor, a fost cinstit cu o serie de
premii şi medalii culturale printre care se
numără premiul de dramaturgie al Uniunii
Scriitorilor, pentru volumul “Greul pământului” (1982), premiul special pentru volumul “Din spumele mării”, obţinut la Salonul
de carte din Oradea (1995), marele premiu
pentru poezie al Festivalului internaţional de
poezie “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca (1999),
premiul pentru “Opera omnia”, al Uniunii
Scriitorilor Cluj-Napoca (2001). Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului a
tradus Biblia - o muncă de Sisif, care a durat
peste zece ani şi care a fost tipărită în anul
2001, şi-a scris “Memoriile”, în anul 2008,
considerate literatură pură, a publicat poezii, volume de proză şi piese de teatru şi a
scris sute de Pastorale şi predici, pentru credincioşii pe care i-a păstorit, cu multă dragoste, abnegaţie şi jertfelnicie. Tot în anul
2008 pune bazele Fundaţiei “Mitropolitul
Bartolomeu” – ce are scopul de a încuraja
şi ajuta tinerii serioşi, conştiincioşi, dedicaţi
studiului, însă cu venituri materiale reduse, cu burse de cercetare şi perfecţionare.

Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit
Bartolomeu Anania, printre multe alte ordine
şi distincţii naţionale şi internaţionale, i-au
fost decernate titlurile de Doctor Honoris
Causa al Universităţii “Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca (1 iunie 2001), al Universităţii
de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”
din Cluj-Napoca (7 iulie 2001); “Cetăţean de
onoare” al municipiului Cluj-Napoca (25 ianuarie 1996); “Cetăţean de onoare” al municipiului Bistriţa (martie 2001) şi “Cetăţean de
onoare” al municipiului Dej. Pentru activi-

de preoţi şi călugări, membru a foarte multe organisme academice de specialitate din
ţară, am observat cum, la înmormântarea sa
l-au plâns şi regretat cu toţii, fiind conştienţi
de marea pierdere ce li s-a pricinuit!... A fost
o prohodire a unui distins ierarh şi slujitor
al Bisericii la care am participat, şi care m-a
impresionat profund datorită atmosferei de
reculegere, decenţei şi sobrietăţii în care s-a
desfăşurat, şi la care au participat mulţi ierarhi ai bisericii noastre, foşti studenţi ai prea
sfinţiei sale, precum şi foarte mulţi preoţi şi

tatea sa ecleziastică a fost distins cu: Crucea
Patriarhală - Bucureşti, Ordinul Sfântului
Mormânt al Patriarhiei Ierusalimului, Ordinul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel al Patriarhiei
Antiohiei, iar începând cu 22 noiembrie
2010 era Membru de Onoare al Academiei
Romane. Ca atare este personalitate marcantă a culturii şi spiritualităţii româneşti,
de anvergură şi recunoaştere naţională şi internaţională, autor al vestitelor “Memorii”,
membru al Uniunii Scriitorilor, traducător şi
diortositor al Sfintei Scripturi – care a şi devenit Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, în anul
2001. Colaborator apropiat şi sfetnic luminat
al multor personalităţi culturale, profesori şi
ierarhi, îndrumător a multor studenţi şi doctoranzi, păstor duhovnicesc a atâtor generaţii

călugări!... Cuprins fiind de emoţie, respect
şi recunoştinţă m-am tot gândit, preţ de mai
multe zile cum să-mi pot exprima, cât mai
bine, în câteva rânduri, aceste stări şi sentimente faţă de Înaltpreasfinţia sa, acum, la
naşterea sa în viaţa cea cerească, având aici,
nouăzeci de ani de viaţă pământească, trăiţi
în spiritul unor principii sănătoase, a unei
corectitudini pilduitoare, precum şi a bunei
noastre înţelepciuni, demnităţi şi cuminţenii
tradiţionale şi autentice a poporului nostru
românesc!...
Constat, cu oarecare strângere de inimă,
că nu este uşor să faci un asemenea lucru mai
ales pentru unul ca mine care l-am cunoscut de, relativ, puţină vreme adică de doar
optsprezece ani, de când a fost slujitorul,
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păstorul cel bun şi arhipăstorul duhovnicesc,
a preoţilor şi a credincioşilor care vieţuiesc în
cuprinsul celor două judeţe – Cluj şi Bistriţa
Năsăud - ce aparţin acestei eparhii!... În viziunea, în mintea şi în inima mea personalitatea Înaltpreasfinţiei sale s-a conturat şi s-a
identificat prin câteva trăsături şi calităţi distincte: - şi anume, în primul rând prin maturitatea şi bogata experienţă sau înţelepciune
pastorală şi duhovnicească, prin ataşamentul
faţă de valorile spirituale, perene ale poporului nostru, prin felul
său de a fi foarte firesc
şi mai puţin sofisticat
sau complicat; după
aceea prin tenacitatea
şi perseverenţa, prin
dispoziţia pe care o
avea spre intensificarea
eforturilor în vederea
rezolvării unei probleme, atunci când situaţia o cerea; prin cultura teologică şi nu numai cu care era înzestrat
datorită muncii şi tenacităţii Înaltpreasfinţiei
sale – deoarece a fost un autodidact înnăscut
şi foarte consecvent cu el însuşi de-a lungul
întregii sale vieţi; prin luciditatea şi spiritul
critic însoţit de foarte multă înţelegere şi condescendenţă; pe urmă prin spiritul de disciplină, în primul rând cu propria lui persoană,
revelat cu fiecare slujire ori cu fiecare predică
sau cuvântare, susţinute într-un mod foarte
cerebral, lucid şi vertical, concis, coerent dar
şi consistent în diferite împrejurări sau cu
diferite ocazii!... De asemenea, mai avea şi
calitatea de a fi un om de o sinceritate, fermitate dar şi discreţie şi modestie ieşite din comun, care îţi inspirau foarte multă încredere,
confort sufletesc şi dragoste faţă de valorile
eterne ale spiritualităţii noastre româneşti şi
ortodoxe!...
Cugetând la activitatea şi la personalitatea înaltpreasfinţiei sale, care este foarte bine
conturată şi cât se poate de autentică şi de firească, mă gândesc la darul omului providenţial cu care l-a înzestrat Creatorul şi Stăpânul
nostru al tuturor – Domnul Dumnezeu şi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos – pe care
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prea sfinţia sa l-a cinstit şi l-a slujit cu toată
sinceritatea, dragostea şi abnegaţia!... M-aş
bucura să ştiu, că atât contemporanii cât şi
posteritatea îi vor acorda, totdeauna, cinstea,
recunoştinţa şi preţuirea cuvenită pentru tot
ce a făcut, pentru ceea ce a fost şi însemnat
(sau ar trebui să însemne) în conştiinţa şi în
memoria noastră colectivă, care, mă rog lui
Dumnezeu să nu fie alterată şi o spun aceasta
cu mare înfrigurare fiindcă, din păcate, noi
cam avem „darul”
acesta de a ne uita foarte repede binefăcătorii
şi înaintaşii noştri, dar
încerc totuşi, să–mi fac
un act de încurajare şi
de optimism şi să cred
că ori de câte ori va fi
pomenit numele său
va fi pronunţat cu veneraţie şi respect pentru tot binele pe care
l-a făcut atâtor oameni
şi care fapte sunt consemnate de către Mântuitorul nostru Iisus
Hristos – Arhiereul Cel Veşnic în Împărăţia
Sa cea cerească şi veşnică de care, ne rugăm
Lui, să aibă parte!... Aşadar, sunt încredinţat,
că sunt foarte mulţi oameni de rând, credincioşi şi slujitori ai Bisericii noastre strămoşeşti, care se roagă Bunului Dumnezeu, să-l
ierte, să-l odihnească şi să-i răsplătească pentru faptul că i-a făcut pe ei ori pe copiii lor
oameni cu şcoală teologică înaltă, încheiată,
şi pe care, apoi i-a hirotonit preoţi şi diaconi,
după care i-a instalat în parohiile încredinţate lor spre păstorirea turmei celei cuvântătoare, spre Slava lui Dumnezeu – Păstorul cel
Bun şi Arhiereul cel Veşnic; apoi a târnosit şi
binecuvântat atât de multe biserici şi lăcaşuri
de închinare – fapt care nu poate fi uitat în
istoria acestor locuri - marcate de prezenţa şi activitatea înaltpreasfinţiei sale atât de
prodigioasă, care s-a desfăşurat pe parcursul
atâtor ani; rugăciuni cărora mă alătur şi eu,
avându-l permanent în cinstirea şi preţuirea
mea!... Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! Veşnică să-i fie pomenirea! Amin!

Sursa: Stelian Gomboş
www.agnos.ro

Cuvântul
Părintelui

F
“

amilia Sfântă

Ştim cum Fecioara Maria a fost aleasă
de Dumnezeu şi binevestită de înger în
cămăruţa Ei din oraşul Nazareth. Ştim despre
Mântuitorul Hristos, Pruncul Ei că s-a născut
din Fecioară, e limpede. Dar iată că în viaţa
Ei apare un bărbat, pe nume Iosif. Ce rol a
avut acest Iosif în viaţa Sfintei Fecioare şi în
iconomia noastră? Iubiţii mei, dacă Fecioara
Maria ar fi aparţinut mitologiei greceşti, s-ar
fi spus aşa: „da, a fost o fecioară, şi s-a pomenit
însărcinată şi a născut un copil”. Se spune că
Venus s-a născut din spumele mării, şi-atât,
mai mult nu. Se spune: Zeiţa Atena s-a născut
din capul lui Zeus. Şi-atât. Nici un fel de condiţie, de circumstanţă. Pe câtă vreme, Fiul
lui Dumnezeu S-a întrupat, a devenit om, iar
noi oamenii, trăim într-o societate cu legile şi
rânduielile ei. Iar El, în calitate de om, trebuia
să se supună şi evoluţiei fireşti a omului, s-a
născut ca un copil, ca un prunc; a crescut ca
un prunc, a fost alăptat la sânul Mamei Sale,
a învăţat carte de la Mama Sa, din câte ştim,
sau din câte bănuim şi credem, şi a crescut,
aşa cum creştem noi toţi. A crescut într-o societate iudaică care îşi avea rânduielile ei. Să
presupunem că Sfânta Maria a acceptat să fie
Maica lui Fiului lui Dumnezeu, şi-atât, nimic
mai mult. Şi n-ar fi avut pe nimeni. Era şi singură pe lume, poate ceva rude apropiate. Şi
la un moment dat, peste o vreme, încep să
se vadă semnele sarcinii. Bagă de seamă vecinii, bagă de seamă rudele, bagă de seamă

societatea, şi în special, judecătorii. După legea iudaică, orice fată nemăritată, care nu era
căsătorită legitim cu un bărbat şi rămânea însărcinată, era ucisă cu pietre; scoasă în afara
cetăţii, şi acolo, în numele lui Dumnezeu, era
omorâtă cu pietre. Aceasta era legea. Aceasta
ar fi fost soarta Sfintei Fecioare Maria dacă
ar fi fost în această condiţie de singurătate:
de îndată ce s-ar fi arătat semnele sarcinii,
ar fi fost scoasă afară, omorâtă, şi Harul lui
Dumnezeu ar fi fost zădărnicit. Dar iată că
totuşi că în clipa în care Îngerul a vestit-o ea
era deja logodită, o copilă tânără, nevinovată,
dar era logodită după rânduială. O logodnă
se făcea cu mult înainte de nuntă, iar cei doi
nu locuiau împreună. Logodna era un legământ, care se păstra, dar nu era căsătorie.
Aşadar era logodită cu un bărbat drept şi
evlavios, credincios, care se numea Iosif. Ei
bine, în acest timp al logodnei, au început să
i se vadă semne de sarcină şi Iosif, fără să ştie
nimic, s-a speriat şi, practic, a bănuit-o. Toate
aceste lucruri le cunoaştem din Evanghelia
după Matei, care este foarte, foarte realistă.
Un realism dur, dar pe înţeles. Şi a bănuito de greşeală cu altcineva, cu un alt bărbat,
şi ce să facă el? Să se ducă să o denunţe...
N-avea această inimă, pentru că practic, ţinea
la Ea. Când te logodeşti cu o fată, înseamnă
că o iubeşti, ai sufletul în sufletul ei. Şi i-a
fost milă să fie chiar el denunţătorul şi şi-a
zis: mai bine să descopere alţii, să nu fiu eu...
Şi ca urmare, s-a pregătit să o părăsească, să
plece într-ascuns, fără să îi spună ei nimic, şi
să o lase aşa, în plata Domnului.... În clipa
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aceasta intervine Dumnezeu,
prin Îîngerul Său, pentru că
planul era din înainte făcut
şi îi spune: „Iosife, nu te teme,
ceea ce este în pântecele Mariei
este de la Duhul Sfânt”. Cu alte
cuvinte, nu a intervenit un alt
bărbat în viaţa ei, de aceea tu
nu te sfii ca să o iei pe Maria
în casa ta, şi să îi fii ocrotitor.
Şi astfel, Iosif devine soţul legitim în faţa societăţii, soţul
legal în faţa societăţii, el fiind
ocrotitorul şi tatăl prezumat al
copilului ce se va naşte şi care
s-a şi născut. Şi astfel, s-a închegat ceea ce numim noi Sfânta Familie, alcătuită din Sfânta
Fecioară Maria, din Pruncul Iisus şi din Dreptul Iosif. El a
avut raţiunea de a legitima în faţa legii şi a societăţii o naştere
nefirească, mai presus de fire, supra-firească. Era foarte greu
să creadă cineva dacă Maria ar fi spus: „păi uite, m-am pomenit
însărcinată de la Duhul Sfânt”. Ar fi râs de ea. Asa cum atenienii, când s-a dus mai târziu Sfântul Apostol Pavel şi le-a vorbit, l-au ascultat, acolo, în Areopag, dar când a început să le
vorbească despre învierea mortilor, ei, grecii, care nu credeau
în învierea mortilor, l-au luat în râs şi i-au spus: „despre asta
mai vorbim noi şi altădată, du-te!” şi nu l-au mai ascultat.
mportant este ca atunci când te adresezi cuiva, să fii credibil, să crezi. Ori, iată, vezi cum logic şi din punct de
vedere social, totul se leagă aici, în prezenţa lui Iosif. Orice
femeie are nevoie de ocrotirea unui bărbat. Orice copil are nevoie de ocrotirea unei mame. Iar el, Iosif, care era tâmplar de
meserie, era dulgher, muncea cu mâinile lui pentru ca să îşi
întreţină familia. Iar Maica Domnului, ca orice femeie casnică,
orice femeie la casa ei: găteşte, spală vasele, curaţă casa, coase, ţese, are grijă de copii, aşa încât nici ea nu s-a sustras. Nu a
trăit ca o domniţă, ca o boieroaică, nu, pentru că era de neam
modest. Erau viţă regească prin David, dar David era strămoş îndepărtat, foarte îndepărtat. Ei aveau o condiţie socială
destul de modestă. Şi iată deci, dragii mei, cum atunci când
vine vremea să meargă la Bethleem să se înscrie în recensământul ordonat de împăratul de la Roma, Iosif este cel care o
însoţeşte pe Fecioara Maria în drumul Ei. El este cel care bate
din poartă în poartă să-I găsească un adăpost pentru că venise vremea să nască. El este cel care s-a întreptat către peştera
şi către staulul unde s-a născut Iisus. Iar ceva mai târziu, când
a auzit că Irod doreşte să omoare Pruncul, el este cel care la
porunca Îngerului a luat-o pe Sfânta Fecioară cu Pruncul şi a
plecat în Egipt, unde au rămas, în ţară străină, până ce a murit tiranul Irod, după care s-au întors în Nazareth. Şi acolo au

I
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dus viaţa unei familii obişnuite, o familie, castă în sensul
pur al cuvântului. Noi când
vorbim despre un cuplu căsătorit legal, cununaţi la biserică, zicem că femeia este castă atâta vreme cât este fidelă,
credincioasă bărbatului ei; şi
spunem despre un bărbat că
este cast atâta timp cât el este
fidel soţiei sale. Aceasta este
castitatea cuplului căsătorit,
în mod obişnuit. Dincoace, la
Sfânta Fecioară Maria castitatea era desăvârşită, şi sufletească, şi trupească.
e mai întâlnim cu
Iosif la vremea când
Iisus avea 12 ani; ei mergeau
un fiecare an la Ierusalim, la
templu, să se închine. Au mers
şi cu copilul, şi cu rudele,
drum lung până la Ierusalim.
Şi acolo, după ce au prăznuit
zilele serbării s-au întors acasă, şi pe drum, în aglomeraţia
aceea, au băgat de seamă că
copilul nu este, rămăsese în
urmă; s-au întors din drum,
l-au găsit în templu stând de
vorbă ca un copil precoce cu
înţelepţii iudaici care cunoşteau legea şi care se minunau
de înţelepciunea Lui. L-au
dus acasă, şi ni se spune că

N

Pruncul creştea şi se întărea
cu Duhul, părinţii Lui îl îngrijeau, iar El, ne spune textul evanghelic, le era supus.
Adică era ascultător faţă de
sfaturile părinţilor Lui. Iată
familia perfectă. Copilul
care ascultă de părinţi, părinţii care îngrijesc copilul şi
care duc povara acestui copil
atunci când el se presupune
că a păţit ceva.
e acum înainte nu
mai ştim nimic despre Iosif, cunoaştem viaţa
Mântuitorului, poate a murit mai devreme; nu-i cunoaştem vârsta, s-ar putea
să fi fost mai în vârstă decât
Fecioara Maria, cu mult...
dar cert este că dispare pentru că el a fost necesar atâta
vreme cât a trebuit ca Maria
să fie ocrotită în faţa legii şi a
societăţii... După ce şi-a îndeplinit acest rost, Iosif putea
să se strămute în Împărăţia
lui Dumnezeu. “

D

Distrugerea

familiei
“Dragii mei
Am ales să vă vorbesc despre aceasta pentru că societatea
noastră, şi românească şi generală trece printr-o criză în ceea
ce priveşte familia. Auzim de prea multe familii destrămate
sau dezorganizate care lasă în urma lor copii vagabonzi, copii
ai străzii, copii care devin alcoolici, care devin nişte stricaţi,
care devin criminali înainte de vreme. Auzim de familii care
se destramă prin despărţirea părinţilor, lăsându-şi copii de
izbelişte. Auzim, de negaţia principială a familiei, este vorba
de această categorie care se numeşte minoritate sexuală, de
cei care păcătuiesc împotriva firii, care practic, neagă familia.
Pentru că doi bărbaţi la un loc nu pot să aibă un copil, şi nici
două femei la un loc nu pot să aibă un copil. Culmea ironiei şi
a scandalului este că vor să adopte copii, pentru că şi ei simt
că nu se poate trăi într-o familie fără să ai un copil. Este absurdul absurdului, să tăgăduieşti prin viaţa ta principiul familiei,
şi totuşi să vrei să ai o familie. Noi nu îi osândim, fie că sunt
păcătoşi, fie că sunt doar nişte rătăciţi, ne rugăm la Dumnezeu
pentru ei. Dar ceea ce nu admitem este teoretizarea viciului,
teoretizarea păcatului, să faci din el un principiu călăuzitor
al societăţii. De aceea, iubiţii mei, va trebui să facem tot ce ne
stă în putinţă, şi noi, biserica, şi voi, societatea civilă, să zicem, toţi suntem într-un fel societate civilă, să redresam şi să
re-întemeiem principiul familiei, pentru că familia este lăsată
de Dumnezeu. Biserica are şapte taine, dintre aceastea şase
au fost întemeiate de Mântuitorul Hristos, iar una – NUNTA
– sau căsătoria a fost întemeiată chiar de Dumnezeu-Tatăl,
atunci când i-a creat pe Adam şi pe Eva; să fie împreună, să
se înmulţească, să aibă copii, prin binecuvântare. Aşadar iată,
ce rădăcini adânci are principiul familiei şi viaţa de familie.
Nu pot să pricep avalanşa de avorturi care s-au făcut după
989, odată cu libertatea. O libertate rău înţeleasă şi practicată.
N-au mai vrut mamele să aibă copii. Au alergat la doctoriimăcelari pentru ca să îi scoată afară. Este CRIMĂ, pentru că
sufletul se uneşte cu trupul în momentul conceptiei, ştim de
la Sfinţii Părinţi din primele secole ale creştinismului. Odată
zămislit, cel din pântecele femeii este o persoană umană, alcătuită din trup şi din suflet, care
are drepturi civile, iar tu... îl arunci la gunoi, la
canal. Mi se pare îngrozitor...”
Sursa: http://bartolomeuanania.blogspot.
com/
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Saint Valentine protector al iubirii curate
sau al desfrânãrii?
Suntem în plina febră a pregătirilor pentru
St Valentines, mă sfiesc să-l numesc Sfântul
Valentin, pentru că nu văd legătura între
viața mucenicului Valentin, mărturisitor al
credinței creştine, şi marele kitsch mediatic
Valentine’s Day ce se porneşte de la începutul lunii februarie. Cred că nici Sfântului,
privind din Ceruri, nu-i plac modul eronat
în care azi îi sunt percepute viața, atitudinile şi chiar modul în care este sărbătorit. Dar
cum să înțelegi dacă îmbrățişezi, aşa, peste
noapte, cultul sfinților fără a citi integral
viața unui sfânt măcar, fără a te ruga cu
predilecție nici unuia dintre ei? Câți dintre
cei foarte entuziaşti în aceste zile au văzut
măcar coperta Proloagelor sau
Acatistierul? De aici ar trebui
să înțelegem că ceva nu este
în regulă cu circul Valentine’s
Day. Dar să vedem ce spune
în esență una dintre variantele Vieții Sfântului Valentin.
Se spune că împăratul
Claudius al II-lea nu reuşea să-şi
adune oastea pentru că bărbații refuzau să se înroleze. Credea că motivul era
acela că bărbații romani nu voiau să îşi
părăsească soțiile. Din cauza acestui fapt,
împăratul a interzis logodnele şi nunțile în
Roma. Un preot creştin, pe nume Valentin,
a intuit imediat că tinerii au primit o ispită greu de purtat; o fi văzut cu siguranță
că interzicându-li-se căsătoria, unii tineri,
deznădăjduind, au căzut pradă desfrâului, traiului în concubinaj. El, iubitorul de
Hristos şi de oameni, ştia prea bine cuvântul Sfântului Apostol Pavel ce recomanda
celor ce nu pot să se înfrâneze să se căsătorească. Valentin neputând răbda pierderea
sufletească a acestora, a cununat în secret
perechile ce au apelat la el. Şi-o fi zis cu
siguranță: “mai bine îmi pierd eu viața aceasta
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trecătoare, decât să-şi piardă aceşti tineri sufletele”. Când împăratul Claudius a aflat
că preotul Valentin a nesocotit hotărârea
sa, l-a întemnițat pe părinte, care a murit
ca martir în închisoare în anul 270 d.Hr., la
data de 14 februarie.
După cum se observă, Sfântul a accentuat valoarea Tainei Cununiei. Cu siguranță
că a făcut-o pentru a-i feri de desfrânare,
de concubinaj pe cei ce apelaseră la el.
Sfântul Valentin L-a mărturisit pe Hristos
ca şi Sfântul Pavel odinioară care le spunea
corintenilor: "Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de
trup. Cine însă se dedă desfrânării păcătuieşte
în însuşi trupul său" I Conrinteni 6,18.
Ne întrebăm ce legătură are Sfântul
Valentin cu păgânul Cupidon, fiul bezmetic
al zeiței dragostei Venus, cu căsătoriile de
o zi (mai bine zis de-o noapte), cu chefurile
monstruoase de prin stațiunile turistice şi
concursurile cu premii constând
în pachete de prezervative.
Garantat, nu-i nici o legătură.
De aceea spuneam că Saint
Valentine nu-i mucenicul lui
Hristos. Mai mult, ne aminteşte de zeii greci închipuiți
după poftele oamenilor sau de
bețiile dionisiace.
Spunea părintele Savatie Baştovoi într-un articol pe această temă: “Nu trebuie să
primim şoaptele demonice ale desfrâului dacă
avem măcar o mică simpatie pentru acest Sfânt
Valentin, iar dacă ne place mai mult să rămânem în desfrâu, atunci să-l urâm pe acest Sfânt
Valentin, să-l urâm cu adevărat, după cum şi el
a urât desfrânarea noastră”. Desfrâul a început să fie acoperit şi justificat cu numele lui
Valentin, mucenicul creştin, iar aceasta-i cu
adevărat un lucru demonic.
Doamne, pe viitor, păzeşte-ne!
Extras din cartea "Hristos şi tinerii"
de Laurenţiu Dumitru

Cuvânt de Ziua
Îndrãgostitilor
14 februarie 2011
Poate multora li se va părea deplasat acest
cuvânt al meu, dar poate se va găsi cineva
să îl şi aprecieze. Începutul anului laic, deoarece cel bisericesc începe pe 1 septembrie,
ne găseşte în plină criză financiară, sau cel
puțin aşa se crede. Umila mea părere este
că ne aflăm într-o mare criză spirituală, una
a iubirii. Nu despre criză vreau să vorbim.
Astăzi, m-am gândit să vorbim despre verbul “a iubi”. Vă surprinde? De ce? Teologii
nu pot spune TE IUBESC? Nu înțeleg ei
acest termen? Hai să vedem.
Frati creştini,
Comform DEX-ului, în dreptul verbului
“a iubi” găsim:
1. (persoane de sex opus) A trata cu sentimente de dragoste.
2. A trata cu un deosebit ataşament
sufletesc.
Ştiti care este cel mai mare dar pe care
Dumnezeu l-a dat oamenilor? Dragostea!
Dragostea edenică, cea a protopărinților
noştri Adam şi Eva era mult diferită de ce
înțelegem noi astăzi.
Astfel dragostea este un sentiment complex, manifestat prin afecțiune puternică.
Definirea sa este un demers dificil, cauzat
de complexitatea manifestării sale, dar şi
de diversitatea legăturilor afective cuprinse
de acest termen. Dragostea se poate manifesta față de: familie, prieteni, parteneri romantici, Divinitate, animale, obiecte, patrie,
frumos, arta ş.a.m.d. O nevoie importantă a
dragostei (care este inclusă uneori în însăşi
definiția ei) este de reciprocitate - în unele
cazuri, aceasta este resimțită de către subiect
fără o acțiune fizică a obiectului (de exemplu, în cazul dragostei față de obiecte ori diverse concepte neaplicate). Spre deosebire
de toate celelalte cazuri, Dragostea în care
sunt implicați parteneri romantici se serveşte de sexualitate ca dovadă a intimității
(prin expresia “a face dragoste” se înțelege a
avea o relație sexuală). Dragostea interpersonală poate fi platonică, concept prin care
se înțelege o afecțiune purificată de gesturi

sau dovezi de natură fizică.
Dragostea față de Divinitate, este una
foarte complexă, deorece noi nu putem să
oferim în schimb iubirea pe care Dumnezeu
ne-o poartă. Astfel Dumnezeu din dragoste
pentru noi, din iubire pentru om, a trimis
pe Fiul Său, pe Mântuitorul Iisus Hristos
în lume pentru a întoarce “coroana întregii
creații” (aşa numeşte Părintele Staniloaie
- omul) la dragostea Sa nemărginită. Dar
omul a refuzat acestă dragoste şi l-a răstignit pe Hristos, iar El a Înviat şi iubirea a
revărsat-o peste întreaga lume. “Fiindcă atât
de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El,
să nu piară ci sa aibă viață veşnică”.
Omul ca ființă creată din nemăsurata
dragoste a lui Dumnezeu, are mare nevoie de iubire, astfel omul nu poate trăi fără
să iubească. Până şi pustnicul din vârful
munților este îndrăgostit... da, iubeşte ca un
nebun... pe Dumnezeu, şi cel mai mare criminal care este urât de toata lumea are pe
cineva care să îl iubească... îl iubeşte mama
sa şi exemplele pot continua.
Una din definițiile ce I se mai atribuie lui
Dumnezeu este că El este iubire.
Să vă expun o problemă de matematică,
chiar dacă vă mărturisesc că nu îmi plac ştiinţele exacte. Dacă Dumnezeu este iubire
şi omul nu poate trăi fără iubire rezultă că
omul nu poate trăi fără Dumnezeu sau mai
bine zis fără iubirea lui Dumnezeu.
Această sărbătoare, că despre ea aş vrea
să vorbim nu ne aparţine… astfel Sfântul
Valentin, sau Valentin din Terni (latin.
Valentinus) este un martir declarat ca sfânt
al creştinilor romano-catolici, care a trăit în
secolul III, fiind episcop în Interamna (azi:
Terni, Italia). El a fost condamnat la moarte şi executat pe 14 februarie 269, din cauza
credinței lui. După legendă el ar fi cununat un păgân cu o creştină, dăruia tinerilor
îndrăgostiți flori din grădina lui, a vindecat
bolnavi. A fost învinuit de “cununare religioasă” a perechilor de îndrăgostiți, în ciuda
poruncii împăratului roman Claudius II
(268-270). Azi, Sfântul Valentin este considerat patronul protector al îndrăgostiților.
Poporul român are propria sărbătoare a
îndrăgostiților, Dragobetele, ce din păcate,
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ca importanță, păleşte în fața celei de pe 14
februarie. Dacă sunt pro celei împrumutate,
atunci înseamnă că nu sunt patriot iar dacă
sunt contra ei, atunci voi intra conform gândirii răutăcioase a multora în “grupul medieval ce cuprinde toți teologii zilelor noastre”.
Frați creştini,
Dragostea pe care o înțelegem noi, tinerii, în ziua de astăzi se rezumă de cele mai
multe ori la plăcerea carnală şi nu cea spirituală. Nimeni nu îşi mai doreşte o întalnire
la umbra teiului asemenea lui Eminescu şi
nu pentru amor în natură, ci pentru bucuria
îmbrățişării şi a săruturilor pătimaşe. Acum
întâlnirile se dau “la mine sau la tine” băiatul merge la fată cu mâna goală, (asta ca să
nu folosesc o expresie urâtă), se salută cu o
strângere de mână, nu cu un sărut al mâinii
sexului frumos şi aventura amoroasă poate
începe.
De la respectul deosebit pe care îl aveau
cei ce rămâneau în integritate corporală
până în noaptea nunții, acum câtva timp,
s-a ajuns la o mare ruşine de a mai fi virgin
sau virgină la vârsta de 18-19 ani. Doamne
fraților cât am decăzut! Cum ne-am depărtat de la dragostea pură, şi nu infantilă, vorbesc de cea adolescentină… Nu a interzis
nimeni furtul unui sărut de la colega aia frumoasă de clasă sau plimbarea de mână prin
parc sau discuția nevinovată, dar Biserica a
condamnat şi va condamna până la sfârşitul
veacurilor legătura dintre bărbat şi femeie
până după Taina Căsătoriei.
După
primirea
binecuvântarii
lui
Dumnezeu, această legătură este permisă
între soț şi soție; dar până atunci păcatul
este mare în fața lui Dumnezeu. Este adevărat că am mai evoluat şi că tentația şi ispita este pretutindeni... de la fusta până în
pământ, capul acoperit, bluza ce nu permitea privirii băiatului să pătrundă mai mult
decât trebuie, rămânându-i doar posibilitatea de a se îndrăgosti de frumoşii ochi ai fetei… am ajuns la fusta practic inexistentă, la
bluza purtată doar de formă ce fac ca ochii
băiatului să nu ştie unde să privească mai
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întâi.
Nu condamn moda doar că de multe ori
e ilegal cum se îmbracă unele fete, fapt ce
duce la replici de genul “Cum să nu faci 7 ani
de puşcărie pentru aşa ceva?” Nu sunt misogin, dar de multe ori se întrece măsura.
Dacă tot am împrumutat această sărbătoare haideți să o păstrăm la puritatea ei şi
să rămânem îndrăgostiți puri, prin întâlniri
romantice, prin dăruirea de flori, bilețele de
dragoste, subliniez bilețele nu mesaje pe telefon, prin declarații proprii, nu copiate de
pe google, prin înțelegerea deplină a ceea ce
înseamnă să iubeşti pe cineva cu toată inima
ta... pentru că nu se ştie... după voia dumnezeiască ce rezervă relația pe care o ai.
Spune o poveste că un bun creştin a ieşit
într-o zi dis-de-dimineață în oraş şi a descoperit un magazin, apărut ca din pământ
peste noapte, având o firmă curioasă: Aici
se împarte fericire. A intrat să cumpere. La
tejghea stătea un înger. L-a întrebat: “Cât
costă un kilogram de fericire?” “Nu se vinde, se împarte gratis”, i-a răspuns îngerul.
Vizitatorul i-a zis: “Dați-mi o tonă, să am de
unde da şi la alții!” “Un moment”, i-a zis îngerul, “să v-o împachetez”. Peste câteva clipe i-a
adus un pliculeț cu câteva semințe. Uimit,
vizitatorul i-a zis: “V-am cerut o tonă de fericire”. La care îngerul răspunde: “Noi nu dăm
produse finite, ci semințe. Îngrijiți-le şi veți avea
fericire pentru sute de mii de oameni”. Tot aşa
şi eu cu acest cuvânt: nu v-am dat produse
finite, adică înțelegerea misterului verbului
“a iubi”, ci semințe: îndrumări care trebuie
îngrijite, semănate în inimă, păzite şi trăite.
Astfel, aşa cum ne învăța Al. Paleologul:
“Dragostea este o boală fără de care nu putem
fi sănătoşi” vă îndemn să fiți bolnavi de
dragoste dar o dragoste pură, o dragoste
eminesciană.
Amin!
Bolboaşa Sofaru Alin
Anul II Teologie Pastorală
Facultatea de Teologie
“Andrei Şaguna” Sibiu
www.crestinortodox.ro
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EU. . . ŞI NUMELE MEU
Dicţionar creştin ortodox pentru copii
Dragi copii, continuăm istoria numelor... numărul acesta al revistei noastre, nume ce încep cu litera F.
Felicia, Felix - vine din limba latină şi
înseamnă fericit/ă. Ne aminteşte că omul a
fost făcut pentru a fi fericit, iar adevărata
mulţumire şi bunăstare nu o poate găsi decât trăind o viaţă curată. „Fericit este acela
care nu gândeşte rău”, spunea Sfântul Vasile
cel Mare.
Biserica Ortodoxă cinsteşte memoria
mai multor sfinţi ce poartă acest nume,
printre care şi Sfântul Mucenic Felix (+303)
care era preot şi care, în timpul persecuţiilor creştinilor a refuzat cu hotărâre să dea
Sfintele Scripturi soldaţilor ce le aruncau
în foc, spunând că preferă să ardă el, decât să vadă arzând acestea. Rămânând hotărât în credinţa sa, chiar şi după torturi

îndelungate, Sfântului i-a fost tăiat capul.
Este prăznuit la data de 19 octombrie.
Fevronia - Sfânta Mare Muceniţă Fevronia, monahia din Nişibe, tăiată în bucăţi
pe vremea persecuţiei lui Diocleţian (304),
e pomenită pe 25 iunie (nu trebuie confundată cu Fevronia din sec. 7, fiica împăratului Heracliu, mare facătoare de minuni,
moartă de moarte bună şi pomenită pe 28
octombrie). Numele ne vine din greceşte
(Febronia), dar originea lui mai îndepărtată
e desigur latinească, fiind înrudit cu numele lunii februarie (la romani, ultima lună a
anului), care stă în legătură cu februo, “a purifica”, şi cu februus, “purificator” (numele
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Filip - Pe 5 octombrie este pomenit
Sfântul Mucenic Filip, Mitropolitul Moscovei (m. 1569), iar pe 11 îl pomenim pe
Sfântul Apostol Filip din Ierusalim (a nu
fi confundat cu Sfântul Apostol Filip din
Betsaida Galileei, din ceata primilor 12
aleşi ai Domnului), unul dintre cei 7 diaconi apostolici (vezi Fapte 6, 5). Românescul Filip îl reproduce pe grecescul Phílippos,
nume foarte răspândit în Grecia antică şi
în vechea Macedonie (a fost numele tatălui
lui Alexandru cel Mare), însemnând „iubitor de cai” (de la philos, „iubitor de”, şi
hippos, „cal”). În tradiţia noastră populară,
Sfântul Filip păzeşte satele de lupi. Masculinul Filip (diminutiv: Filipas) are derivate
ca Filipache (Pache), Filipan (Lipan), Filipin,
şi corespondente feminine precum Filipa,
Filipia, Filipina - tot mai rare astăzi.
Florin, Florina - vine din limba latină şi
înseamnă “înflorit”,”înfloritor/e”.
Derivate: Flori, Florica, Florea, Florian,
Florentin/a, Florenţa, Florela, etc.
Sărbătoarea celor ce poartă aceste frumoase nume este Duminica Floriilor,
Duminică în care Mântuitorul a intrat în
Ierusalim întâmpinat cu bucurie de mulţimea care i-a ieşit în cale cu flori şi ramuri
tinere de finic şi măslin.
Sfântul Florentie a fost un mucenic din
Tesalonic, care în primele veacuri creştine,
în timpul persecuţiilor, a mărturisit credinţa în Hristos, murind ca martir. Este prăznuit la data de 13 octombrie.

GHICITORI
Cine te iubeşte, oare,
Cel mai tare şi mai tare
Şi te-nvață şi te cresc
Şi doar binele-ți doresc?

Părinții

calendaristic se explică prin ceremoniile
de purificare specifice celei mai importante sărbători a lunii, dies februatus, în cadrul
aşa-numitelor Lupercalii). La noi, pe lângă
forma de bază, Fevronia, sunt atestate şi
variante precum Frivonia sau Hevrona, mai
rar masculinul Febronie (Fevronie).

Face slujbe pentru toți,
Pomenind pe vii, pe morți,
Învățându-ne prin toate
Iubirea pentru aproape.

Preotul
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Basmul din
Carpaţi
Se spune că odată, într-un sat, un copil,
într-o noapte, a visat Raiul.
- Mamă! Mamă! Unde e Raiul?, a întrebat
copilul nerăbdător, a doua zi de dimineaţă,
de cum se trezi.
Dar mama, biata mamă, n-avea timp.
Avea atâta treabă în gospodărie! Și-atunci,
s-a dus la tată, să-l întrebe.
- Nu știu..., caută-l singur!, îi spuse acesta obosit și se apucă mai departe de muncă.
- Unde? Unde e Raiul?, îi întrebă copilul,
aproape plângând, pe oamenii din sat.
Dar oamenii nu aveau timp de el, erau
grăbiţi...
- Ce lume urâtă..., își spuse pentru sine
puștiul.
- Ca să-l găsești, trebuie să părăsești satul acesta..., se-auzi glasul unui bătrân, ce-l
privea demult. Și acolo, în pustie, după ce
ai să mergi cale de o zi, ai să găsești un om
singur, ce stă într-o colibă. El o să-ţi spună
unde este Raiul.
Zis și făcut. Și a doua zi de dimineaţă,
cand părinţii lui nu se sculaseră încă, își
luă o traistuţă cu câteva merinde și plecă
furișându-se printre casele adormite, către pustie. În curând, soarele răsărise, iar
în urma pașilor lui satul fusese acoperit de
nisip. Merse ce merse și, într-adevăr, către
seară, ca prin minune, din pustia întinsă
ţâșni o colibă. Mare îi fu mirarea bătrânelului ce locuia acolo de mulţi ani.
- Ce te aduce pe-aici, copilule?, îl iscodi
acesta pe micul călător.
- Vreau să găsesc Raiul, răspunse copilul, și cineva mi-a spus că tu știi cum trebuie
să ajung.
Bătrânul tăcu, îl privi adânc, apoi îi spuse:
- Acum hai să mănânci ceva și să te culci,
că oi fi obosit. Mâine în zori o să plecăm împreună către Rai.

Noaptea
trecu repede... De data asta,
el, copilul, n-avu nici un vis. De fapt, nici
n-a dormit. A stat așa, cu ochii deschiși,
așteptând ziua. Bătrânul știa. Iar către zori,
pustia primea în pântecul ei două siluete,
ce se porniseră la drum. Merseră ce merseră
și, către seară, dintre nisipuri, puștiul văzu
cum se ridică niște ziduri de piatră și o clădire mare, cu o cruce în vârf.
- Ce este aceasta?, întrebă copilul.
- Aceasta este o mănăstire, spuse bătrânul. De-aici începe poteca către Rai.
Și-apoi, bătrânul mănăstirii îl primi pe
micuţul care nu știa nimic de rosturile de
acolo.
- Și ce-am să fac aici?, întrebă copilul.
- Deocamdată, să faci curat, ai să mături
și mai încolo om vedea.
Și timpul trecea, trecea, copilul le făcea cu
răbdare și sârg pe toate.
Dar iată că vine o zi, după mult timp,
când bătrânul mănăstirii îl întrebă pe
neașteptate:
- Cum merge, cum îţi e?
- Mi-e foarte bine, răspunse puștiul. Am
de toate.
Și-apoi tăcu, închizându-se în sine. Bătrânul îi simţi neliniștea și îl iscodi în continuare.
- Parcă ai ascunde ceva în suflet, așa ai tăcut... Spune-mi cinstit, totul, până la capăt.
Îţi lipsește ceva?
- Mie..., nimic, se hotărî într-un târziu
puștiul să răspundă, dar este acolo, în clădirea aia mare, un frate de-al nostru, tot așa, cu
barbă și plete, ce stă legat, întins pe o cruce,
și nu poate să se miște, și nimeni nu-i duce
de mâncare. De ce nu vine și el la masă?,
ridică puștiul ochii din pământ, privindu-l
pentru prima dată pătrunzător pe bătrân.
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Părintele simţi că trebuie să tacă. Așa că
lăsă liniștea să vorbească.
- Da, așa i-am dat noi canon, acolo l-am
lăsat noi să stea, pentru că nu a măturat cum
trebuie și n-a făcut curat ca lumea!, se-auzi
vocea unui monah, care stătea în apropiere
și care auzise discuţia.
Îngerul tăcerii, care tocmai se așezase pe
umerii puștiului, dispăru.
- Acolo vei ajunge și tu, dacă nu faci treaba cum trebuie, se-auzi vocea monahului.
Dintr-o dată, spune povestea, păcatul cel
bun s-a strecurat în inima copilului.
Era primul pas către Rai, ce se numea
iubire. Mai târziu, către seară, copilașul se
strecură nevăzut la bucătăria mănăstirii,
fură ceva de mâncare și, fără să fie observat
de nimeni, intră în biserică și o puse jos, la
picioarele Fratelui atârnat de cruce.
- Hai, vino să mănânci!, îi zice puștiul,
uitându-se îngrijorat în stânga și în dreapta.
Hai, că nu știe nimeni!
Și Fratele coborî. Un zâmbet avea pe buze
și, mângâindu-l pe puști pe frunte, acesta
nu-și dădu seama că biserica toată se umplu de o lumină nemaivăzută și că ușile ei
se ferecaseră pe dinăuntru. Apoi, ca și când
s-ar fi cunoscut demult, au început să râdă
și să glumească, cum nu mai făcuse puștiul
niciodată în viaţa lui. Era atât de fericit că-și
găsise un prieten! Dar el nu știa că urcase a
doua treaptă a Raiului: prietenia...
Azi așa, mâine așa, însă fraţii ceilalţi din
mănăstire au început să se întrebe:
- Unde-i copilul? Ce face? De ce lipsește
seara mereu dintre noi?
Apoi, curioși, au început să-l caute prin
toată mănăstirea. Numai biserica nu fusese controlată; și-atunci s-au repezit spre ea
dar, spre mirarea lor, pentru prima oară nu
i-au putut deschide ușile. Atunci au încercat
să se uite pe gaura cheii și, în clipa aceea, o
lumină puternică i-a orbit. Nemaiștiind ce
să facă, au stat așa, înfricoșati, după zidurile
groase ale bisericii, așteptând până noaptea
târziu, când copilul a ieșit.
- Ce-ai făcut înăuntru?, se repeziseră ei
ca un stol de păsări negre asupra lui.
- N-am făcut nimic, răspunse puștiul tre-
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murând.
- Minţi! Spune ce-ai făcut?, l-au întrebat
din nou călugării furioși.
- Am furat mâncare și am dus-o Fratelui
ce stătea pe cruce, răspunse copilul înspăimântat.
- Care Frate?, au întrebat, nedumeriţi,
pentru prima dată, monahii.
- Cel ce stă legat de cruce și nimeni nu-i
dă de mâncare, răspunse puștiul.
- Și ce-a facut Fratele?, au întrebat tulburaţi călugării.
- A coborât și-a mâncat, răspunse dintr-o
suflare puștiul.
Și, în clipa aceea, toţi cei din jurul copilului au căzut în genunchi. Mare fu apoi
spaima pe bătrânul mănăstirii, aflând toate acestea. Egumenul începu și el, la rândul
lui, să tremure și, cu lacrimi în ochi, îi spuse
copilului:
- Spune-i Fratelui cel Mare că îl rog să mă
primească și pe mine la masă.
- Am să-i spun!, răspunse copilul bucuros, dar acum pot să iau mâncare de la bucătărie?
- Da, poţi să iei cât vrei, răspunse tremurând egumenul.
Și seara din nou coborî peste mănăstire,
iar puștiul, de data aceasta cu mâncarea luată de la bucătărie, se îndreptă vesel spre
biserică.
- Hai să mănânci!, îi strigă el, mai vesel ca
oricând. Și, din nou, Fratele cel Mare coborî
de pe cruce, îl mângâie și biserica se umplu
de lumină. Ca de obicei, ușile se ferecaseră
ca de la sine. Apoi câte glume și câtă veselie
în jurul celor doi! Dar, printre lacrimile de
râs, puștiul și-a adus aminte de rugămintea
egumenului.
- Frate, îi spuse el, bunicul cel mare, deaici, din mănăstire, ar dori și el să-l primești
la masă.
Și, pentru prima oară, faţa Prietenului
său mai mare se întristă. Privea undeva,
jos.
- Vezi firimiturile astea, de pe masă?,
îi spuse, într-un târziu, Fratele cel Mare...
Sunt cu mult mai puţine decât păcatele lui...
Nu poate să vină.

- Nu poate să vină?, rămase uimit copilul.
- Nu!, fu răspunsul scurt al Fratelui.
Și apoi, din nou, fruntea lor s-a descreţit
și-au început să râdă și să glumească. Întrun târziu, copilul și-a luat la revedere de la
Fratele cel Mare și s-a dus spre chilia egumenului, unde acesta îl aștepta tremurând.
- Ce-a zis Fratele?, întrebă acesta, gâtuit
de emoţie.
- A zis ca nu te poate primi!, răspunse
copilul.
- De ce?, întrebă înspăimântat egumenul.
- Mi-a spus că ai mai multe păcate decât toate firimiturile de pâine căzute de pe
masă.
Și atunci el, egumenul,
se prăbuși în genunchi,
într-un hohot de plâns.
- Spune-i să mă ierte, spune-i că-l rog din
tot sufletul meu să mă
ierte.
Și, cu un gest disperat, se agăţă de copilaș.
Acesta îl privi surprins
și-i spuse:
- Bine, am să-l rog
din nou și mâine!
Grea noapte pentru
egumen! Cu zvârcoliri și gemete de pocăinţă. Copilul însă dormi liniștit. Și, din nou,
treaba obișnuită prin mănăstire. Dar toţi se
făceau că lucrează. Așteptau seara, căci ea
putea să aducă iertarea.
- Pot să iau mâncare?, întrebă, cu nevinovăţie, copilul la bucătărie.
- Poţi, îi spuse monahul, și-i umplu cu
mâna tremurândă vasul.
Apoi, cu pași mici, ca să nu răstoarne
prea-plinul de mâncare, copilul intră din
nou în biserică.
- Hai să mâncăm!, spuse el Fratelui cel
Mare.
- Hai!, răspunse acesta, îndreptându-se
spre el.
Și câte jocuri, câte glume au urmat! Apoi,
în mijlocul veseliei, copilul își aduse brusc

aminte:
- Te roagă egumenul să-l ierţi... și să-l
primești și pe el la masă!
Tristeţea se așeză între ei. De data aceasta, copilul privi singur firimiturile de pâine
de pe masă: erau parcă mai multe.
- Am înţeles..., spuse copilul, nu se poate.
- Da, nu se poate, răspunse Fratele cel
Mare.
Și atunci, păcatul cel bun coborî din nou
în inima copilului și acesta îndrăzni.
- Dar Tu nu te gândești că acum mănânci
din mila lui?, îi spuse, cu curaj, copilul, pentru prima oară.
Și sufletul Prietenului său mai mare fu
mișcat din nou. Acesta îi văzu din nou inima lui bună.
- Bine, spuse, după
o lungă tăcere, Fratele cel Mare, spune-i
că peste opt zile am
să-l primesc la masă.
Ce bucurie pe
egumenul mănăstirii,
când, târziu în noapte, copilul îi spusese!
Și cele opt zile trecură. Pentru el, pentru
bătrân, în post și rugăciune și, mai ales,
în multă pocăinţă. A opta zi, dis-de-dimineaţă clopotele băteau.
- De ce?, întrebă nedumerit copilul.
- Bătrânul a plecat la Domnul, i-au spus
călugării, care deja se pregăteau pentru
înmormântare. Și atunci copilul văzu! Vedea cum, la masa Prietenului său cel Mare,
stătea fericit, cu lacrimi în ochi, egumenul,
chiar el. Mâncaseră dimpreună. Pe masă nu
mai era nici o firimitură, Mântuitorul îl iertase.
- Am văzut Raiul! strigă fericit copilul,
prin mănăstire. Am văzut Raiul!, repeta el,
pentru fiecare monah în parte.
- Nu se poate! strigau acestia. Cum arată?
- E plin de iertare, murmură copilul.
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Oamenii de lângă noi...
De vorbă cu
doamna Maria Cibescu

Să nu uităm niciodată de om, de omul de
lângă noi. . . , mai ales de omul de lângă noi,
pentru că omul de lângă noi este pus anume, ca
prin el să ne înmulţim iubirea. Cuviosul Ioan
Colov spunea: “Nimeni nu clădeşte o casă de
la acoperiş în jos, ci de la temelie în sus”.
Şi întrebat fiind ce înseamnă acest cuvânt a zis:
“Temelia este aproapele, ca pe el mai întâi
să-l folosesc, pentru că de el atârnă toate poruncile lui Hristos”. Deci îndreptarea
noastră, înaintarea noastră, depăşirea de noi
înşine este în măsura în care relaţiile noastre
cu cei din jurul nostru, cu cei apropiaţi ai noştri, sunt bune.
Desăvârşirea creştină în esenţă constă în
două lucruri: în iubire şi smerenie. Sfântul
Isaac Sirul spune că: “Desăvârşirea este o
prăpastie de smerenie”, o smerenie nesfârşită, iar Sfântul Apostol Pavel în Epistola către
Coloseni zice: “Înveşmântaţi-vă cu iubire
care este legătura desăvârşirii” Coloseni 3, 14.
Este secetă de iubire în lumea întreagă.
Spune Sfântul Isaac Sirul în al 72-lea cuvânt
al lui: “Iubirea este pomul vieţii” şi, mai
spune ceva minunat: “Iubirea este vinul care
veseleşte inima omului”.
Dar Sfântul Isaac Sirul spune că vinul
care veseleşte inima omului este dragostea lui
Dumnezu şi dragostea omului faţă de aproapele. Şi spune Sfântul Isaac Sirul că din vinul
acesta care veseleşte inima omului, din dragostea aceasta, au băut desfrânaţii şi s-au ruşinat,
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au băut păcătoşii şi au uitat calea rătăcirii lor,
au băut beţivii şi-au început să postească, au
băut bogaţii şi-au dorit sărăcia, au băut săracii
şi s-au îmbogăţit de nădejde, au băut cei simpli,
cei neînvăţaţi şi-au devenit înţelepţi. Aşa ceva
face iubirea.
Dacă iubeşti pe cineva, îl primeşti cu defecte
cu tot, şi dacă nu-l iubeşti, nici calităţile lui nu
contează pentru tine.
A iubi pe cineva ca pe tine însuţi înseamnă
nu numai a-l sprijini, a-i da ceva, ci însemnă şi
a căuta promovarea lui, a căuta înaintarea lui,
a căuta odihna lui, să fie odihnit prin existenţa ta: “În jurul tău să poţi să-i fericeşti pe
toţi”.
Iubeşti atunci când primeşti pe cineva în suflet, când îi faci loc în inima ta.
Câtă vreme îl ţii în afară de tine, câtă vreme
îl ţii departe de tine, câtă vreme îl respingi sau
îl împingi spre altceva, câtă vreme îl marginalizezi sau îl manipulezi, sau îl ocoleşti, nu-l iubeşti. Când îl iubeşti, îl primeşti, îl faci al tău.
Face parte din lumea ta de gând, face parte din
inima ta, intră în cuprinsul fiinţei tale, intră
în componenţa ta, face parte din tine însuţi.
Atunci îl iubeşti.
În întâia Epistolă sobornicească a Sfântului
Evanghelist Ioan se spune de două ori că
Dumnezeu este iubire. Dacă Dumnezeu este
iubire, numai în măsura în care şi omul este
iubire, acesta din urmă se poate asemăna cu
Dumnezeu. Dacă nu este iubire, omul nu se

poate asemăna cu Dumnezeu, Care este iubire.
Ne cere Domnul Hristos să ne iubim. Păi
dacă ne-am iubi cu adevărat, dacă ne-am revărsa iubirea unii faţă de alţii s-ar lumina lumea
aceasta cu lumina iubirii noastre. Tatăl Cel din
ceruri trimite ploaia peste cei drepţi şi peste cei
nedrepţi, răsare Soarele peste cei buni şi peste cei răi. Noi răsărim soarele iubirii peste toţi
oamenii?
Este important de ştiut că un om cu iubire
este întotdeauna un om cu mult bun simţ şi
bună cuviinţă, atent ca nu cumva să deranjeze
sau să rănească pe aproapele său cu fapta sau
cuvântul: nu-şi permite a gândi la astfel de lucruri, este smerit şi modest.
Putem să ne silim să iubim pe Dumnezeu
şi pe oameni cât putem noi mai mult şi atunci
suntem pe calea cea bună, suntem în cuprinsul
fericirii, ştim să ne coborâm la cel la care trebuie să ne coborâm şi ştim să-l ridicăm pe cel
pe care trebuie să-l ridicăm. Cum se poate face
aceasta o ştie numai cel ce iubeşte.
Aceste consideraţii au stat totdeauna la baza
iubirii cu adevărat creştine. Ele sunt puse şi
înaintea cititorilor noştri, cu nădejdea că osteneala nu va rămâne fără rod şi, cu părere de rău
pentru puţinătatea priceperii.
Este postul Sfintelor Paşti. Este o zi de
miercuri plăcută, poate doar puţin mai
rece decât de obicei. Toamna începe să-şi
facă simţită prezenţa.
Îmi sunt tare dragi oamenii, iar cei de
aici, îmi sunt cu totul speciali. Fiecare dintre ei are darul său şi poartă în adâncimea
fiinţei lor dureri şi bucurii, deopotrivă. Îmi
este tare drag să-i văd la biserică, în duminici şi sărbători, iar atunci când vreunul
din ei lipseşte, mi se face dor şi, mă gândesc că fiecare poartă cu el o suferinţă, o
neputinţă...
Poposesc la casa doamnei Maria Cibescu
unde, mă întâmpină un miros foarte plăcut de gogoşi aburinde. Eu am să-i spun
tanti Mărioara, aşa cum aici toată lumea o
cunoaşte...
Au trecut parcă ani sau o viaţă de când
i-am privit în ochi lacrimi de adâncă

bucurie, când s-a slujit întâia dată Sfânta
Liturghie la Dandenong. Simt de parcă neam fi cunoscut de-o viaţă, dar sunt doar doi
ani şi câteva luni. Mă încearcă însă aceiaşi
emoţie de atunci..., cu fiecare revedere!
Tanti Mărioara mă aşteaptă nerăbdătoare
în prag. Poartă pe chip şi în suflet un amestec profund de bucurie şi suferinţă. Este o
istorie vie şi o mărturie pentru generaţiile
de români ce sunt aici înrădăcinate, de simplitate şi modestie, de sinceritate şi iubire.
Face parte dintre primii români sosiţi şi aşezaţi în Dandenong cu mulţi ani în urmă şi,
mulţi oameni i-au păşit peste pragul casei.
Cuvintele nu pot exprima pe de-a-ntregul
„răstignirile”dintr-o viaţă de om, aşa încât
mă opresc în a parafraza pe unul dintre poeţii închisorilor:
„De-aş avea o aripă de înger
Şi cerneală de bezne,
Poate că atunci mi-ar fi mai lesne
Să mă adun din toate risipirile,
Să-mi scriu amintirile
Şi să spun tuturor de ce sânger...”
Tanti Mărioara este foarte plăcută şi caldă
la vorbă. Are un farmec aparte datorat şi accentului bănăţenesc, împletit pe alocuri cu
cuvinte arhaice... Îndrăznesc să o întreb:
Ce vârstă aveţi tanti Mărioara?
La data de 23 februarie, am făcut 67 de ani.
Sunt născută în `44!
Şi unde v-aţi născut?
M-am născut în Crai Nou, la Rucna în Banat.
Sunt 13 km distanţă până la frontiera cu fosta
Iugoslavie. Am crescut apoi în Banatul sârbesc.
Părinţii mei au plecat din România în Iugoslavia
pe când eu aveam doi anişori.
Eraţi mititică!
O, da! Mama, la un an de la sosirea în
Iugoslavia, a apucat să mai meargă în România,
dar din pricina războiului s-a închis frontiera.
A rămas acolo, iar eu în Iugoslavia. N-am mai
văzut-o până la 18 ani.
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Aţi trăit timpuri istorice foarte dificile!
Cum de aţi ajuns în Australia?
Tot din pricina vitregiilor vremii! Atât înainte, cât mai ales după război, multă vreme... ,
multe şi grele au fost problemele. Mulţi oameni
au plecat, care încotro..! Când a fost posibil şi
am avut paşapoartele, am plecat!
Şi când aţi plecat?
În `69! Am plecat cu soţul şi primul băiat
căci, cel de-al doilea băiat s-a născut aici.
Erau români în Melbourne când aţi
ajuns?
Erau dar puţini, puţine familii. Mai mult
erau băieţi, bărbaţi singuri. Femei
erau foarte puţine. Erau veniţi de
prin `50 câte unii, după război.
Astăzi suntem câţi suntem,
dar mulţi şi-au pierdut credinţa din pricina singurătăţii
şi a dificultăţii de a trăi printre străini.
Da, mai târziu, după anii
70-80, apoi după revoluţie
au mai venit şi alţi români,
alte două valuri. Cred că nu
greşesc prea mult spunând
astfel şi, cred că istoria aşezării românilor în Melbourne, se
înscrie în linia generală a emigrării, a ieşirii românilor în afara
graniţelor în anumite contexte istorice, politice, economice, aşa cum cred că dealtfel
sunt răspândiţi şi prin alte locuri din lume.
Am ascultat multe şi cutremurătoare experienţe legate de cum au reuşit să părăsească câte unii români ţara şi, mă gândesc
că ar fi foarte interesant şi, util deopotrivă,
să putem cândva avea surprinsă în scris, o
adevărată mărturisire, o istorie a românilor
aşezaţi prin aceste locuri...
Dumneavoastră, tanti Mărioara, când vaţi aşezat în Dandenong?
În `78! Până atunci am locuit în Yarraville.
Ne-am aşezat întâi în Springvale. Eram venite
trei familii şi, în Dandenong am mai găsit alte
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trei familii. Atâţia eram la timpurile acelea, iar
cu românii din Dandenong ne-am cunoscut la
piaţă, pentru că vorbeam româneşte şi am intrat în vorbă.
Doar trei familii erau stabilite atunci în
zona aceasta?
Da! Apoi, cu noi, alte trei, ne-am mai înmulţit puţin!
Cum erau timpurile atunci, din punctul
ăsta de vedere?
Era greu, te simţeai singur, şi cei mai mulţi veneau singuri până îşi făceau un rost. Nu
aveai prieteni!
Acum este altfel, este mai uşor,
oamenii sunt mai mulţi, nu mai
eşti aşa de singur. Avem deja rădăcini, familii, copii, nepoţi.
Prieteni îţi poţi face mult mai
uşor.
Cum aţi depăşit toate situaţiile delicate de-a lungul timpului? Ce v-a hrănit
să puteţi trece peste toate?
Nădejdea
în
Bunul
Dumnezeu, apoi, pentru
mine viaţa s-a deschis mult
de când am venit în Australia.
Aş zice că aici a început căci, am
trăit multă durere până aici, şi
după aceea..., dar a fost altfel.
Aţi mai ajuns să revedeţi România de la
sosirea în Australia?
Am ajuns, bineînţeles! De câteva ori, atât în
România cât şi în Iugoslavia!
Îmi amintesc că, odată..., să fi fost cred, cu cel
puţin patru ani înainte de revoluţie, la sosirea
în România, la frontieră, m-au oprit şi m-au întrebat dacă am scrisori în bagaje, iar eu foarte
cinstită, am spus că am. Mi le-au cerut, le-au
verificat. Puteau să mă închidă. Mulţi oameni
la timpul acela îşi doreau să plece. Scrisoarea
conţinea un plan de ieşire din ţară, pentru un
băiat care avea familia aici şi, care îşi doreau să-l
aducă şi pe el. Eu nu ştiam ce conţine scrisoarea

şi, m-am ales cu faptul că mi-au interzis să
merg mai mult de 16 km în afara zonei unde eu
locuiam pe perioada şederii în România. Aveam
şi eu rude la care doream să ajung, iar la poartă,
ne păzea poliţistul. Până la urmă am plecat la
rude, vreo două zile, iar poliţistului i-am îndrugat noi ceva. Pe baiat l-au cercetat.
Acum, mai aveţi rude în România?
Da, mai am în România trei veri - după
mamă.
De la sosirea în Melbourne, aţi fost martoră şi aţi trăit bucuria întemeierii a două
biserici româneşti, la care, alături de familia dumneavoastră de aici, de soţul dumneavoastră, aţi contribuit la bunul lor mers,
cu tot sufletul, mă refer desigur, întâi la prima biserică a românilor, „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel”, apoi cea din Dandenong,
„Sfântul Apostol Toma”!
Sunt momente în viaţă, unice, de adâncă bucurie; vorbind de biserică, este cu adevărat o
bucurie; ea ţine închegată comunitatea. Aveam
nevoie de biserică şi de preot, ca de aer. De când
ne-am aşezat în Dandenong, ne-am dorit foarte
mult biserică. La timpurile acelea, eram mult
prea puţini aici, în zona aceasta, nu am fi putut susţine o biserică. Dar Bunul Dumnezeu
a lucrat şi românii au avut cea dintâi biserică
a lor,„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Astăzi,
ne-a a jutat Domnul şi avem şi la Dandenong
biserică.
Înţeleg că rădăcinile ideii unei biserici la
Dandenong sunt atât de vechi?!
Da, şi coincid cu aşezarea
primilor români în acestă
zonă. Dar n-a fost atunci să
fie, n-a fost timpul e... Timpul
ei a venit acum. Acum a rânduit Bunul Dumnezeu!

mult! Fiecare a ajutat cum a putut, cu donaţii
în bani, materiale, cu muncă, se organizau picnicuri pentru a se strânge fonduri, şi altele...
Atunci însă, banii aveau valoare iar locurile de
muncă se găseau mult mai uşor.
Astăzi, timpurile sunt cu mult mai dificile, banii nu mai au valoare, totul este atât de
scump, locurile de muncă abia se mai găsesc.
Lumea se schimbă. Îmi saltă inima de bucurie
să văd că totul prinde viaţă aici şi se întâmplă
toate acestea. Altă dată doar visam la ele, acum
se împlinesc.
Foarte înţeleaptă vorbă. Aşa este.
Dumnezeu rânduieşte toate la timpul lor,
cu un scop anume. Vă văd adesea emoţia imprimată pe chip, când este vorba de
sfânta biserică, cuvintele nu o pot cuprinde, doar gesturile. Ele pot doar a fi surprinse atât de minunat în simplitatea, sinceritatea şi modestia ce vă defineşte fiinţa.
Atunci când a fost greu, aţi fost acolo. Aţi
trăit în multă suferinţă dăruind dragoste,
trecând adesea şi dincolo de limitele acestea trupeşti sau neputinţele sufleteşti. Ce
vă doriţi cel mai mult?
Îmi doresc să fiu sănătoasă şi să pot ajunge
ziua să-mi văd nepoţeii botezaţi. Aceasta ar fi
dorinţa mea cea mai arzătoare.
Ce le doriţi românilor noştri de aici?
Le doresc multă sănătate, bineînţeles şi, să-şi
ţină credinţa! Fără credinţă nu pot face nimic!
Să trudească pentru Sfânta Biserică pentru că
de o fac, o fac pentru sufletele lor!

Cum erau vremurile
atunci pentru a avea o biserică? Cum gândiţi la cele de
astăzi?
Nu a fost uşor, s-a muncit
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şi nădejde, iar Sfânta Biserică îi
este mamă şi leagăn şi scut...

Am mai tot vorbit . . . .
Au rămas mii de cuvinte încrustate pe
suflet, sau cum au fost înjunghiate speranţele, cum s-au destrămat visele, cum am
orbecăit în mlaştini de deznădejde, cum
sufletul a sângerat în neputinciosul său urcuş pe munţi de suferinţe, cum am murit
şi-am înviat iarăşi, cum am căzut şi ne-am
înălţat, dar am învăţat că jertfa personală
se împlineşte voluntar, prin iubire.
În loc de încheiere, o cugetare a lui Paul
Claudel care spune aşa:
„Dumnezeu nu a venit în lume ca să pună capăt suferinţei. El n-a venit în lume nici măcar
să explice suferinţa. Dumnezeu a venit în lume
sa umple suferinţa umană de prezenţa Lui”.
Şi, cum mărturisea Părintele Gheorghe
Calciu:
„Am înţeles că în momentele când plângeam, sau când ne revoltam, sau când strigam:
Doamne, ce faci cu noi...?! El este în noi, mai
mult decât în toţi ceilalţi, cu toate păcatele
noastre, cu toate neputinţele noastre. El umple
suferinţa noastră cu prezenţa Lui”.
„Suferinţa rămâne totuşi cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu”, aşa cum ne
mărturisea şi Petre Ţuţea.
Tanti Mărioara trăieşte şi se bucură de
băiatul cel de-al doilea ce i-a mai rămas, de
nepoţi, de viaţa curată şi simplă, purtând în
suflet prezenţa lui Hristos şi dorul nespus
după soţ, un om minunat, de toată isprava, „nea Nuţu”, cum îi spun cei care l-au
cunoscut, şi după Pera, primul băiat. Viaţa
a încercat-o mult, dar merge mai departe,
fără să se plângă de ceva, cu credinţă tare
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Pătimirile lor, ale unor asemenea oameni, „oamenii de
lângă noi”, semenii noştri, atât
de simpli şi atât de frumoşi în
interiorul lor..., care au trudit
pentru împlinirea unui vis, biserica românească, au scris pagina demnităţii româneşti de
prin aceste locuri, alături de cei
mulţi ce au „plecat”- lumini din
Lumina care le-a sfinţit răstignirile. Rostul
jertfei lor este libertatea noastră în Adevăr.
Au trecut ani de când s-au petrecut faptele acestea, prima biserică există şi trăieşte...
cea de a doua se înalţă şi ea... supravieţuitorii lor, poartă în trupuri şi suflete, urme
adânci ce vor da mărturie pentru generaţiile ce vor veni!
Ca şi mulţumire, versuri adânci rupte din
sufletul lui Nichifor Crainic:
„Pictez icoane noi de Sfinţi
Ce au să fie,
Izbesc în stâncile fierbinţi
Şi-aştept o nouă apă Vie”.

Veronica Dincă

BALUL
MĂRŢIŞORULUI
Mărţişorul este una din cele mai frumoase, delicate şi vechi sărbători în tradiţia noastră populară
românească. Obiceiul mărţişorului, simbol ancestral al unui vechi scenariu de înnoire a timpului în
pragul primăverii, a adunat în jurul său pentru a
fi sărbătorit, pe românaşii noştri dragi de aici, din
Melbourne.
Evenimentul a fost organizat la data de 19 februarie, de Asociaţia Culturală Unirea în colaborare
cu Comitetul de Doamne al Parohiei noastre, Sfântul Apostol Toma.
Balul Mărţişorului, aşa cum evenimentul a
fost numit, s-a bucurat şi de prezenţa domnului
ambasador Mihail Stuparu şi a soţiei domniei
sale, doamna Cristina Stuparu, a domnului consul
onorific Nicolae Cojocaru şi, din partea City of
Casey Narre Warren, de prezenţa domnului viceprimar Wayne Smith şi a doamnei consilier Beverley
Hastie.
Decorul, construit pe culorile alb şi roşu, inspirat de tonul culorilor şnuruleţului de mărţişor,
mărţişoarele, împletite cu drag de mâini şi inimi
de fete sensibile la frumos, florile dăruite, mâncarea tradiţională şi muzica noastră românească, au
încântat pe deplin pe toţi cei prezenţi.
Cu ocazia acestui eveniment, biblioteca de carte
românească a parohiei noastre s-a mai îmbogăţit
cu încă 70 de volume dăruite de familia domnului
ambasador Mihail Stuparu, iar în fondurile bisericii
noastre au mai intrat $12.500.
Fierbinţile noastre mulţumiri tuturor, pentru
toate cele dăruite, pentru toate donaţiile oferite întru organizarea acestui splendid eveniment,
pentru toată munca şi efortul depus!
Galeria foto este foarte grăitoare în acest sens,
amintindu-ne cât de bine îi stă românului să se
bucure de fiecare moment, în căutarea sa de a fi
lângă celălalt, spre ajutor.
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