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Nasterea Domnului Botezul Domnului

,
Împreună cu îngerii aducem laudă lui Dumnezeu şi în acest an pentru că ne-a binecuvîntat
să prăznuim împreună Naşterea Domnului, sărbătoarea speranţei şi a bucuriei, sărbătoarea familiei
şi a monahilor, sărbătoarea pogorîrii lui Dumnezeu
pe pămînt. Iar această pogorîre este izvor de bucurie
negrăită căci Dumnezeu este cu noi.
„Hristos Se naşte, măriţi-L! Hristos din ceruri, întîmpinaţi-L! Hristos pe pămînt, înălţaţi-vă, Cîntaţi Domnului
tot pămîntul, Şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit!”
Primul vers al cîntării foloseşte timpul prezent, un
prezent liturgic care ne face contemporani cu evenimentul
Naşterii. Împreună cu păstorii şi cu magii suntem martori
ai Întrupării Cuvîntului, suntem mărturisitori ai vestei celei
bune că Dumnezeu nu ne-a uitat şi ne-a trimis Răscumpărător. Această veste ne aduce fiecăruia speranţa mîntuirii:
Hristos se naşte “pentru noi şi pentru a noastră mîntuire”,
ca pe oameni să-i facă fii ai lui Dumnezeu, după cuvintele Sf. Părinţi.
Hristos se naşte în sufletul fiecăruia dintre noi, dăruindu-ne ceea ce este mai de preţ pe
pămînt, credinţa şi speranţa în puterea răscumpărării Lui.

Glasul Domnului peste ape strigă grăind:
„Veniţi de luaţi Duhul înţelepciunii, Duhul înţelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu, a lui Hristos
celui ce s-a arătat.”
Azi se sfinţeşte firea apelor şi se desparte Iordanul
şi îşi întoarce curgerea apelor sale, văzînd pe Stăpînul
botezîndu-se. Ca şi stropii din Iordan se cutremură şi inimile noastre azi la marele praznic al Botezului Domnului,
cînd ni e dat să vedem cu ochii noştri sufleteşti, smerenia
pînă la umilinţă a Împăratului tuturor, care urmează să fie
botezat în Iordan de mîna robului.
Ce măreţie profundă de vedere cerească a trebuit să
fi fost atunci pentru pămînteni, cînd s-au deschis cerurile
şi s-a arătat Sf.Treime în chip deplin, cea de o fiinţă şi nedespărţită: Tatăl cel ce a grăit: „Acesta este Fiul Meu cel
iubit, întru carele am binevoit.”
Fiul cele ce se boteză în apele Iordanului şi Duhul Sfînt arătat în chip de porumbel, puterea Sf.Treimi
care a sfinţit apele, ne sfinţeşte şi pe noi prin Sf.Taină a
botezului, fără de care nu putem fi membri ai împărăţiei lui Dumnezeu, căci zice Domnul
Iisus Hristos: „...de nu se va naşte cineva din
apă şi din Duh, nu va putea să intre
în Împărăţia lui Dumnezeu.”
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Sa~ credem,macar
vazind!
În ajunul Bobotezei, mulţime
mare de credincioşi merg la Rîul Sfînt,
Iordan, să săvîrşească slujba de sfinţire
a apei la chiar locul unde a fost botezat
Domnul de către Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. La fel ca în Evanghelie (Mc.
1, 5), locuitori din ţinutul Iudeii şi din
Ierusalim, dar şi din Grecia, Rusia,
România, Serbia, Iordania şi din alte
locuri vin la săvîrşirea Sfintei Slujbe.
Locul acesta este cu deosebire sfînt. Pe
aici a trecut poporul Israel la întoarcerea din robia egipteană, cînd partea din
amonte a Iordanului s-a oprit pe loc,
iar partea din aval s-a scurs în Marea
Moartă, făcînd loc poporului să treacă pe uscat (Ios. 3, 16). Tot prin acest
loc au trecut Iordanul Sfinţii Prooroci
Ilie şi Elisei, apa retrăgîndu-se într-o
parte şi-n alta (IV Rg. 2, 8-14). Aici
propovăduise Sf.Prooroc Ioan Botezătorul botezul pocăinţei şi tot aici a fost
botezat Domnul Hristos. Toate aceste
împrejurimi sînt împresărate de sfinte
amintiri…
Cuprinşi de fiorii pe care ţi-i creează aceste sfinte locuri, asistăm la o
slujbă care se săvîrşeşte pretutindeni,
reactualizînd de fiecare dată momentul divin al mărturisirii Tatălui, al prezenţei Fiului şi al puterii Duhului Sfînt.
Mulţimile de pe ambele maluri, se află
în aşteptarea binecuvîntării dumnezeieşti. Unii sînt pregătiţi în cămăşi albe,
lungi, pentru a intra în apa sfinţită,
spre curăţirea păcatelor, spre sănătatea sufletelor şi a trupurilor. Anume în
aceste clipe, aici se petrece acel ceva.
Sărbătoarea Bobotezei este însoţită
aici, de două mii de ani, de o mare minune.
Momentul cel mai deosebit este
acela cînd, din mii de glasuri, în toate
limbile celor prezenţi, se înalţă troparul
„În Iordan botezîndu-Te Tu, Doamne,
închinarea Treimii s-a arătat...”. Atunci,
Patriarhul Ierusalimului, aflat pe malul
dinspre Israel, şi mitropolitul Iordaniei, aflat pe celălalt mal, îşi aruncă crucile cele din buchete de busuioc în apa
Iordanului. Şi, mare minune! Apa, care
curge foarte lin prin acest loc, dintr-o
dată se întoarce înapoi, în valuri-valuri,
timp de cîteva minute. Unii au ochii
plini de lacrimi, alţii au mîinile înălţate spre cer, iar alţii cad pe genunchi cu
fruntea pînă la pămînt. Cîte rugăciuni,
cîte căinţe, cîte mulţumiri şi cîte dorinţe sfinte se înalţă în acest moment din
piepturile tuturor către Bunul Dumnezeu, Care Îşi arată prezenţa Sa într-un
chip atît de minunat!
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LoculBotezuluiDomnului
De-a lungul secolelor, Iordanul a
fost martorul multor evenimente minunate, dintre care cel mai important este
Botezul Mântuitorului Hristos. Potrivit
Evangheliei, Domnul a fost botezat de
către Sfântul Ioan Botezătorul ,,în Vitavara de ceea parte de Iordan, unde era
Ioan botezând” (Ioan 1, 28). Acel loc a
fost cunoscut sub mai multe nume: Betabara (Vitavara), Betania dincolo de
Iordan, Enom (Ainon) aproape de Salim
(Ioan 3, 23). Betania dincolo de Iordan
nu trebuie confundată cu Betania aflată
ca la 15 stadii depărtare de Ierusalim, satul unde locuiau Sfântul şi Dreptul Lazăr
şi surorile sale.
Locul Botezului Domnului în Iordan este foarte aproape de Ierihon, Marea Moartă şi chiar de Ierusalim, aflându-se în apropierea dealului de unde
Sfântul Prooroc Ilie a fost luat la cer în
căruţă de foc.
Locul Botezului Domnului Iisus a
rămas necunoscut în ultimii 1000 de ani.
Actuala albie a Iordanului este modificată faţă de albia iniţială (vizibilă încă),
iar pe cursul albiei secate se găseşte un
loc în formă de cruce, marcat de scări de
marmură, piloni şi fundaţii ale unor biserici din primele veacuri creştine, locul
fiind extrem de căutat de către pelerini
între secolele 5 şi 12. Antonin martirul
din Piacenza scria ( la anul 570): “pe rîul
Iordan, acolo unde a fost botezat Iisus, în
locul în care apa se întoarce… trepte de
marmură coboară în apă.” Un secol mai
tîrziu, Arculfus din Franţa face observaţii
interesante ( 670 d.H.): “la marginea rîului se găseşte o micuţă biserică patrată,
construită, după cum se spune, pe locul
în care au fost păstrate hainele Domnului
la momentul Botezului Său. Aceasta este
ridicată pe 4 piloni de piatră, astfel încît
să fie inaccesibilă, deasupra apei care se
poate revărsa.”
Ca în alte părţi din Ţara Sfântă, şi
în preajma Iordanului, creştinii au ridicat lăcaşuri de închinăciune în amintirea
evenimentelor mântuitoare. Astfel, pe
malul Iordanului au fost construite bazine pentru botezarea celor dornici de
aceasta; în plus, fiind o regiune deşertică,
monahii au socotit-o un loc potrivit pentru ridicarea de mânăstiri şi chilii retrase, pentru viaţa pustnicească. Aşa se face
că, în perioada bizantină, înflorit-a pustiul Iordanului ca şi crinul (potrivit Isaia
35, 1-2) de monahii şi pustnicii care se
sălăşluiseră la locul Botezului Domnului
şi în împrejurimi, slăvindu-L pe Mântuitorul Hristos şi pe Înaintemergătorul şi
Botezătorul Lui, Proorocul Ioan.

Nr. 66, ianuarie, 2012

Lumină din Lumină...

3

Darurile magilor
Mulți dintre noi ne-am întrebat, citind despre
Nașterea Domnului în Evanghelia după Matei, cine erau
"cei trei magi“, de ce sunt amintiți în Sfînta Scriptură, și
care este semnificația darurilor aduse de către aceștia lui
Hristos?
Sfîntul Apostol Matei este singurul Evanghelist care
îi menționează, dar nu ne spune numărul sau numele lor,
nici faptul că erau regi, ci numai că veneau din Răsărit.
Știm că acești magi au fost astronomi, adică observatori
ai corpurilor cerești, care au fost aduși la Ierusalim de minunata apariție a stelei. În orice caz, numărul tradițional
al magilor (trei) a fost pus în legătură cu numărul darurilor pe care aceștia le-au oferit Pruncului Hristos: aur,
tămîie și smirnă.
În omiliile sale la Evanghelia după Matei, Sfîntul Ioan
Gură de Aur ne spune că: „magii nu numai că I s-au închinat (lui Hristos), ci, deschizînd vistieriile lor, I-au adus
daruri; și daruri nu ca unui om, ci ca unui Dumnezeu. Că
tămîia și smirna sunt simboluri ale lui Dumnezeu. [...]
i-au adusa daruri lipsite de toată greutatea legii iudaice;
că nu i-au jertfit oi și viței, ci daruri care erau aproape
de filosofia Bisericii noastre, adică: credință, ascultare și
dragoste.”
Pruncul Iisus primeşte aur, făcîndu-se trimitere la
demnitatea Lui împărătească.
Smirna era folosită la ungerea trupurilor celor morţi.
Primită de Iisus, ne aduce aminte de moartea Sa pentru
noi, pentru mîntuirea noastră. Tămîia arată că este Dumnezeu Adevărat.
Darurile magilor sunt păstrate în prezent, alături de
alte numeroase Sfinte Moaște și odoare sfinte, în Mănăstirea Sfîntul Pavel din Muntele Athos.
Potrivit Tradiției Bisericii, Născătoarea de Dumnezeu a dat, după adormirea sa, alături de alte lucruri ale
Domnului și aceste daruri, Bisericii din Ierusalim, unde
au fost păstrate pînă spre anul 400 d. Hr.
Împăratul bizantin Arcadie aduce darurile magilor
la Constantinopol. Aici rămîn pînă în anul 1204, moment
în care, din cauza Cruciadei a IV, sfintele odoare au fost
duse la Niceea, pentru 60 de ani. Împăratul Mihail Pale-

ologul le aduce din nou în Constantinopol, unde rămîn
pînă la anul 1453 d. Hr.
După căderea Constantinopolului, au fost aduse la
Mănăstirea Sfântul Pavel de împărăteasa Maro, fiica regelui Serbiei, Brancovici. Acesta, fiind biruit de turci, a fost
nevoit să-i dea de soție sultanului Murad al II-lea pe fiica lui, Maro. Sultanul i-a îngăduit să trăiască în credința
creștinească.
Evlavioasa Maro, gîndindu-se și la moartea sa, a cerut voie sultanului să se retragă undeva la liniște. Sultanul
i-a îngăduit să meargă la Seres, în Grecia. În 1470, Maro
a venit cu corabia la Sfîntul Munte, la limanul Mănăstirii
Sfîntul Pavel. Adusese cu ea darurile Magilor, pe care voia
să le dăruiască mănăstirii.
Părinții au ridicat inițial pe acel loc o cruce – iar mai
apoi o capelă – care se păstrează pînă astăzi, numită “Crucea Împărătesei.”
Darurile magilor, în forma prezentă, constau în 28 de
monede din aur, gravate minuțios, de formă dreptunghiulară, trapezoidală, poligonală, care au 5-7 cm, iar tămâia și
smirna sunt sub forma a 62 de mărgele, aproximativ sferice, asemenea măslinelor.
Părinţii Bisericii învaţă că magii de la Răsărit, deţin un
rol foarte important în iconomia mîntuirii, pentru că închinarea acestora la ieslea din Betleem reprezintă sfîrşitul
idolatriei păgîne şi chemarea tuturor neamurilor la credinţa în adevăratul şi unicul Dumnezeu. De altfel, în Canonul
cel Mare, Sfîntul Andrei Criteanul ne aminteşte chiar de
actul mîntuirii magilor: "Hristos pe magi i-a mîntuit, pe
păstori i-a chemat, mulţimea pruncilor a făcut-o mucenici...“ (Cîntare din Canonul
Sfîntului Andrei, episcopul
Cretei, marţi,
în prima săptămînă a postului).

MinuneaNaşteriiDomnului
În seara de Crăciun, un tînăr l-a întrebat pe tatăl său:
- Tată, nu înţeleg cum de L-a născut Maica Domnului pe Mîntuitorul fără stricăciune, fără durere? Duminica, la
predică, părintele a spus că trupul Maicii Domnului a rămas neatins de păcat, în mod miraculos, atît înainte de Naştere,
cît şi în timpul Naşterii şi după aceea.
- Băiete - i-a răspuns tatăl - pentru Dumnezeu totul este cu putinţă. Naşterea Mîntuitorului este ceva miraculos, o
minune unică. Mintea omului nu poate cuprinde totul, dar ceea ce spui nu-i greu de crezut. Uită-te la lumina soarelui,
care ajunge la noi prin fereastra închisă. Lumina trece prin geam, dar strică ea geamul cu ceva? Tot aşa, Domnul Iisus,
Lumina Vieţii, S-a întrupat pentru noi, trecînd prin trupul sfînt al Născatoarei de Dumnezeu, fără stricăciune. Iar noi,
la rîndul nostru, Îl putem primi pe Iisus, în sufletele noastre. Chiar dacă puterile trupului omenesc nu sunt prea mari,
chiar dacă ascuţimea minţii noastre nu este nici ea infinită, în schimb dragostea din sufletele noastre poate cuprinde
totul. Poate, chiar, schimba totul.
"Maica Domnului nu L-ar fi putut purta pe Cuvîntul lui Dumnezeu în trup, dacă nu ar fi primit mai întîi Cuvîntul
lui Dumnezeu în inimă."
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Atenție sectele...

Evangheliștii sau Creștinii
după Evanghelie. Și-au luat numele

Unnumepentrucopiludumneavoastra
l
~

Păşind într-un nou secol ne-am pomenit de a fi influenţaţi şi de noile tendinţe
în atribuirea unor nume cît mai deocheate pentru copiii noştri. Spre exemplu este
foarte actual aţi numi copilul cu un nume cît mai exotic, de genul: Hose, Orlando,
Briscila etc. de cele mai multe ori colectate din filmele de bulevard, care sînt vizionate cu multă ardoare de tinerele mămici. Probabil, părinţii, în ultimul rînd se
gîndesc la viaţa pe care o va avea copilul „încununat” cu un asemenea nume.
Copiii din famiile creştine ar trebui ocrotiţi de o asemenea „ofrandă”, şi deci
tinerii părinţii ar fi bine să cunoască că noi-născuţilor trebuie să li se pună nume
de sfinţi din calendarul ortodox, de obicei numele sfîntului din ziua naşterii pruncului sau din zilele dinainte sau de după ziua naşterii, cum doresc părinţii, rudele
şi preotul de parohie, care este duhovnicul familiei. Este păcat să dăm copiilor
nume străine de Hristos, în loc să le punem nume de sfinţi care şi-au dat viaţa
pentru credinţă şi se roagă neîncetat în ceruri înaintea Preasfintei Treimi pentru
cei care le poartă numele.
Pentru părinţii care, însă, nu-şi pot găsi nici un nume potrivit pentru pruncul
său în calendarul creştin, importante sunt cîteva reguli: în nici un caz nu se pun
nume de protestanţi, de sectanţi, de artişti, sau nume păgîne luate de la popoarele
nebotezate, care nu cred în Hristos. Nu se pun nume de animale, de păsări, de eroi
necreştini şi nume de zei, precum este Diana, Afrodita, Venera etc.
Foarte gălăgios a fost evenimentul ce a avut loc în Portugalia, cînd un creştin a dorit să-şi numească pruncul cu numele Iisus Hristos. Aceasta reprezintă o
profanare a lucrurilor sfinte, o tendinţă de a te asemăna cu Mîntuitorul, ceea ce
nu este admisibil. Însăşi Sf. Ap. Petru a fost răstignit cu capul în jos, după dorinţa
sa, zicînd că nu este vrednic să fie răstignit asemenea lui Hristos, ce să mai zicem
de noi simpli păcătoşi.
O altă tendinţă contemporană este de a numi copiii cu două sau chiar cu trei
nume (Ana-Maria, Dan-Cătălin, Maria-Eliza etc.). Este un păcat mare, fiecare
copil primeşte un singur nume, căci şi omul are o singură naştere şi un singur
suflet. Numele de botez reprezintă sufletul omului unit cu Dumnezeu prin Taina
Botezului. Numele, care se dă copilului la Botez, îl face pe noul botezat ucenicul
îngerului al cărui nume îl poartă. Prin aceasta îngerul devine rugător, ajutător şi
protector al copilului creştin înaintea lui Dumnezeu, atît în această viaţă, cît şi
după moarte şi la înfricoşătoarea judecată de apoi.
Molitfelnicul prescrie că darea numelui pruncului se face în ziua a 8-a, după
cum şi mîntuitorul a primit numele în ziua a 8-a. Această rînduială este, însă,
deseori combinată cu rînduiala sfinţirii apei în ziua întîia după naşterea copilului.
Numele dat în clipa scufundării întreite în apa Botezului nu mai poate fi
schimbat, decît la tunderea în călugărie, care se mai numeşte şi al doilea botez.
Contrar legilor laice, care prevăd că la împlinirea majoratului tînărul îşi poate
schimba, la dorinţă numele, canoanele bisericeşti nu prevăd aşa ceva.
Rezumînd asupra celor menţionate reamintim celor ce-şi iau angajamentul de a da nume
unui nou-născut, să o facă cu toată responsabilitatea. Să nu ia decizii pripite numind pruncii
cu nume ciudate, şi astfel să lipsească copilul de posibilitatea de a avea în viaţă un
sfînt ocrotitor. Nu în zadar se spune că
după cum e numele aşa-i şi omul.

acesta, sub pretextul că toată viața lor este
în perfectă armonie cu Sfînta Evanghelie.
Secta a apărut în Elveția la sfîrșitul secolului XIX, unde poartă numele de chrétiens
–creștini. La noi a fost adusă la începutul
acestui secol de niște străini.
A început a prinde teren și a se organiza sub numele de “Réunions évangeliques françaises”. Revista prin care
au încercat să se introducă în cercuri cît
mai largi era întitulată “La Réunion de
Croyants pour le Culte” și era editată în
București, iar secta a început a prinde teren mai cu seama dupa ce a căzut victimă
Grigorie Constantinescu, fiu de ofițer trimis în Elveția spre a se perfecționa într-o
meserie, dar a revenit după patru ani ca
predicator evanghelist. Capitala Moldovei
devine centrul organizației sectei, datorită
lui Grigorie Constantinescu, devenit predicator șef. Învățăturile lor sunt expuse în
broșurile “Memoriu sau scurtă expunere a
punctelor de doctrină ale Comunităților
creștine” și “Memoriu sau scurtă expunere
a doctrinei Creștinilor după Evanghelie”.
Rătăcirile proprii evangheliștilor
sunt următoarele:
a)Consideră că botezul este unul, dar
are trei feţe:
- botezul apei, care nu mîntuiește;
- botezul Sfîntului Duh, care poate
fi primit înainte, deodată sau după cel al
apei;
- botezul în moartea Domnului, care
este starea cea mai înaltă de sfințenie la
care poate ajunge un credincios.
b) cred că sunt patru judecăți:
- a celor credincioși, făcută în cer
cu mult înainte de judecata cea mare a
păcătoșilor;
- a celor în viață, la venirea a doua a
Domnului, cînd va începe mileniul și cînd
se vor despărți oile de capre;
- a păcătoșilor, la sfîrșitul mileniului;
- a îngerilor răi.
c) Deși înlătură Sfînta Tradiție, admit totuși că există trei ceruri: cerul dintîi
sau atmosfera, cu nori, cu zare albastră;
cerul al doilea, sau al stelelor, din jurul
globului pamîntesc; cerul al treilea este
raiul lui Dumnezeu, în care sălășluiesc îngerii și sufletele drepților și care este locul
de odihnă și de așteptare. La judecata din
urmă, cerul dintîi și al doilea va arde și tot
pamîntul va fi mistuit de foc, numai cerul
al treilea va ramîne;
d) La venirea a doua se va face convertirea iudeilor cu atîta putere, încât va
fi “o adevărată înviere din morți”;
e) Mileniul.
Evangheliștii n-au ca celelalte secte
o organizație centrală, fiind prea puțini.
Celelalte rătăciri sunt comune cu ale
baptiștilor și ale altor secte.
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De ce să nu fac avort dacă ştiu
că copilul se va naşte cu malformaţii sau a rezultat în urma unui viol?
Mai este avortul un păcat în asemenea situaţii extreme?
Iată două întrebări grele, ce
răscolesc mintea multor credincioşi din lumea aceasta.
Ce ne facem atunci cînd primim vestea grea că viitorul nostru
copil este diagnosticat ca suferind
de o malformaţie congenitală, sau
un sindrom?!
Argumentul principal pentru
a accepta avortul ca soluţie, este că
pruncul ce va fi să se nască, să nu
ducă o viaţă de chin şi neîmpliniri.
Apoi, argumentul secundar proavort este că o astfel de veste, s-ar
resimţi ca năruirea bucuriei de a fi
părinte.
În primul rînd, pentru a da
răspunsurile care să fie adevărate
soluţii la aceste probleme atît de
delicate, se cade să fim sinceri cu

5
În cazul copilului rezultat în
urma unui viol, ne aflăm în extrema cealaltă. Nu copilul în sine este
problema, ci actul ce a condus la
zămislirea copilului. Dacă în primul caz actul împreunării dintre
soţi a dus la rodirea unui copil cu
malformaţii, sau cu riscuri de sindrom, iată că în acest caz însăşi
actul de împreunare este o malformaţie, pentru că este manifestare
a unei silnicii faţă de femeie. Deci
malformaţia nu mai este de natură
trupească, ci sufletească.
Pentru aceasta trebuie să înţelegem că o femeie ce a rămas însărcinată în urma unui viol, este grav
rănită sufleteşte asemenea unui
grav rănit trupeşte, cu o schijă, spre
exemplu. Şi precum un grav bolnav
de pe patul de spital, este aproape
gata să se prabuşeacă din cauza durerii, tot aşa este şi starea psihică a
unei femei violate: gata să se prăbuşească în disperare şi deprimare

Este justificat avortul în caz de malformații ale fătului
sau ca urmare a unui viol?
noi înşine. Cînd ne gîndim să luăm
decizia de avort a propriului copil,
diagnosticat cu o malformaţie, pentru cine vrem defapt să luăm această
decizie pe care o considerăm bună?
Pentru binele copilului de a nu duce
o viaţă de chin, sau de dragul nostru
propriu, pentru a nu duce o viaţă cu
griji în plus?
Copilul născut cu o boală incurabilă, nu poate şti că el are o viaţă de
chin, asta-i ceea cu ce s-a născut şi
pentru el e starea normală a lucrurilor... un chin devine pentru noi, cei
care ştim cum poate fi viaţa unui om
sănătos. Cu toate acestea nu recunoaştem că nici chiar cel mai suferind om
nu-şi pierde dorinţa de a trăi indiferent de durere, de lipsuri şi neputinţele pe care le are. Toţi îmbătrînim şi
devenim neputincioşi, bolnavi (deseori grav-bolnavi), dar nimeni nu se
grabeşte să părăsească această lume.
Fiecare are dreptul de a trăi, indiferent
de incomodităţile ce le poate provoca
apropiaţilor (care în aşa situaţii, ca regulă, devin foarte egoişti).
De vom fi sinceri cu noi înşine,
ne vom da seama că în primul rînd, în
astfel de decizii, este vorba de fericirea noastră, nu de cea a copilului, deci
primul argument pro-avort, cade sub
propria nesinceritate!
În al doilea rînd, pentru a avea

o situaţie cît mai obiectivă a acestei
probleme, este important de specificat
că naşterea şi creşterea oricărui copil
nu este doar o bucurie, ci de fiecare
dată şi o dulce povară. Aşa se face că
nu este niciun copil, suferind de vreo
malformaţie, o povară mai grea de dus
decît un copil sănătos, dar necinstitor
de părinţi. Niciodată!
Atîta timp cît acel copil suferind,
îşi iubeşte părinţii şi stăruie în ascultarea lor, el este o binecuvîntare şi o
bucurie mare. Şi de cele mai multe ori,
copiii ce suferă de boli grele din naştere (malformaţii ale inimii, picioarelor,
orbi, etc), sunt mai iubitori şi mai ascultători decît copiii sănătoşi la trup,
dar nu şi la suflet.
Astfel de copii sunt o lecţie grea,
dată tuturor, căci ei prin fapte arată societăţii că sunt mai oameni decît mulţi
(ne)oameni sănătoşi cu trupul.
Şi în al treilea rînd, ce ne facem cu
cazurile cînd medicii au dat diagnosticul greşit că pruncul din pîntecele
mamei se va naşte cu defecte grave, iar
la naştere s-a constatat că pruncul era
perfect sănătos?!
În atare situaţii, avortul ne-ar fi
făcut vinovaţi de uciderea propriului
copil sănătos, pe motive presupuse,
dar fără suport real, şi de neaflat în
această viaţă, dar de aflat şi de neiertat
în ziua judecăţii.

definitivă.
În cazurile acestea extreme, cînd
obiectul străin ce a lezat grav organismul într-o zonă extrem de sensibilă,
doctorul i-a decizia să nu mai extragă
obiectul străin din corpul pacientului pentru că riscurile unei intervenţii chirurgicale ar fi prea mari pentru
starea de incertitudine şi instabilitate
existentă. Tot aşa, în cazul sarcinii rezultate din urma unui viol, nu se poate
pune problema avortului ca soluţie,
pentru că starea sufletească extrem
de fragilă a mamei, ar fi năruită şi mai
mult în urma unei astfel de decizii.
Deci, în cazul deciziei de avort,
nu numai că femeia respectivă are de
dus ruşinea şi scîrba unei nedescrise
silnicii, dar povara ei sufletească s-ar
îngreuna şi mai mult cu uciderea unei
făpturi nevinovate. În atare condiţii,
iată de ce Biserica nu îngăduie avortul
nici în cele mai extreme cazuri: pentru
că s-ar adăuga rană peste rană.
Ca părinţi, sau viitori părinţi trebuie să înţelegem că nu avem dreptul
de a lua viaţa propriului copil. Să înţeleagă fiecare om în parte că femeia
nu este autoare a vieţii, ci purtătoare
a ei. Iar atîta timp cît Autorul suflării
de viaţă din pîntecele oricărei mame a
spus simplu: "să nu ucizi", nimeni să
nu îndrăznească să ia o decizie împotriva vieţii!
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Cum sa petrcem Revelionul?
Creştinii nu au
Revelion. Pentru noi,
sărbătoarea trecerii în
alt an e în fapt lipsită de semnificaţiile lumeşti. La urma urmei, fiecare zi
de duminică e o sărbătoare a trecerii
în alt an, în altă lume, cea a veşniciei. Marii “gheronda” ai Ortodoxiei ne
sfătuiesc să punem început bun în fiecare clipă a vieţii noastre. În fapt, bilanţul nostru se realizează cu fiecare
spovedanie şi nu atunci când lumea
largă strigă 5, 4, 3, 2, 1...
Nu m-am ostenit să caut prin
arhivele internetului cum s-a născut
această sărbătoare a Revelionului.
O fi sărbătorit-o omenirea încă din
timpurile romane sau poate din vremurile medievale, când superstiţiile
dădeau coate creştinismului. Cu siguranţă n-au avut cerul scăldat de artificii cu secole în urmă. Nici programe
tv speciale în noaptea de Revelion.
Nici vorbă de curcan pe masă, şerveţele şi tacâmuri de argint. Poate nu
le-a bătut orologiul şi n-au numărat în
cor ultima secundă a anului. Au sperat însă cu certitudine că vor scăpa de
toate relele în noul an. Şi au împletit
în această trecere oarecum nesemnificativă tot felul de obiceiuri locale. Atât
de mult ne-am legat noi, oamenii, de
aceste tradiţii, încât ni se creează senzaţia că fără împlinirea lor Anul Nou
va fi unul şchiop. Mi-a rămas oarecum imprimat în memoria copilăriei
anul în care mama ne-a trezit pe toţi
în acordurile “Dunării albastre”. În pijamale, cuibăriţi în pat alături de tata,
aşa cum am picat după multele glume
de la tv, priveam uimiţi cum doi violonişti care locuiau prin vecini ne plimbau prin Viena lui Strauss. Ştia mama
de pe la bătrâni că e bine să întâmpini
noul an cu veselie, musai creată de
partea masculină.
Mai există tradiţia de a
nu întâmpina Anul Nou cu
datorii, că aşa o vei ţine tot
anul. Unii chiar îşi îndeasă buzunarele cu
bancnote, doar
vor avea tot
anul buzunarele pline.

Alţii spun că dacă vei avea masa plină de Revelion, nu vei mai înfometa.
Cred că fiecare colţ de lume îşi are
superstiţiile ei legate de clipa aceea ce
atârnă între ani.
Dar cel mai corect ar fi să apelăm
la înțelepciunea Sfnților Părinți. Ce ne
spun ei despre sărbătorirea Revelionului sau a oricăror altor sărbători laice.
Sf.Ioan Gură de Aur ne vorbește:
“Anul îţi va merge bine nu când tu vei
sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când,
atât în ziua cea dintâi, cât şi în cea de
pe urmă, şi în fiecare zi, tu vei face
fapte plăcute lui Dumnezeu. Nu beţia
înseninează, ci rugăciunea; nu vinul,
ci cuvântul înfrânării. Vinul stârneşte furtună, cuvântul lui Dumnezeu
aduce linişte. Acela aduce nelinişte în
inimă, acesta alungă zgomotul; acela
întunecă mintea, acesta luminează pe
cea întunecată; acela aduce întristarea,
care înainte era departe, acesta ridică
grija, care este de faţă.
Aşadar, dacă voieşti să ai vreun
folos de la Anul Nou, mulţumeşte
acum când a trecut un an, mulţumeşte Domnului că El te-a adus până aici,
frânge inima ta, numără zilele vieţii
tale şi zi către tine însuţi: „Zilele aleargă şi trec, numărul anilor se împlineşte, eu am și săvârşit o mare parte
din cale, dar ce bine am făcut? Oare,
nu mă voi duce de aici deşert şi gol de
toată dreptatea? Judecata este înaintea
uşii, viaţa mea merge spre bătrâneţe“.
Acestea le cumpăneşte în ziua Anului
Nou, la acestea să gândeşti în curgerea
anului. Să cugetăm la cele viitoare, ca
să nu ne zică cineva ceea ce proorocul zicea iudeilor: „Zilele lor s-au stins
întru deşertăciune şi anii lor au trecut
repede“ (Psalmul 77, 37).
A te veseli în astfel de zile, a avea
mare îndestulare într-însele, a lumina
cu făclii locurile publice şi a împleti cununi, şi altele asemenea, este o
nebunie copilărească. Tu eşti liber de
aceste slăbiciuni, ai vârsta creştinească
şi eşti cetăţean al cerului. De aceea, nu
mai aprinde în această zi focuri în pieţe, ci aprinde înăuntrul tău lumina cea
duhovnicească, căci „Aşa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune şi
să proslăvească pe Tatăl vostru Cel din
ceruri” (Matei 5, 16). Această lumină

îţi va face mare câştig.
Nu face nimic în zadar, nimic fără temei,
ci toate întru cinstea lui Dumnezeu,
precum Pavel zice: „Ori de mâncaţi,
ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate
întru slava lui Dumnezeu să le faceţi”
(I Corinteni 10, 31).
Tu întrebi: „Cum poate cineva
să mănânce şi să bea întru slava lui
Dumnezeu“. Cheamă un sărac, primeşte printr-însul pe Însuşi Hristos la
masa ta, şi tu ai mâncat şi ai băut întru
slava lui Dumnezeu. Dar El voieşte ca
noi, nu numai să mâncăm spre slava
lui Dumnezeu, ci şi toate celelalte să le
facem tot aşa.
Cuvântul Apostolului totdeauna
să-l purtăm cu noi, ca pe un toiag puternic, ca pe o armă sigură şi ca pe o
comoară scumpă; să-l înscriem în inima noastră, ca noi toate să le facem,
să le grăim, să le săvârşim spre slava
lui Dumnezeu, ca să dobândim slavă
de la Domnul, atât aici, cât şi la sfârşitul acestei călătorii pământeşti. Căci
El zice: „Cine Mă cinsteşte pe Mine,
şi Eu îl voi cinsti pe acela” (I Regi 2,
30). Însă nu numai cu cuvintele, ci şi
cu faptele să slăvim totdeauna pe Tatăl, împreună cu Hristos Dumnezeul
nostru, căci Lui se cuvine cinstea şi
slava şi închinăciunea, acum şi în vecii
vecilor. Amin.”
Ioan, ucenicul cel iubit al lui Hristos, ne spune:
Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt
în lume. Dacă cineva iubeşte lumea,
iubirea Tatălui nu este întru el. Pentru
că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu
sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Şi
lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face
voia lui Dumnezeu rămâne în veac (I
Ioan 2, 15-17).
Vedem că aici Sfântul Ioan Teologul ne enumără cele trei
ispite prin care părăsim
pe Dumnezeu şi alegem
deşertăciunea
unor
distracţii scurte,
mincinoase şi
st r i c ă c i o a s e
din lume.
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Colindatorii–apostoliizilelornoastre
Colindele acestea străvechi, care au legănat copilăria noastră şi
a părinţilor noştri, a poporului nostru, ne-au făcut să retrăim nostalgia noului pe care îl aduce Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această reînnoire nu vine pe calea cărţii, a bibliotecii, ea vine
pe calea străveche a drumului bătătorit de tălpile strămoşilor noştri,
timp de aproape două mii de ani, strămoşi care umblau şi colindau
din casă în casă, din familie în familie, anunţând vestea cea mântuPraznic luminos, strălucit frumos
itoare a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Fără colind Crăciunul ar
Astăzi ne-a sosit și ne-a-nveselit,
fi unul - hai să spunem “globalizat”, un Crăciun al generaţiei InterCă Mîntuitorul și Izbăvitorul
net, al unei generaţii desprinsă aproape radical de viaţa comunităţii
Cu trup s-a născut, cu trup s-a născut.
tradiţionale româneşti. Nu este viu un Crăciun în care doar asculţi
on-line sau pe CD colinde (între noi fie vorba, din ce în ce mai remiRaiul cel închis, azi iar s-a deschis,
xate), fără însă a ieşi din comoditatea şi egoismul omului modern. A
Șarpelui cumplit capul s-a zdrobit
merge cu colindul înseamnă a vesti pe Hristos, este sinonim cu ideea
Și strămoșii iară, din Sfînta Fecioară
de apostolat: Mergând, învăţaţi toate neamurile..., înseamnă a aduce
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.
tuturor vestea şi bucuria venirii lui Dumnezeu în lume, a înomenirii
Îngerii cîntau, păstori fluierau,
Lui; înseamnă să înţelegi cuvântul Sfinţilor Părinţi care afirmă că
Magii se-nchinau, toți se bucurau.
Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se facă Dumnezeu (prin
Dar Irod era că se tulbura
asemănare, sau participare). De aceea Biserica ne îndeamnă, ne inDe nașterea Sa, de nașterea Sa.
vită pe toţi să devenim colindători.
Adevăratul colindat se desfășoară în seara și noaptea de CrăEl Îl căuta, voind morții-a-L da,
ciun. Colindătorii se adună în cete bine rînduite. Fiecare grup își
Iar Pruncul Iisus din țară s-a dus.
alege un conducător numit de obicei "vataf " sau "jude". Pe vremuri,
Fie lăudat, binecuvîntat,
fiecare ceată putea să ia la colindat numai o anumită parte a satului,
În veacuri amin, în veacuri amin.
avînd grijă să nu pătrundă în zona ce se cuvenea alteia.
Odata intrați în curtea casei, colindătorii își deapănă repertoSteaua spre Răsărit strălucește,
riul înaintea membrilor casei, adunați în prag. Numărul colindelor
Steaua-mpăratului se ivește.
depinde în mare măsură de rangul gazdei și de belșugul de daruri pe
Steaua cu raze mari luminează,
care ea urmează să le ofere colindătorilor.
Sfînta Naștere adeverează.
Unei singure melodii îi pot corespunde mai multe texte (versiuni locale, varianta laică sau creștină).
Că s-a născut astăzi cel prea veșnic,
Colindătorii le cîntă cu încredințare că sunt solii unei lumi mai
Mesia Hristos cel prea puternic.
bune, cu binecuvîntarea Domnului care a venit între noi "Să se nasDin Fecioara Maria Curată
că și să crească, să ne mîntuiască". Colindele ne înalță sufletește, ne
Astăzi este lumea desfătată.
înnoiesc făptura interioară, ne apropie unii de alții, ne fac mai buni,
mai iubitori, mai iertători, mai credincioși, într-un cuvînt ne picură
Magii, steaua, pe cer, cum zăriră,
în suflete acea liniște și acel echilibru moral ce ne este atît de necesar
Cu testrei, spre ea călătoriră.
în călătoria vieții.
De la stea, precum se învățară,
Lui Hristos, cu 'daruri, se-nchinară.
I-au dus aur, smirnă și tămîie
Și le-a fost lor, ca să se mîngîie.
A cărora mare bucurie,
Și aici la Dumneavoastră fie.
Trei crai de la răsărit, spre stea au călătorit
Ș-au mers după cum citim, pînă la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns, steaua-n nori li s-a ascuns;
Și le-a fost a se plimba, prin oraș a întreba.
Unde s-a născut zicînd, un crai mare de curînd?
Iar Irod împărat auzind s-a tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat și în taină i-a-ntrebat
Ispitindu-i vru setos ca să afle pe Hristos.
Craii dacă au plecat, steaua iar s-a arătat
Și a mers pîn-a stătut, und-era pruncul născut
Și cu toți s-au bucurat, pe Hristos dacă-au aflat
Cu daruri s-au închinat ca unui Mare-mpărat.
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Можно ли в святки молиться за
усопших?
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров)

В этот период поминовение усопших не совершается за богослужением. Однако остается молитва за
усопших во время Божественной литургии на проскомидии и дома. Святитель Афанасий (Сахаров)
так комментирует устав: «Предпразднства и
попразднства Рождества Христова и Богоявления отличаются от предпразднства и попразднства других двунадесятых праздников тем, что здесь совсем Октоих не поется
кроме единых недель… Особый характер
этих предпразднств и попразднств не мог не
оказать влияния на правила поминовения
в эти дни. 169-е правило Номоканона при
Большом Требнике отмечает, что в двунадесятодневном… помины не бывают, так
же как и в воскресные дни и в великие
праздники. А так как строй и характер
служб 20–24 декабря (здесь и далее – по
юлианскому календарю) вполне соответствуют
строю и характеру служб 2–5 января, входящих в двунадесятодневие, а строй и характер служб 7–14 января
совершенно соответствуют таковым 26–31 декабря, то
ясно, что во все время с 20 декабря по 15 января отменяются все заупокойные моления, не исключая и обычной литии, хотя и вечерня, и утреня имеют будничное
окончание» (Поминовение усопших по Уставу Православной Церкви. Гл. 2).
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Dictionar
religios
,
Sfânta Liturghie (Gr. “serviciu public”) este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe. Cel mai adesea se slujește
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar uneori Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.
Dar există și alte Liturghii, precum Liturghia Sfântului Iacov
sau Liturghia Sfântului Marcu.
Dumnezeiasca Liturghie este o slujbă euharistică.
Este compusă din trei părți:Proscomidia (sau Prothesis),
slujba de pregătire a Sfintelor Daruri , Liturghia catehumenilor, numită și Liturghia Cuvântului, în
timpul căreia sunt prezentate și comentate fragmente din Sfânta Scriptură, urmată de Liturghia
credincioșilor, uneori numită și Liturghia euharistică, pe parcursul căreia Darurile de pâine și vin sunt
aduse și sfințite. Biserica Ortodoxă ne învață că Darurile sfințite devin cu adevărat Trupul și Sângele
Mântuitorului Iisus Hristos, dar nu a formulat
niciodată o dogmă cu privire la modul în care se
petrece această preschimbare.
Prima Sfîntă Liturghie a fost savîrșită de Mîntuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină, înainte de Patimile
Sale. Atunci, luînd Iisus pîinea, a binecuvîntat-o și, frîngînd-o,
a dat-o Apostolilor spunînd: “Luați, mîncați, acesta este Trupul Meu, care se frînge pentru voi spre iertarea păcatelor!”, apoi
luînd paharul cu vin, a spus: “Beți dintru acestea toți, că acesta
este sîngele Meu, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre
iertarea păcatelor!”. Apoi a poruncit Apostolilor: “Aceasta să o
faceți întru pomenirea Mea!”.

ОТКРЫТЫЕ НЕБЕСА
«Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3, 21-22).
- Где ты пропадаешь? У нас тут чудо самое настоящее произошло, - такими словами встретила меня моя соседка на Крещение и принялась за рассказ.
- Утром, значит, стою я, глажу и в полуха телевизор слушаю, московский канал. Вдруг ведущая говорит: «Сегодня
Православная Церковь отмечает праздник Крещения и во всех
церквях состоится освящение воды. По поверью, в этот день открываются небеса, Дух Святой сходит на воду и вся вода освящается».
Ох, думаю, чего не выдумают! - и глажу себе дальше. А
ведущая продолжает: «Раньше верили, что если кто увидит
раскрытые небеса и успеет сказать свое желание, то оно непременно исполнится. Внимание, посмотрите на небо. Сейчас с минуты на минуту небеса должны раскрыться, и только после этого священники начнут водосвятие». Бросила я утюг, подошла к
окну и вижу: на небе от края до края появилась сверкающая золотистая линия, будто самолет пролетел. Я скорей детей звать.
«Идите, - кричу, - сюда, смотрите, что творится». Они прибежали. «Давайте, - говорю, - загадывайте желание».
А тут линия эта сама собой стала раскрываться все шире и
шире, словно ее Кто-то руками растягивает. И откуда-то совсем
сверху стал струиться необыкновенный золотистый свет. Красота неописуемая. Тут дочка вопит во всю глотку: «Барби хочу!
Три новых Барби хочу!»
«Дура! - говорю.- Мало, что ли, у тебя этого хлама валяется? Ты что-нибудь нужное проси!»
А сама нервничаю, на эту красоту глядя. Чего ж загадать-
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то? - думаю. В голову все материальное лезет. Белье постельное
вроде надо. Тут такой момент - и вдруг белье. Это не считается,
думаю. Работа чтоб нормальная. Опять не то. В этой жизни кроме работы и так ничего нет. Никак не могу сосредоточиться. А
тут еще под ухом моя дочка про Барби выкрикивает. Чуть не отлупила я ее тут же: «Не засоряй, говорю, эфир ерундой».
Тут этот проем в небе стал сужаться, становясь все уже и
уже. Ой, думаю, подождите, я и загадать-то толком ничего не
успела». Но на небе уже все закрылось, превратилось обратно
в полосу, как вначале, потом и полоса эта исчезла, будто ее и не
было. Все это быстро произошло. Примерно минут десять длилось. Сын мне потом сказал: «Надо было о здоровье просить».
«И то правда, - говорю, - самое нужное вечно из головы выскочит». Ты спроси у своих там, в церкви, видел ли кто-нибудь
такое и к чему это нас троих обязывает. И выясни точно, когда
следующее Крещение, чтобы мне заранее желание подготовить
и это дело не пропустить.
«Свои там, в церкви» отвечали, как сговорясь:
- Это известное дело, что небеса на Крещение раскрываются. А вот видеть нас не сподобил Господь. Да и как увидишь,
когда в десять часов всегда в это время служба идет и в церкви
надо быть.
Что же касается исполнения желаний, то в том же году подарили Тамрико сразу три Барби разные люди. Сейчас она выросла и в куклы уже не играет. Что загадал ее старший брат, так
и осталось секретом.
Мария Сараджишвили

În incinta bisericii “Schimbarea la
Faţă a Mîntuitorului”, în fiecare vineri, la ora 7:00, se oficiază acatistul la
icoana Maicii Domnului făcătoare
de minuni, cea cu trei mîini.

