
                    Graiul Ortodoxiei 
     ADEVĂRUL-ÎN  SUFLETUL  TĂU                   №1-2011  tipărit de parohul Serghei Popescu 
Micul ziar informativ parohial de Imola de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Graiul Ortodoxsiei" este un sfetnic bun al trezirii 
duhovniceşti şi al desăvârşirii, ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin 
rândurile de aur ale sfinţilor mari dascăli şi în văţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mîntuirii. 

Pocăinţa preschimbă iadul în rai 

Cuvioasa Maica noastră Maria Egipteanca patruzeci şi şapte de ani a vieţuit în pustie, şi Domnul i-a 
dăruit ceea ce rareori dăruieşte cuiva dintre sfinţi. Ani întregi nu a gustat pâine şi apă. La întrebarea 

Avvei Zosima, ea a răspuns: "Nu numai cu pâine va trăi omul" (Matei 4, 4). Domnul a hrănit-o într-un 
mod deosebit şi a îndrumat-o la viaţa pustnicească, la nevoinţele pustniceşti. 

Şi care a fost urmarea? Sfânta a preschimbat iadul ei în rai! L-a biruit pe diavol şi a urcat sus la Dumnezeu! Cum, cu ce? 
Cu postul şi cu rugăciunea, cu postul şi cu rugăciunea! Pentru că postul, postul împreună cu rugăciunea, este o putere care 
biruieşte totul. Un imn minunat din Marea Patruzecime spune: "Să urmăm Mântuitorului sufletelor noastre, Care prin post 
ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului". Prin post ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului... Nu există o altă armă, nu 
există un alt mijloc. Postul! Iată mijlocul pentru a-l birui pe diavolul, pe orice diavol. Exemplu de biruinţă, Sfânta Maria 
Egipteanca. Ce putere dumnezeiască este postul! Postul nu este nimic altceva decât să-ţi răstigneşti trupul, să te răstigneşti 
singur pe tine însuţi.  De vreme ce există crucea, biruinţa este sigură. Trupul fostei desfrânate din Alexandria, Maria, prin 
păcat s-a predat robiei diavolului. Dar când a îmbrăţişat crucea lui Hristos, când a luat această armă în mâinile ei, l-a biruit 
pe diavol. Postul este învierea sufletului din morţi. Postul şi rugăciunea deschid ochii omului, ca să se zărească şi să se 

înţeleagă după adevăr pe el însuşi, să se vadă pe el însuşi. Vede atunci că fiecare păcat în sufletul lui este mormântul lui, mormântul, moartea lui. Înţelege 
că păcatul în sufletul lui nu face nimic altceva decât să transforme în leşuri toate câte aparţin sufletului: gândurile lui, sentimentele lui şi dispoziţiile lui; un 
şir de morminte. Şi atunci..., se dezlănţuie din suflet un strigăt jalnic: "Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă". Acesta este strigătul 
nostru în această vreme a postului: Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă. Astfel să ne rugăm în aceste zile scumpe pentru suflet.    
"Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă". Acest strigăt ne priveşte pe noi toţi, pe toţi câţi avem păcate. Cine nu are păcate? 
Este imposibil să priveşti în tine însuţi şi să nu afli undeva, în vreun ungher al sufletului tău, să nu găseşti în vreun colţ al lui un păcat poate uitat. Şi... 
fiecare păcat, pentru care nu te-ai pocăit, este mormântul tău, este moartea ta. Şi tu, ca să poţi să te mântuieşti şi să te înviezi pe tine însuţi din 
mormântul tău, strigă cu strigătele tânguitoare şi rugătoare ale Marii Patruzecimi: "Doamne, înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă".   Priviţi! 
Dacă pocăinţa a putut să mântuiască o femeie atât de desfrânată, cum a fost odată Maria Egipteanca, cum să nu mântuiască şi pe alţi păcătoşi, pe fiecare 
păcătos, şi pe cel mai mare păcătos şi criminal? Da, Sfânta şi Marea Patruzecime este câmpul de luptă pe care noi, creştinii, cu postul şi cu rugăciunea îl 
biruim pe diavolul, biruim toate păcatele, biruim toate patimile şi ne asigurăm nouă înşine nemurirea şi viaţa veşnică. În Vieţile sfinţilor şi ale adevăraţilor 
creştini există nenumărate exemple care arată că, într-adevăr, doar cu rugăciunea şi cu postul noi creştinii biruim pe demoni, pe toţi cei care ne chinuiesc 
şi vor să ne târască în împărăţia răului, în iad. Sfântul Post postul sfintelor noastre virtuţi. Fiecare sfântă virtute înviază sufletul meu şi sufletul tău din 
morţi.    Nu există creştin neputincios în această lume, chiar dacă îl atacă cele mai groaznice păcate şi ispite ale acestei lumi. Însă este de ajuns doar 
ca creştinul să nu uite marile lui arme: pocăinţa, rugăciunea, postul; să se dedea vreunei nevoinţe evanghelice, vreunei virtuţi: fie rugăciunii, fie 
postului, fie iubirii evanghelice, fie îndurării. Să ne amintim de marii sfinţi ai lui Dumnezeu, să ne amintim de marea sfântă Cuvioasa Maica noastră Maria 
Egipteanca, şi să fim siguri că Domnul va fi ajutorul nostru la vreme. Sfânta Maria a primit atât de mult ajutor minunat din partea Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, încât s-a mântuit din groaznicul ei iad, de groaznicii ei demoni.  
   Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi astăzi şi pururea ne ajută în toate virtuţile noastre evanghelice: în rugăciune, în post, în priveghere, în iubire, în 
îndurări şi în răbdare şi în orice altă virtute. Mă rog să ne ajute întotdeauna şi să ne călăuzească... 

De aceea, niciodată să nu oboseşti în lupta şi în războiul cu păcatele tale... În toate greutăţile tale, în cele mai mari căderi ale tale să-ţi aminteşti de 
acest strigăt, care are putere să te învieze: "Doamne, mai înainte de sfârşit, până ce nu pier, mântuieşte-mă". 

        Biserica va ajuta financiar femeile nevoiaşe care decid să renunţe la avort! 
 
iserica Ortodoxă Rusă va oferi asistenţă financiară femeilor care s-au hotărât la avort din cauza  
greutăţilor financiare. Desprea aceasta, în direct a anunțat Vladimir Legoida - Președintele 
Departamentului Sinodal Informaţional a Patriarhiei Moscovei în cadrul emisiunii "Loc sfânt" la 
radioul "Komsomolskaia Pravda". "Biserica, bazându-se pe experienţa Sa - experiență acumulată cu 
sudoare şi sânge - este gata să plătească bani pentru ele (femeile care se află în situaţie financiară 

dificilă) să nu omoare copiii lor. Bani pentru aceasta vom căuta!" – a promis Vladimir Legoida!Legoida a reamintit 
că Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii - Kirill, în luna ianuarie a acestui an, a trimis propuneri conducerii ţării 
de a îmbunătăţi sfera politicii naţionale privind grija de familie şi de copii, printre care se conţine, de asemenea, o 
propunere de a interzice finanţarea publică a avorturilor. Documentul propune, de asemenea, o interdicţie "la iniţiativa medicului" de a săvârși 
avortul. În propunerea dată se accentuiază nevoia de informare obligatorie a pacienţilor cu privire la consecinţele negative şi riscurile ce urmează 
avortului. Femeile care au semnat acordul de a săvârși avortul, li se recomandă să ia o pauză de două săptămâni pentru a lua o decizie finală. Ele pot 
solicita ajutorul unui psiholog şi a unui preot într-un centru special. Noi insistăm ca aceste măsuri să fie puse în aplicare în întregime - a subliniat 
Președintele Departamentului Informațional!            

                       A fost găsit un spin din coroana de spini a Mântuitorului 
 

  Un spin din coroana Mântuitorului Hristos a fost descoperit într-un liceu particular din Marea Britanie. Se pare ca această    
  sfințenie,   se afla acolo de mai bine de 200 de ani, iar acum urmează a fi prezentată într-o expoziție la British Museum, din  
  Londra. Istoria   coroanei lui Isus este una extrem de lunga. Aceasta ar fi fost confiscata din Constantinopol, in timpul  
  Cruciadei a IV-a, fiind apoi vanduta regelui Frantei, Ludovic al IX-lea. Regele ar fi pastrat coroana intr-un loc sigur si ar fi  
  rupt spini din ea pentru a-i oferi cadou celor care se casatoreau cu un membru al familiei regale.  Spinul gasit la liceul  
  Stonyhurst, un liceu iezuit vechi de 400 de ani, ar fi ajuns in Marea Britanie prin intermediul reginei Maria a Scotiei, care   
  s-a  casatorit cu mostenitorul tronului Frantei in 1558, primind  ramasita drept cadou de nunta. Aceasta ar fi luat cu ea   
  spinul in Edinburgh. Dupa executia reginei, in 1587, spinul a ajuns in posesia unuia dintre servitorii Mariei, Thomas Percy,  
  care l-a dat mai departe fiicei sale, Elizabeth Woodruff, care, la randul ei, l-a inmanat unui preot iezuit, in 1600.Preotul a   
  luat spinul cu el  atunci cand a mers la liceul, acesta ramanand de atunci acolo.Acum, spinul va fi  inmanat catre British  
  Museum, Londra, pentru a fi prezentat in expozitia „Treasures of Heaven" ("Comorile Raiului").„Este un obiect  incredibil 

si suntem extrem de bucurosi ca va fi prezentat in cadrul unei asemenea expozitii. Este o comoara", adeclarat un reprezentant al liceului.  Spinul 
este infasurat in siragul de perle al reginei Maria a Scotiei. Expozitia, care va fi deschisa publicului in  perioada 23 iunie - 9octombrie, cuprinde 
obiecte din perioada medievala. Spinul va fi asezat langa exponate imprumutate de Vatican special pentru   aceasta ocazie 
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                                                                 Prea Fericitul Părinte Patriarh Chiril va vizita Moldova! 
Acest lucru a fost confirmat oficial de către Secretarul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Prot. Vadim Cheibaș pentru postul de 
televiziune Publica Tv. Vizita este preconizată pentru a doua parte a anului, mai precis pentru luna octombrie! După cum ne 
informează Publica Tv, vizita trebuia să aibă loc încă în 2009, însă evenimentele din 7 aprilie au schimbat lucrurile! În cadrul 
vizitei, Prea Fericitul Părinte Patriarh urmează să viziteze toate Episcopiile din cadrul Mitropoliei: Cea de Edineț și Briceni, de 
Bălți și Fălești, de Cahul și Comrat, de Ungheni și Nisporeni. De asemeni, Patriarhul va vizita și Transnistria, adică, Episcopia 
de Tiraspol și Dubăsari - teritoriu canonic al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove! 

 

Duminicile Postului Mare 
  Sfântul şi Marele Post este un pelerinaj duhovnicesc spre Patimile şi Învierea Domnului.    
  Părinţii Bisericii au hotărât ca, în toată această perioadă, slujbele şi viaţa eclezială în general    
  să se desfăşoare după rânduieli speciale. Duminicile Postului sunt repere ale drumului pe care   
  creştinul îl parcurge spre luminatul Praznic al Învierii: de la modelul de om îndumnezeit pe  
  care-l vedem în icoană la Duminica Ortodoxiei şi  exemplul pocăinţei Sfintei Maria Egipteanca   
  şi până la smerenia Mântuitorului Hristos care intră în  Ierusalim pentru a fi  răstignit pentru păcatele noastre.   
 „Duminicile din Postul Mare prăznuiesc două evenimente. Citim în Evanghelie spre  exemplu pentru a vedea  
  însemnătatea duminicii respective şi în acelaşi timp este urmată şi de un sfânt, adică prima  duminică sau a Sfântului 

respectiv. Avem aceste exemple de sfinţi deosebiţi cum ar fi în Duminica a doua şi a patra, Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Ioan Scărarul, Scoaterea 
Sfintei Cruci care este deosebit de importantă pentru credincioşi şi Duminica Floriilor care este un praznic împărătesc închinat Mântuitorului", a spus Pr. 
Prof. Dr. Nicolae Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, după cum ne informează TRINITAS TV. În primele cinci duminici ale 
Postului Mare se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. 

 

              60 de noi biserici ortodoxe vor fi construite în Moscova 
Biserica Ortodoxă Rusă a salutat decizia Primăriei oraşului Moscova, de a pune la dispoziţie terenuri pentru 
construirea a 60 de biserici, într-o perioadă în care musulmanii ruşi par sa ceara in zadar autorităţilor să le 
"satisfacă nevoia lor" de locaşuri suplimentare de cult. "Salutăm această decizie fără precedent", a declarat 
purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, pentru AFP, Vladimir Vigilianski, informează Lacasuri Ortodoxe.În 
Moscova, există o biserică ortodoxă pentru 25.000 de persoane, faţă de o medie de 1 biserică pentru fiecare 
10.000 de locuitori în restul ţării, a spus el. După 70 de ani de ateism sovietic, "Moscova numără în prezent 350 
de biserici ortodoxe, de cinci ori mai puţine decât înainte de revoluţia bolşevică" din 1917, a mai spus acesta. 
Musulmanii ruşi, care reclamă în mod regulat o lipsă cumplită de moschei în Moscova, au declarat că nu au găsit 
nimic în neregulă legat de decizia primarului în favoarea Bisericii Ortodoxe. "Suntem siguri că şi nevoile musulmanilor vor fi îndeplinite", a spus 
purtătorul de cuvânt al Consiliului Muftiilor Ruşi, Gulnur Gaziev, pentru AFP.  Construirea unei moschei în sud-estul Moscovei a fost suspendată anul 
trecut, în faţa protestelor puternice venite din partea localnicilor.Capitala Rusiei, cu cel puţin 1,5 milioane musulmani, dintre cei 12 milioane de 
locuitori, deţine doar patru moschei. La sfârşitul lunii februarie 2011, şeful Consiliului Muftiilor din Rusia, Ravil Gainutdin, a denunţat atacurile 
majorităţii ortodoxe împotriva celor 20 de milioane de musulmani din ţară, subliniind că aceasta seamănă a fi o "bombă cu ceas"."Cum putem lupta 
împotriva obscurantismului şi a radicalismului, dacă o parte a tineretului (musulman), care şi-a pierdut încrederea în ierarhia politică şi religioasă, se 
întâlneşte în apartamente,subsoluri şi grajduri, cu imami suspecţi", se întrebă el.                                                                     

 TESTUL  IUBIRII 
Ne gândim adesea că e destul dacă recunoaştem 
existenţa lui Dumnezeu, că e destul să credem 
că El există. Dar nu-i aşa. Nu-i destul. Dacă 
avem doar această credinţă, nu suntem cu nimic 
mai presus decât diavolii, pentru că şi ei „cred 
şi se cutremură". Ce ne trebuie în plus? Domnul 
ne-a spus-o clar: iubire. Dacă nu avem iubire, 
credem degeaba. Dar iată că, deşi credinţa 
sănătoasă înseamnă să iubeşti, noi nu iubim. Şi 
în loc să recunoaştem că nu iubim, deci nu 
avem credinţă, ne umplem de ipocrizie şi ne 
considerăm credincioşi. Dar ce rămâne când va 
trebui să trecem testul Iubirii? Pentru că 
Dumnezeu ne-a spus că acesta este criteriul 
Judecăţii. Iubirea nu înseamnă ca eu, dacă sunt 
un obişnuit al bisericii, să mă apuc să dau cu 
superioritate lecţii celui care e la începutul 
întâlnirii sale cu Dumnezeu şi nu ştie uneori cum 
să se comporte. Iubirea înseamnă delicatețe. 
Iubirea nu înseamnă ca, dacă am ajuns la 
biserică după începutul slujbei, să iau la 
închinat toate icoanele (inclusiv cele de la 
iconostas, dacă se poate), iar apoi să îmi fac loc 
prin mulţime (eventual printr-o îmbrânceală). 
Iubirea înseamnă discreţie. Credinţa nu 
înseamnă să îmi iau fustă la biserică pentru că 
aşa dă bine, dar să nu găsesc decât una strâmtă, 
care îmi scoate în evidenţă posteriorul. Nici să 
îmi pun o batistă în vârful capului, pe post de 
năframă. Iar dacă mi-s „în regulă" şi fusta, şi 
baticul, nu înseamnă că am motiv să o judec pe 
cea care nu le poartă. Iubirea îmi cere să mă 

îmbrac astfel încât să nu îl smintesc pe celălalt, în biserică să încerc să trec neobservat, să nu atrag cu nimic atenţia celor care se străduiesc să se lepede de 
grijile acestei lumi şi să se roage.Iubirea nu înseamnă să fiu nelipsit de la biserică, dar să nu ţin cont de nevoile celorlalţi.Iubirea înseamnă să trăiesc în 
prezent, să primesc darurile şi întâlnirile pe care mi le dă Dumnezeu prin întâmplări şi oameni.Credinţa nu înseamnă să vânez toate maslurile din împrejurimi, 
unde să mă duc „pentru binele familiei, sănătate şi în casă",nici să consider Sfântul Maslu „mai bun" decât Sfânta Liturghie.Iubirea nu înseamnă, de fapt, să 
pun orice altceva mai presus decât Sfânta Liturghie. Nici măcar un pelerinaj făcut Duminica în cele mai sfinte locuri, dar care mă ţine aşezat în fund, pe 
scaunul maşinii, exact în momentele în care Hristos Se jertfeşte pentru mine pe Sfânta Masă a Altarului şi mă cheamă să fiu împreună cu El. Iubirea mă 
îndeamnă să răspund invitaţiei Lui plină de... Iubire.Iubirea nu înseamnă să alerg pe la nu ştiu câte mănăstiri, să dau nu ştiu câte pomelnice, pentru nu ştiu 
câte slujbe, ca să mi se îndeplinească nu ştiu care dorinţă arzătoare. Dumnezeu nu e un tonomat de împlinit dorinţe, în care să bagi un număr exact de fise 
(fie ele pomelnice sau slujbe). Iubirea nu poate fi cumpărată.Iubirea nu înseamnă să stau cu mâinile în sân şi să mă uit la cer, aşa cum nu înseamnă că dacă 
cineva vrea să facă ceva, să îi pun imediat beţe în roate, fie doar şi prin vorbe. Iubirea e vie, se implică, se bucură de celălalt.Iubirea nu se referă numai la 
anumite momente sau situaţii din viaţa mea, ci la fiecare clipă.  

                   Duminica V din Post. Cuvioasa Maria Egipteanca 
Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ştefan Mărturisitorul, 
făcătorul de minuni 
   Viata sfantului: Sf. Ştefan Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii Triglia a pătimit 

în timpul împăratului urâtor de icoane Leo Armeanul (813-820).     

Sfântul şi-a dedicat viaţa lui Dumnezeu încă de când era copil şi a fost tuns călugăr 
la o vârstă fragedă, devenind, mai târziu, conducătorul mănăstirii Triglia de lângă 

Constantinopol. Când prigoana împotriva sfintelor icoanelor a reînceput, sfântul 
egumen a fost chemat la interogatoriu, încercând să-l forţeze să semneze un act 

prin care ar renunţa la cinstirea sfintelor icoane. Sf. Ştefan era foarte hotărât să nu 

trădeze Ortodoxia, acuzându-l cu curaj pe împărat de necredinţă. Sfântul a fost 
supus unor torturi inimaginabile după care l-au închis în închisoare în anul 815. 

Slăbit şi bolnav, Sfântul Ştefan Mărturisitorul a murit după scurt timp în închisoare. 
Pomenirea sf. Irodion, unul dintre cei 70 de ucenici      Viata sfantului: 
Acest sfânt a fost unul dintre cei şaptezeci de ucenici ai Domnului şi urmând întru 

totul celor 12 apostoli a fost împreună cu ei lucrător pentru răspândirea propovăduirii creştine. Învăţând pe mulţi 
şi întorcându-i Domnului, a fost aşezat episcop al Noilor Patre. El a fost însă prins de către iudei, cărora le-au 

venit în ajutor şi închinătorii la idoli şi a fost bătut cumplit; căci unii îl băteau, alţii îi loveau cu pietre gura şi alţii îl 
loveau în cap. În cele din urmă l-au tăiat cu săbiile şi astfel s-a săvârşit din viaţă, dându-şi sufletul în mâinile lui 

Dumnezeu.       Pomenirea Sfântului mucenic Iona 
Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Mănăstirii Palechitului 
   Viata sfantului: Sfântul Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Palechitului şi-a pus viaţa în slujba Domnului de 

la o vârstă fragedă şi a petrecut mulţi ani ca pustnic. Pentru viaţa sa sfântă, fără cusur, a fost hirotonit preot şi 
mai apoi egumen al Mănăstirii Palechitului, de lângă Dardanele. Sf. Ilarion a primit de la Dumnezeu darul 

înaintevederii şi a facerii de minuni.  Prin rugăciune a adus ploaia în timpul unei secete şi asemeni profetului Elisei 
a despărţit apele unui râu, a izgonit fiarele rele de pe holde, le-a umplut mrejele pescarilor cu peşte atunci când 

nu puteau pescui nimic şi a făcut multe alte minuni. Mai mult de atât, el vindeca bolnavii şi izgonea demonii. Sf. 

Ilarion a pătimit în Joia cea Mare şi Sfântă în anul 754, când comandantul de armată Lakhanodrakon a atacat pe 
neaşteptate mănăstirea Palechitului în căutarea închinătorilor la icoane intrând cu forţa în biserică şi în timpul 

slujbei care se ţinea a aruncat Sfintele Daruri pe jos. Atunci au fost arestaţi patruzeci şi doi de călugări, puşi în 
lanţuri, trimişi la Edessa şi ucişi. Cei rămaşi au fost oribil mutilaţi  bătuţi, arşi, mânjiţi pe faţă cu smoală şi unora li 

s-a tăiat nasul. Sf. Ilarion a murit în timpul acestei persecuţii pentru că a cinstit sfintele icoane.  Sf. Ilarion a lăsat 

moştenire lucrări spirituale cu îndrumări morale pentru o viaţă duhovnicească.  
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