"Fericirea de a cunoaşte
ca 1 ea " ...

...este titlul unei cărţi a părintelui Arsenie Boca şi
acolo ni se aminteşte de faptul că două sunt căile
care se deschid oamenilor: una coborâtoare şi Iată,
fiindcă mulţi sunt cei care o aleg (Matei 7, 13), fiind
plină de ademeniri şi cealaltă suitoare şi Îngustă şi
puţini sunt cei care merg pe ea (Matei 7,14). Lucrurile
par şi sunt simple, dar în mintea noastră ele se complică
pentru că ele aparent se intersectează şi deseori ne
găsim într-o dilemă: ce să facem? încotro să mergem?
ce cale să alegem? ... însă răspunsul îl găsim întotdeauna
în învătătura Bisericii. Ea este cea care ne învată în
ce parte să ne îndreptăm, pe ce căi să alergăm .:. ca
să ajungem!
Cu toţii vrem să ajungem undeva, vrem să realizăm
ceva, mai mult sau mai puţin măreţ, mai mult sau mai
puţin durabil. Este un lucru cât se poate de legitim,
dar de multe ori confundăm "undeva" cu "ceva", ne
interesează mai mult "să avem" decât "să fim".
"A fi" este ceva mult mai mult şi mai profund decât
doar"a e xista". Spr e"a fi" se îndreaptă d 9 ar cine caută
legătura cu cel care dă fiinţă, fiind EI Insuşi Fiinţă:
"Eu sunt Cel ce Sunt" îi spune Domnul lui Moise (leş.
3,14). Este chemarea noastră, a tuturor, chemare ce
se cuvine transformată în căutare pentru a putea afla
răspuns. Domnul răspunde căutărilor noastre arătându
ne calea, care e una de la pământ la cer, ca a unora
ce ştim că de la Dumnezeu am ieşit şi iarăşi la Dumnezeu
ne întoarcem. E o cale deja bătătorită, deschisă de
însuşi Mântuitorul Hristos prin întruparea, patima, răstignirea
şi învierea Sa, pentru a ne arăta măsura la care putem
deveni. I-au urmat apostolii, mucer:licii, ierarhii, cuvioşii
şi toate cetele sfinţilor, de la început şi până acum,
care au răspuns chemării lor şi care au câştigat cununa
cea neveştejită întru vi aţa cea veşnică.
Domnul Hristos ne spune clar: "Eu sunt Calea, Adevărul
şi Viaţa" (Ioan 14,6) şi de credem că este aşa, dacă
L mărturisim pe Dumnezeu după învăţătura Bisericii,
nu căutăm altă cale decât cea arătată de Hris t os, nu
aflăm alt adevăr decât al lui Hristos şi nu dobândim
altă viaţă decât în Hristos.
Am putea parafraza zicând că mântuirea este a merge
pe calea care duce prin adevăr la viată! Să purcedem
deci ... .
'

pr. Calinic Vintilă

.J'ragment din
Jitcatistu{ S!antu{ui
Ierarh :Nectarie a{
Pentayo{ei
"Bucură-te, bucurie a Bisericii
d rep t-sl ă vitoa re;
Bucură-te, dar dăruit lumii
de către Cela ce se dăruieşte
pre Sine celor credincioşi;
Bucură-te, reazimalcălugărilor
s i a l mireni/or;

Sfântu{Nectarie a{Pentayo{ei
(" Taumaturgu{") - graonicu{ rugator si
ajutator a{ crestini{or ain vremuri{e ain
urma

fNCEPUTURllE
fântul lerarh Nectarie din Eghina

(1846-

1920), Mitropolitul Pentapolei (Libia),
este unul dintre cei mai noi sfinţi canonizaţi
în Biserica Greciei.

Sfântul Nectarie s-a născut în oraşul

Bucură-te, Încununare a
i erarhi/or;

săracă, dar foarte evlavioasă. EI a primit

Bucură-te, c ă nu ne mai
trebui eşte altă mărturie
d e spre sfinţenia ta;
Bucură-te, că pustnicului
athonit i s-a descoperit
că eşti puternic prigonitor
al Îngeril or c ă z uţi;
Bucură-te, dascăI al celor
care se străduiesc să Învete
theologia, sporind Întru
rugăciune;
Bucură-te, hram al multor
bis erici şi parac l i s e;
Bucură-te, icoana a lui
Hristos zugrăvită de Duhul
Sfânt in vremile din urmă;
Bucură-te, apostoleal mântuirii;
Bucură-te, Sfinte lerarhe
Nectarie, mare făcătorule
de minuni!"(/cosui 1)

Pentapolel

Silivria, din nordul Greciei, într-o familie

la Botez numele de Anastasie.

După

ce a studiat teologia şi scrierile Sfinţilor
Părinţi la Constantinopol şi după ce a
predat religia la o şcoală, Anastasie a
fost tuns în monahism la chinovia "Noua
Mănăstire", cu numele Lazăr. Câteva
luni mai târziu, la hirotonia sa în tru
diacon, primeşte numele de Nectarie,
pe care îl va purta până la sfărşitul
vieţii si cu care va fi canonizat în anul

1961.

"Pre cel născut În S iJivria
şi ocrotitorul Eghinei, pre
cela ce s-a arătat În vremurile
din urmă adevărat prieten
al bunelor-săvârşiri, pre
Sfâ ntul Ierarh Nectarie
să-I cinstim cei credincioşi
ca pre un du mnezeiesc
s lujitor al lu i Hristos, că
izvorăşte bogate vindecări
celor ce cu evla vie strigă:
Sla v ă lui Hristos, Celui
ce te-a pros l ăvit! Siavă
Celui ce minunat te-a ară
tat! S lavă Celui ce prin
tine lucreaz ă tuturor tă
mă duiri!"

MĂNĂSTIREA DN EGHINA ŞI SFĂRŞITUl
Spre sfârşitul vieţii, cuviosul Nectarie
a zidit, pentru liniştea sa şi pentru mîntuirea
altor suflete, o mănăstire de călugăriţe,
în insula Eghina, în apropierea Atenei.
Aici avea să îşi ducă viaţa într-o asceză
desăvârşită, rugându-se neincetat. Tot

În 1886, părintele Nectarie este hirotonit
întru preot, apoi este ridicat în treapta

aici i-a fost ucenic Sfântul Sava cel Nou,
care mai tarziu avea să se nevoias că
in asprul pustiu al Hozevei. În Eghina,

de arhim/
la Cairo. La 15 ianuarie 1889, Patriarhul
Sofronie îl numeşte mitropolit onorific
de Pentapole. Părintele rămâne, insă,
cu slu j ba în Cairo, unde îi cucereşte
pe credincioşi cu blandeţea şi cu smerenia
sa.

ca şi odinioară la Cairo, mireni şi monahi
deopotrivă, işi lipeau sufletele de părintele
Nectarie, iar alipirea aceasta le era spre
liniştea din viaţa aceasta şi spre dobândirea
vieţii celei veşnice.

Pentru viaţa sa sfântă, cuviosul s-a invrednicit

fNDEPĂRTAREA DIN SLUJBA
ARHIEREASCĂ ŞI ALUNG AREA DIN

'I'royaru{
Sfa n t u{u i
:Nec tarie

Ierarh
Neetarle al

Bucură-te, p i lda p entru
p ăstorii de sufl ete;

Bucură -te, că dispreţuit
fiind de oamenii păcătoşi,
Îmbrăţişat ai fost de Sfântul
i e rarh Nicolae;

Icoana
Sfintului

de darul Duhului Sfânt, iar rugă ciunile
sale aveau trecere înaintea lui Dumnezeu.
Încă din timpul vieţii, credincioşii căutau

CAIRO

alinarea necazurilor şi a bolilor in rugaciunile
Cum diavolul era neputincios in f aţa

Sfântului Nectarie.

unei asemenea stânci de credinţă şi
de dragoste pentru aproapele, a săpat
in jurul ei şi a surpat-o,

însă numai

pentru lumea aceasta şi spre întărirea
în credinţă a părintelui Nectarie. Diverse
uneltiri ale altor ierarhi l-au determinat
pe patriarh să îl coboare de pe treapta
arhierească. Părintelui Nectarie i s-a
permis, însă, continuarea slujirii in catedrala

Cuviosul şi-a simţit sfârşitul aproape pe
când făcea un pelerinaj în insula Eghina
cu icoana Maicii Domnului. Parintele Nectarie
s-a îmbolnăvit,

iar după două luni de

suferinţă intr-un spital din Atena, la 8
noiembrie

1920, şi-a încredinţat sufletul

in mâinile lui Hristos.

MOAŞTELE SFĂNTULUI

Sfantul Nicolae din Cairo. Cu toate acestea,
la scurtă vreme i s-a cerut sa părăseasca

După mai bine de douăzeci de ani, trupul

oraşul. Mărturiile spun că Sfântul a plecat

Sfântului Nectarie s-a aflat întreg, nestricat,

dând slavă lui Dumnezeu pentru toate,

răspândind bineplăcută mireasmă. În

nu înainte de a-şi cere iertare de la

moaştele sale s-au s cos din m or mânt

toată lumea .

1953,

cu mare cinste şi au fost puse spre inchinare
în biserica din Eghina. Câteva părticele
din moaştele Sfântului Nectarie se găsesc
în Sfântul Altar al Mănăstirii Putna. O
altă parte se află în pronaosul Mănăstirii
Radu-Vodă din Bucureşti. Şi biserica
Sfântul Ierarh Nectarie din laşi se bucură
de o parte din moaştele Sfântului, precum
şi schitul Sfinţii Ioan şi Nectarie de la
Brădetu, judeţul A rgeş.

:Nasterea
minunata a
Sfântufui Ioa
_ n
11otezatorul
S! fântu i Prooroc Ioan, Înaintemergătorul
şi Botezătorul Domnului, "cel mai

mare om născut din femeie", după
cum Însuşi Mântuitorul Hristos îl

Sfântul Nectarie nu i-a uitat pe credincioşi

avut ca rod revărsarea milostivirii

nici după trecerea sa la Domnul, ba a

lui Dumnezeu asupra lor.

devenit un şi mai sârguitor
,
lui D umnezeu pentru tot sufletul aflat

Astfel s-a

în necaz.

z ămislit î n

sterp al

orice rugăciune făcută curat, cu nădejde.

Elisabetei, cel

s-au întors cu smerenie si cu deschidere
către grabnicul ajutător şi stăruitor înaintea
luiDumnezeu,au primit răspuns şi mângâiere
pentru rugăciunile Sfântului Nectarie.
Forum urile ortodoxe nu incetează să
se populeze cu mărturiile credincioşilor
români (dar şi străini) despre chipul
minunat în care lucrează Sfântul Nectarie.
Ca şi în cazul altor sfinţi contemporani,
uimirea crdincioşilor este mare atunci
când îşi văd rugăciunile ascultate, căci
cei mai mulţi privesc minunile, în cel
mai fericit caz, ca pe ceva caracteristic
începuturilor creştinismului sau perioadei
apostolice. Întoarcerea de la moarte,
izbăvirea din boli grele, rodirea păntecelui
după mulţi ani de suferinţă, răsturnările
de situaşie inexplicabile din punct de
vedere medical, toate întăresc credinţa
creştinilor care îl cinstesc pe Sfântul
Necatrie.
Pentru ale cărui rugăciuni, Doamne
lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.
A min.

cea peste fire a Înaintemergătorului
din cea stearpă, pentru ca toţi cei

naşterea cea

a Mântuitorului, Care

pe care
proorocul Isaia
îl vestise

avea sa fie din Sfânta
Fecioară Maria.
În mod mi nunat, la
vremea punerii numelui

oamenilor de
demult zicând:
" Iată, Eu trimit
pe îngerul Meu
î aintea feţei

pruncului,ambii parinţi
au voit ca acesta să
se cheme Ioan. Astfel,
numele lui, Ioan (ebr.
Iohanan/lehohanan),

Tale, care va

caresetâlcuieşte "Dum

găti calea Ta
înaintea Ta."

Căruia toată firea Îi este slujitoare
ca unui Ziditor, a rânduit naşterea

mai presus de fire

pântecele cel

De fiecare dată când sufletele tulburate

păcatelor"(Luca 1-77). Dumnezeu,

şi în

sufletele prin răspunsul neîntârziat la

ale acestor vremuri, cum este cancerul.

,1

Bote-zito

ce au cunoscut-o pe aceasta să creadă

noi, nevrednicii, întorcând la credinţă

cu dragoste, a tămăduit boli cumplite

gitorul

sfinţilor şi drepţilor săi parinţi, Zaharia

sfântă şi rugăciunile stăruitoare au

Acatist al Sfântului, făcut în fiecare zi

mer-

rul Dom-

urmă ai bătrâneţilor lor. Viaţa lor

către Sfântul Nectarie. Câte un singur

Ioan.
Inalnte-

nulul

şi Elisabeta, în anii cei mai de pe

au rodit prin rugăciunea din tot sufletul

Prooroc

numeşte, a fost dăruit de Domnul

MINUNI

Sute de pântece ale femeilor sterp re

Na,terll
Sfântului
Mare

SFÂNTUL NECTARIE - FĂCĂTORUL DE

EI face şi astăzi minuni cu

Icoana

Şi

iarăşi: "Glasul
celui ce strigă
în pustie, gătiţi
calea
Domnului, drepte faceţi cărările
Lu i."
Sfântul Ioan s-a facut astfel înaintemergător al Mântuitorului Hristos
prin însăşi naşterea sa cea minunată. Zămislirea sa în pântecele sterp
al mamei sale fost minunea premergătoare minunii celei mari a întrupării
Cuvântului Lui Dumnezeu în pântecele
Preasfintei Fecioare Maria. Voind
a răsări lumii Soarele cel neapus,
Hristos Mântuitorul nostru, a rânduit
a răsări mai întâi luceafărul din cea
stearpă, pentru "a umbla inaintea
Lui cu duhul şi cu puterea lui Ilie",
şi "a găti Domnului un popor desăvârşit"
(Luca, 1-17) dându-i acestuia "cunoştinţa mântuirii prin iertarea

nezeu S-a milostivit",
s-a făcut ca o cheie
a gurilor părinţilor săi,
deschizându-Ie spre
slava lui Dumnezeu.
Acesta a ramas nouă
tuturor în veac drept mărturi a milos
tivirii revărsate de Dumnezeu asupra
lor, care a covârşit legile firii omeneşti.
Căci a binevoit Domnul să ridice
dintre oameni ocara lorîn anii bătrâneţilor
lor, aşa cum spune însăşi Sfânta
Elisabeta, trimiţându-Ie pe însuşi
îngerul omenesc" ce avea să gă 
"
tească calea Mântuitorului Hristos,
pe care cinstindu-I, îl rugăm şi noi
cu credinţă: Sfinte, izbăveşte din
"
toate nevoile pe toţi cei ce aleargă
către tine, la dumnezeiasca pomenire
a ta cea purtătoare de lum ină şi cu
raze strălucitoare; că ai îndrăznire
către Domnul şi .poţi să izbăveşti
din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi
cântă Lui: Aliluia!" (Acatistul Sfântului
Ioan Botezătorul)

ru

Pe scurt:cuvinte efe
fo{os
1.Amfilohie, Bătrânul

3.Referitor la dragostea

din Patmos, zicea

lui Dumnezeu pentru

Să scriem si noi

ysa{mii nostri!
Nu t o ţ i ştim s ă s criem frumos.
Dar diversitatea de daruri cu care
suntem înzestraţi reprezintă psalmii
n oştri în faş ă pe care-i putem
ridica pân ă la cer. Putem s crie

despre omul care-L

om, Bătrânul Antim,

uită pe Hristos, din

noul sfânt din insula

o dăruim celui de lân g ă noi când

pricina numeroaselor

Chios, sublinia:

îi e f oame.

sale ocupaţii: "Adesea

"Dumnezeu nu-i separă

Hristos vine şi bate la

pe drepţi de păcătoşi,

poarta ta. Tu-L faci să

nici nu-i compară pe cei

se aseze în

răi cu cei buni. Albina

anticamera sufletului

dacă găseşte un pic de

tău şi, absorbit de

deci psalmi cu mâ ncarea pe care

zahăr pe o scrumieră,

cei din jur. Putem scrie ca şi David
primind exemplul trăirii demn e
de Tain ele S fintei Bis erici...
Psalm
Du-mă, Doamne, intr-un vis,
Fă-mă floare de cais

. nu importă cât de

ocupaţiile tale, uiţi de

Putem ridica lauda

n oastră cântâ nd frum os pentru

Dumnezeiescul

murdară este aceasta,

Lângă ochiul tău deschis.

vizitator. EI aşteaptă

va lua zahărul pentru a

Lasă-mă lângă izvor,

ca tu să trândăveşti,

face din el miere.

Fă-mă piatră, fa-mă dor,

aşteaptă ... şi apoi,

Dumnezeu nu se uită

Cântec, ploaia unui nor.

dacă tu întârzii prea

daca omul se găseşte în

Prinde-mi trupul lâng-o stea,

mult, EI se ridică şi

păcat sau în virtute, nici

Să fiu primul fulg de nea

pleacă. Uneori încă,

dacă este bun sau rău.

Care moare-n palma Ta.

eşti atât de ocupat că-i

EI caută doar momentul

răspunzi de la

în care să se apropie,

fereastră: n-ai nici

pentru a-i veni în ajutor.

atâta timp încât să-i

Via ţ a mi-a-ncăpea-ntr-un rând.
Copil să ma-ntorc, plângând,

deschizi uşa!"
I

2. Asupra aspectelor

Versul să mi-Ilas trecând,
Să mă tot duc până când

4. Despre dragostea faţă

Leac pe rana unui gând

de aproapele Bătrânul

Ce-nfrunzeşte sângerând

Providenţei lui

Porfirie zicea: "Când

Şi

Dumnezeu, pe care

fratele nostru face o

omul le ignoră,

greseală, noi trebuie să

Bătrânul Porfirie

i suportăm ispita.

zicea: "oamenii pot

Adevărata dragoste ne

ajunge la o întunecare

inspiră să facem

nu mai moare nicicând.

De Ioan Vasile Marcu, in volumul

pentru ingeri

Concordia in

a conştiinţei văzând,

sacrificii pentru

zicând aşa, neantul

aproapele nostru. Fără

din faţa lor şi

sacrificiul din partea

cugetând: Noi cădem

noastră, dacă-1 judecăm

iunie, au închinat

în neant, suntem

pe fratele nostru care a

şi ei psalmii l or.

pierduţi. Iar din spate

păcătuit, îl facem să

Arad.

Petru şi Pavel,
p omen i ţ i pe 29

Recolta lor e acum
postul nostru, cân

suntem războiţi!

cadă şi mai jos. Şi
invers, printr-un

- viaţa lorrăsfrântă

Dumnezeu şi-i

sacrificiu al dragostei

peste a noastră.

lumineaza credinţa

noastre şi prin

noastră ortodoxă.

rugăciunea noastră

Dumnezeu lucrează în

tainică pentru el, îi

tul l or de laudă

Pentru că suntem
cu toţii fii şi fraţi,
de o p otrivă.

taină şi nu vrea să

trezim conştiinţa, care

influenţeze libertatea

se educă şi-I judecă:

omului. EI conduce

atunci el se pocăieşte şi

evenimentele în aşa

se îndreaptă."

Să închinăm deci Părintelui n ostru
psalmii darurilor n oastre şi s ă
n e luminăm cu lumina "razel or
S oarelui celui înţelegător", pentru
rugăciunile Sfinţilor "lumii învăţători",

fel încât omul să
acolo unde trebuie."

2005,

Sfinţii Apost oli

Atunci revin la

călătorească încet

Iarbă

publicat la editura

din "Cuvintele Bătrânilor", Editura
Reintregirea, Alba-Iulia

2004

Petru şi Pavel.

