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SUIŢI, FRAŢILOR, SUIŢI!
Scara spre cer este una deosebită. Nu o poţi trece sărind peste una sau 

mai multe trepte. Căci fiecare treaptă înseamnă o virtute, o experienţă 
duhovnicească ce te mişcă în sus. Spre Dumnezeu.

Publicaţia “Scara spre cer“ vă va oferi acel spaţiu duhovnicesc unde 
împreună-vorbitori cu voi, dragi copii,  vor fi sfinţii părinţi ai Bisericii. Ei vă 
vor arăta scara adevăratelor valori. Aici veţi întâlni multe poveţe mântuitoare 
de suflet şi preafrumoase pilde. Pe aceste pagini preoţi şi dascăli, umbriţi de 
harul lui Dumnezeu,  vă vor răspunde la mulţimea întrebărilor pe care fiecare 
dintre voi şi le pune.  Acest ziar va fi ziarul scris de voi  şi de noi, de toţi cei ce 
călătoresc cu întrebarea, căutând adevărata înţelepciune.

Totodată ziarul “Scara spre cer“ vă va învăţa să vă iubiţi patria şi datina 
străbună. Fiindcă, precum nu poţi trăi fără de nume şi ţii anume la numele tău, 
tot aşa nu poţi trăi fără credinţă în adevăratul Dumnezeu şi numai în credinţa 
ta poţi fi tu însuţi – mare şi de nebiruit. În străinătate, bunăoară, puţini se 
interesează de ţara sau de naţionalitatea ta. În primul rând, contează care îţi 
este credinţa.

Să ne iubim patria cerească învăţăm de la patria pământească, care este 
dar Dumnezeiesc.  Străbunilor şi patriei noastre le datorăm universul în care 
suntem. Patriei îi suntem datori cu o faptă bună, cu un cuget îndrăzneţ, cu un 
gest de susţinere şi apărare. Pentru aceasta ne desăvârşim şi ne înălţăm su-
fletele. Căci fiind cu  cugetul la Dumnezeu şi stăpân în Patria ta, poţi îndrepta 
fruntea spre cer.

Leo BORDEIANU

Rugăciunea copilului bun

Din slava cea nemăsurată,
Atotputernice Părinte,
Cu mila Ta spre mine cată
Şi-ascultă ruga mea fierbinte.

Ca-n veci să fiu iubit de Tine,
Tu, Doamne Sfinte, dă-mi putere
Să fac în viaţă numai bine,
Să fiu la toţi spre mângâiere!

Flămândului s-astâmpăr chinul,
Cu el făcându-mi pâinea-n două,
Să fiu curat precum e crinul
Scăldat în boabele de rouă!...

Cu toţi copiii să fiu frate,
Să nu ştiu, Doamne, ce e ura;
Spre clevetiri şi nedreptate
Să nu mi se deschidă gura!

Fă să-nfloresc în fapte bune,
Aşa cum înfloreşte mărul,
Şi-ajută-mi, Doamne, să pot spune
În viaţă numai adevărul!…

Aşa Tu, Doamne, mă învaţă
Şi-aşa să vrei a-mi ajuta,
Să fiu, când voi pleca din viaţă,
Lumină din lumina Ta!...

Vasile MILITARU
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Fiecare biserică
simbolizează

corabia lui Noe
De ce bisericile sunt în formă de corabie sau de 

cruce?
Deoarece fiecare biserică simbolizează corabia lui Noe 

din timpul potopului. Şi precum corabia lui Noe a izbăvit pe 
cei aleşi de moarte, aşa şi Biserica lui Hristos izbăveşte de 
moartea păcatului şi de chinurile iadului pe cei ce aleargă 
la sfintele altare să se roage şi rămân toată viaţa în această 
corabie a mântuirii. Iar cei ce ies din corabia Bisericii, adică 
sectele şi ateii, aceia se îneacă în marea relei credinţe şi în 
potopul păcatelor şi îşi pierd sufletul.

Bisericile, mai ales în Balcani, se construiesc mai mult 
în formă de cruce: fie aşa-zisa „cruce greacă”, cu braţele, 
adică absidele, egale, ca în Grecia, Bulgaria şi Rusia; fie în 

formă de „cruce latină”, ca în România. Adică, cu absidele 
laterale mai mici, unde stau cântăreţii, iar absida altarului 
mai mare, care, împreună cu naosul şi pronaosul, formează 
axul longitudinal al bisericii. Crucea este primul altar pe 
care S-a jertfit Hristos

Din ce cauză bisericile ortodoxe se zidesc cu altarul 
la răsărit şi de ce ne închinăm cu fata la răsărit?

Ne închinăm cu faţa spre răsărit pentru că Iisus Hris-
tos, Mântuitorul lumii, se numeşte „Răsăritul cel de sus”, 
„Luceafărul dimineţii” şi „Soarele mântuirii noastre”, Care 
răsare de la răsărit şi luminează pe tot omul ce vine în lume. 
Zidim bisericile cu altarul spre răsărit şi ne închinăm cu faţa 
spre răsărit, pentru că Raiul de unde a căzut omul „era la 
răsărit” şi pentru că răsăritul este simbolul Luminii şi al în-
vierii Domnului, Care a înviat „pe când se lumina de ziuă”. 
Ne mai închinăm spre răsărit pentru că Fiul lui Dumnezeu 
va veni să judece lumea dinspre răsărit, cum spune El însuşi: 
Precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, 
aşa va fi şi venirea Fiului Omului (Matei 24, 27).

La intrare să-ţi faci de trei ori 
semnul crucii, unind împreună trei 
degete (cel mare, cel indicator şi cel 
mijlociu) în semnul Sfintei Treimi – 
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi 
Dumnezeu Sfîntul Duh, – iar celelalte 
două îndoindu-le în semnul credinţei 
în cele două firi ale lui Hristos – 
dumnezeiască şi omenească.

Conform tradiţiei bazate pe Sfânta 
Scriptură, fetele trebuie să fie în fuste 
medii sau lungi şi cu capul acoperit, 
iar băieţii cu capul descoperit.

Nu vorbiţi şi nu vă salutaţi zgomo-
tos cu prietenii, cunoscuţii şi rudele. 
Deconectaţi din timp telefonul mo-
bil. Închinaţi-vă doar la icoanele din 
centru, pentru a nu-i deranja pe cei 
prezenţi. De celelalte icoane vă veţi 

apropia mai târziu.
Fetele trec în partea stângă a bi-

sericii, băieţii – în partea dreaptă. În 
timpul serviciului divin nu umblaţi 
fără treabă prin biserică. Iar la citirea 
Evangheliei, „Crezului” şi în timpul 
canonului euharistic nu e voie nici să 
pui lumânări sau să transmiţi ceva. 
Lumânările e de dorit să le aprindeţi 
înainte de slujbă ca apoi să nu vă 
sustrageţi de la rugăciune.

Dacă nu ştiţi când să îngenuncheaţi 
şi să vă faceţi semnuil crucii, urmăriţi 
reacţiile creştinilor mai în vârstă. 
Duminicile şi în perioadele de la 
Paşti pînă la Cincizecime şi de la 
Crăciun până la Bobotează nu se 
îngenunchează în amintirea Învierii 
Domnului.

Pentru a vă împărtăşi la Sfânta 
Liturghie trebuie să vă mărturisiţi la 
slujba de seară din ajun, să citiţi cele 
trei canoane – a Domnului nostru Iisus 
Hristos, a Maicii Domnului şi a Înger-
ului Păzitor – şi rugăciunile înainte de 
împărtăşanie. De sfânta împărtăşanie 
să vă apropiaţi cu mâinile încrucişate 
pe piept, cea dreaptă fiind deasupra. 
După împărtăşanie sărutaţi sfântul 
potir fără a vă face semnul crucii şi 
rămâneţi în biserică pentru a asculta 
cu atenţie rugăciunile de mulţumire.

Nu plecaţi din biserică înainte de 
terminarea serviciului divin – aceasta 
înseamnă lipsă de respect pentru 
sfinţenia bisericii şi păcat înaintea lui 
Dumnezeu.

În biserică să intri  cu smerenie

Mănăstirea Aleksandrovka, Ucraina



3Nr. 1, ianuarie 2011

Acum aştept Crăciunul. 
Îl aştept nu numai eu. Cred 
că toţi îl aşteptăm, în afară 
de atei şi sectanţi, care 
nu sărbătoresc ceea ce nu 
văd cu ochii lor. În ajunul 
Crăciunului nu mă mai ui-
mesc preţurile foarte ridicate 
la toate produsele, chiar şi 
la cele de cea mai proastă 
calitate, pentru că ele s-au 
încetăţenit deja destul de 
bine. La fel nu mă miră şi 
faptul că voi întâlni, tot în 
ajun, cerşetori şi bătrâni, 
stând înţepeniţi de frig pe 
la colţuri de străzi, cu mâna 
întinsă, pentru a avea, de 
sărbători, măcar pâine.

Cel mai mult mă gândesc 
la cei surzi, orbi şi muţi, care, 
ori nu vor putea auzi nici o 
colindă, din cauza defectului 
pe care îl au, ori nu vor putea 
vedea cât de frumos este br-
adul, ori nu vor putea îngâna 
măcar o frântură din urătură, 
pentru că aşa i-a binecuvân-
tat Dumnezeu să fie. Multe 
mămici nu au ce să le pună 
copiilor sub brăduţ, ba chiar 
nici măcar un brăduţ nu au 
pe ce să-l cumpere. Dar cât 
de dezamăgiţi vor fi copilaşii 
care nu vor apuca să-l vadă 
pe Moşulică, pentru că şi 
acestuia i s-a golit sacul şi 
nu mai face daruri decât la 
comandă. Pentru mulţi acest 
Crăciun va fi unul de neuitat 
– întâmpinat de cei oropsiţi 
şi flămânzi cu lacrimi prin 
care străbate bucuria şi de 
cei din vârful „piramidei” cu 
infatuare prin care străbate 
indiferenţa.

Eu nu ştiu cum îl voi 
întâmpina. Mă gândeam să 
gătesc de toate, ca să se simtă 
în casă aroma sărbătorii, dar, 
după vreo trei zile am aban-
donat ideea, din simplul 
motiv că, făcând cheltuieli 
exagerate, voi satisface doar 
nişte nevoi modeste. În orice 
caz, nu mă voi putea lipsi 
de lumânări, care îmi vor 
susţine moralul. Şi, totuşi, 
simt că voi avea un Crăciun 
de neuitat, pentru că aştept 
cu inima să se nască Hristos. 
Nu-mi pasă de nimic. Doar 
de El îmi pasă, de Hristos, 
căci pe El îl aştept să vină în 
noaptea de Crăciun. Ştiu că 
El îmi va aduce daruri pe care 
nimeni niciodată nu mi le-a 
adus. Iar eu, ca o gazdă bună, 
îl voi invita în odaia luminată 
doar de şapte lumânări, şi-i 
voi cânta colinde, multe-
multe, pe toate câte le ştiu, 
căci n-am uitat nici una – aşa 
până dimineaţă. Iar El mă 
va asculta atent, fără să-mi 
facă observaţii acolo unde 
voi cânta fals. În zori, El, 
totuşi, nu mă va părăsi, ci se 
va identifica cu una dintre 
icoanele de pe perete. Can-
dela, încă, va mai arde şi voi 
simţi o căldură imensă.

Eu astfel voi petrece 
Crăciunul – unul sufletesc, 
fără bucate, fără fast, un 
Crăciun care să mă călească 
spiritualiceşte, un Crăciun 
alături de Hristos...

Elena CIOBANU
Chişinău

Un Crăciun alături de Hristos

Noi umblăm şi colindăm
şi pe Domnul lăudăm

Anul acesta am participat şi eu la colindul Chişinăului. Tot auzeam 
că e ceva tare frumos, dar, totuşi, nu-mi puteam imagina în ce constă 
această stare sufletească specială. Vă mărturisesc că mi-a plăcut foarte 
mult. Ce anume? Totul! Începând cu sfânta icoană a Naşterii Dumnezei-
escului Prunc însoţită de steaua de la Bethleem şi de Îngeri şi terminând 
cu vocile vesele şi pline de voie bună ce răsunau nestingherit pe străzile 
capitalei. Toată această procesiune, tot acest alai format din preoţi, copii, 
tineri, părinţi şi bunei parcă era rupt dintr-o altă lume, mai bună, mai 
prietenoasă şi mai frumoasă. Dintr-o lume unde frunţile sunt descreţite, 
unde stăpâneşte Frumosul şi Adevărul.

Îmi sălta inima la auzul cuvintelor rostite  cu glas tare şi măreţ de 
părintele Anatolie, care îi felicita solemn pe orăşeni cu Naşterea Domnu-
lui, urându-le sănătate şi mântuire. Unde mai auzi oare astăzi cuvântul 
mântuire? Toţi îşi doresc bani, diverse bunuri şi haine, iar acest cuvânt 
dătător de viaţă - mântuire -   nu-l mai auzi nici la televizor, nici la radio, 
el zace în uitare şi părăsire. Şi când, dacă nu de Naşterea Mântuitorului 
lumii să ne amintim că El ne-a adus mântuirea, că dacă nu vom merge 
după Cel ce astăzi S-a născut, vom pieri. 

La acest colind al ţării am mers şi noi ca magii după stea şi după rază 
şi L-am aflat pe Hristos, bucurându-ne cu bucurie mare şi oferindu-i 
drept sălaş inimile noastre. Şi aşa cu micuţul Hristos în inimă am par-
curs oraşul şi colindându-i pe oameni le-am împărtăşit marea bucurie: 
S-a născut Hristos, Mesia chip luminos.

Bucuria aceasta aş vrea să ne însoţească tot anul şi să se împărtăşească 
de ea toată lumea şi ţara mea scumpă.

Andrei MOCANU, cl. a IX-a
Chişinău
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Valeriu Gafencu (24.12.1921 – 18.02.1952) 
s-a născut în comuna Sîngerei (jud. Bălţi). 
Student în anul II al Facultăţii de Drept 
din Iaşi, în 1941, a fost arestat pentru 
apartenenţa sa la Frăţiile de Cruce şi con-
damnat la 25 de ani de muncă silnică.

În închisoare Valeriu Gafencu începe a se 
concentra foarte puternic, cu toată fiinţa, 
asupra vieţii spirituale, trăieşte în rugăciune, 
practică rugăciunea inimii şi îi îndeamnă 
şi pe alţii să o facă. Avea multă dragoste, se 
dăruia lui Hristos şi celor din jur.

Avea o bucurie şi o fineţe sufletească 
pe care doar la copiii fără prihană o mai 
găsim. Se înveselea de o floare cât de mică, 
dăruia buchete de flori colegilor din închi-
soare, scria şi compunea cântece cu caracter 
duhovnicesc care, în zilele noastre, se cântă 
prin mănăstiri.

Din Aiudul vechiului regim a ajuns în iadul 
comunist de la Piteşti. Bolile, lipsa hranei şi 
a medicamentelor i-au grăbit sfârşitul tru-
pesc, dar sufletul lui s-a întărit şi a strălucit 
întru Hristos.

Publicăm câteva fragmente din scrisorile 
adresate surorilor sale Valeria, Eleonora şi 
Elisabeta în care Valeriu Gafencu le dă sfa-
turi şi îndrumări duhovniceşti.

Dragile mele surori, vă rog păziţi-vă 
de păcat, trăindu-vă viaţa în curăţenie! 
Apropiaţi-vă cât mai mult inimile de 
Dumnezeu, de cuvântul Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, căci de la El şi numai 
de la El, ne vine tuturor mântuirea. În viaţa 
aceasta credinţa e totul. De aceea, omul 
fără credinţă e mort.

Nu cunoştinţe multe ni se cer nouă, ci 
virtuţi şi fapte bune. Vă vorbesc în modul 
cel mai serios: faceţi-vă un examen de 
conştiinţă cât mai amănunţit. Cercetaţi-vă 
bine viaţa. Adânciţi-vă în interiorul fiinţei 
voastre şi cunoaşteţi-vă pe voi înşivă, cu 
toate păcatele şi greşelile săvârşite în viaţă. 
Scrieţi-le şi duceţi-vă în faţa preotului 
(duhovnicului) şi le mărturisiţi. Niciodată 
nu e prea târziu.

Vă rog din suflet citiţi Biblia. În fie-
care seară, înainte de a vă culca, în jurul 
mamei, strângeţi-vă voi, copile scumpe ale 
inimii mele, şi, cu seninătate, reculegeţi-vă 
câteva momente şi citiţi câte un capitol din 
Evanghelie, un capitol din Epistole şi câte 
un psalm. Cu multă evlavie apoi, faceţi-
vă rugăciunea de seară. E mult mai bine 
primită de Dumnezeu rugăciunea în co-
mun, pentru că sufletele toate se întâlnesc 
în acelaşi duh şi se înalţă spre cer cu multă 
cucernicie şi tărie. Vă rog foarte mult, trăiţi 
cele ce vă rog.

Colind de Crăciun
La fereastra robilor
Cântă îngerii în cor.
De cu seară până-n zori,
Au venit colindători,
Îngerii nemuritori,
Încărcati cu dalbe flori.

Lăsati copii să vină –
Să-mi aducă din grădină,
Dalbe flori de sărbători,
Dalbe, dalbe flori.

Cântă robii omului
Înjugaţi cu jugul Lui
Pe malul Trotuşului.
Dar cântarea lor e mută,
Că-i cu suferinţă smulsă
Şi cu rugăciuni crescută.

Stă un copilaş în zare
Şi priveste cu mirare,
O fereastră de-nchisoare.
Lângă micul copilaş,
S-a oprit un îngeraş
Ce-i şopteşte drăgălaş.

Azi Crăciunul s-a mutat
Din palat la închisoare,
Unde-i Domnu-ntemniţat.
Şi copilul cel din zare
A venit la închisoare
Să trăiască praznic mare.

Valeriu GAFENCU

Mărturisitori ai credinţei

Valeriu Gafencu
“Copii, ascultaţi pe părinţii 
vostri în Domnul, că aceasta 
este cu dreptate” 

Efeseni 6, 1

Dumnezeu doreşte foarte tare ca 
părintii să fie cinstiţi de copiii lor. Pe 
copiii care-şi cinstesc părinţii, Dumnezeu 
îi răsplăteşte cu mari daruri şi cu multe 
bunătăţi, în schimb, pe cei care încalcă 
această lege, îi pedepseşte cu necazuri 
mari şi cu rele multe.

Caci spune Scriptura: “Cel ce va grăi 
de rău pe tatăl său sau pe mama sa, 
acela să fie omorât” (Iesirea 21, 17). Iar 
pentru cei ce-şi respectă părinţii scrie: 
“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca 
sa-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe 
pământ…” (Iesirea 20, 12).

Acestora din urmă Dumnezeu le dă o 
răsplată care îndeobşte se socoteşte a fi 
un mare dar: bătrâneţi fericite şi zile în-
delungate. Celor, însă, care nesocotesc 
această lege Dumnezeu le dă o pedeapsă 
socotită a fi răul cel mai cumplit, anume 
moartea prematură, înainte de vreme.

Pe primii îi atrage să fie iubitori cu 
părinţii făgăduindu-le cinstiri, în timp 
ce pe ceilalţi, chiar şi fără voia lor, îi 
ajuta să nu-şi mai dispreţuiască părinţii, 
făcându-i să se teamă de pedeapsă. Cu 
alte cuvinte îi face să devină fii buni, de 
frică.

Sf. Ioan GURĂ de AUR

Voia lui Dumnezeu este 
să ne cinstim părinţii 

încă de mici
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În Vieţile Sfinţilor deseori întâlnim pilde în care  Sfinţii,  
datorită rugăciunilor, pe băncile şcolii, aveau reuşite deo-
sebite la învăţătură.  

De exemplu, Sf. 
Serghie de Radonej 
în primii ani de şcoală 
nu prea avea spor la 
învăţătură. Fiind în-
tristat de aceasta, într-o 
zi, copilul, întâlnind  
un pustnic în pădurea 
din apropiere şi-a 
luat binecuvântare. 
După întâlnirea minunată el începu să înveţe foarte bine, 
ajungând printre cei mai buni elevi din clasă. Acest lucru 
se datorează şi faptului că Cuv. Serghie (pe atunci purta 
numele Bartolomeu) a urmat sfatul pustnicului şi înainte 
de a învăţa citea puţin din Psaltire. Astfel Psaltirea a fost 
primul Abecedar al viitorului luminător al Rusiei.

Şi Sf. Ioan de Kronştadt, când învăţa la seminar, era 
slab la învăţătură, dar, după ce s-a rugat cu credinţă şi 
multă stăruinţă Bunului Dumnezeu, a ajuns să fie cel mai 
deştept din clasă.

Iar Sf. Grigorie Palama obişnuia ca înainte şi după 
învăţarea lecţiilor să se roage Maicii Domnului, astfel 

reuşind să reţină mai uşor toate datele. Se spune că odată a 
uitat de rugăciune, şi a observat că nu a reuşit să memoreze 
atât de bine lecţiile ca atunci când îşi începea pregătirea 
lecţiilor cu rugăciunea.

De aceea, copii, nu vă leneviţi să spuneţi rugăciunile 
începătoare înainte de a învăţa, să faceţi chiar şi câteva 
metanii la Preasfânta Treime, la Maica Domnului şi la 
alţi Sfinţi, cum sunt de exemplu Sfinţii Trei Ierarhi sau Sf. 
Ierarh Nicolae, sau Sf. Muceniţă Ecaterina – dătătoarea 
de înţelepciune ş.a.

Dacă cei mai mari sfinţi ai Bisericii nu începeau nici 
un lucru fără de rugăciune, iar în anii de studii cereau aju-

tor de la Dumnezeu, 
de ce noi să nu facem 
la fel? Urmându-le 
exemplul, vom vedea 
cât de uşor ne va fi 
să învăţăm şi cu câtă 
uşurinţă vom susţine 
toate examenele. 
Cu rugăciunea vom 
susţine chiar şi ex-
amenele acestei vieţi 
date nouă spre  agoni-

sirea faptelor bune şi spre dobândirea vieţii veşnice.

M
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Rugăciunea luminează mintea

Dacă ar şti părinţii şi 
profesorii cât de mare 

este puterea rugăciunii nu 
s-ar ruşina la început de 

an şcolar să cheme preoţii 
bisericii în şcoli pentru ofi-
cierea Te Deumului pentru 
începerea unui nou an de 

învăţământ.
Lucrarea celui rău este 
de a cuibări în mintea 

copiilor prostia şi neascul-
tarea de părinţi şi de profe-
sori şi dorinţa de a săvârşi 

fapte murdare şi tot felul de 
păcate nebănuite de tăticu 
şi mămica, însă rugăciunea 
alungă prostia şi luminează 

mintea copilului.
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SUFLĂ 
VâNT

Suflă vânt din miez de 
                                  noapte,
Suflă cu zăpadă,
Acoperind cu haină albă
Casă şi ogradă.

Sub o streaşină de paie
Plânge-o păsărică,
Cine s-o-ndura să-i deie
O fărâmă mică?

Colo-n margine de sat,
Într-o colibioară
Doi bătrâni de foame stau
Şi de frig să moară.

Copilaşul meu, acum,
Te gândeşti tu oare
La flămânzii de sub
                                 streşini
Şi din colibioare?

Du-le-acum cu mâna ta
Inimii văpaie -
Dacă mâine vor fi morţi
Şi din vina ta e.

Traian DORZ

păsările cerului
V-aţi întrebat voi oare vreodată, stând la 

adăpost şi lângă soba caldă, ce fac păsările 
iarna? Unde se adăpostesc, unde dorm sau ce 
mănâncă? 

După ninsoare, observăm urmele lor mici 
imprimate pe zăpadă. Cu picioruşele goale, fără 
ghetuţe, fără cizmuliţe ele aleargă în căutarea 
hranei. Dar totul e acoperit de nea şi nu se 
întrezăreşte nimic. A venit vremea cea mai grea 
– iarna. Un ger aspru a coborât pe pământ şi 
ghemuleţele zburătoare, vrăbiuţele, sticleţii, mi-
erlele, dârdâie de frig şi de lipsa hranei. Cum 
credeţi, e necesar să le sărim în ajutor? Nu am 
nici o îndoială că vi-i milă de ele şi nu le veţi lăsa 
să moară de foame. Iar pentru aceasta  meşteriţi 
nişte „cantine” şi, umplându-le cu grăuncioare şi 
seminţe, fixaţi-le de crengile copacilor, . 

Păsărelele rămase să ierneze la noi vă vor 
fi foarte recunoscătoare şi dacă veţi fi atenţi la 
ciripitul lor, veţi distinge: mul-ţu-mesc, mul-ţu-
mesc, mul-ţu-mesc… cântat în zeci şi sute de 
voci ale corului zburător.

Urătură

Nu cătaţi că-s mititel
Aho, aho vatră străbună,
Să pornim c-o vorbă bună
Pe-acest meleag al meu,
Căci moldovean sunt şi eu.

Şi vin cu urare-aleasă
Pentru cei rămaşi acasă,
Vă aduc plecăciuni cu drag
Şi pocnesc cu biciu-n prag.

Bourei şi zurgălăi,
Roata, roata, băieţi, hăi!
Nu cătaţi că-s mititel,
Sunt şi eu un voinicel.

Chiar de sunt în clasa-ntâi,
Pot ura şi pentru trei
Şi tradiţia mi-e sfântă, 
Că-n ea Dumnezeu cuvântă.

Moş Crăciun ne intră-n casă
Pe la sărbători frumoase,
Cu colinzi, cu hăituri,
Bogate semănături.

Cu mălănci, cu capre, boi,
Cum tradiţia-i la noi
Şi cu pomul colorat, 
Aşteptând Moşul bogat.

Zurgălăi pe inimioară 
Pentru dulcea Moldovioară.
Roata, roata, băieţei,
Hăi, hăi!

Îi urez pe moldoveni
Dar mai mult pe consăteni. 
Căci sunt harnici, gospodari
Şi muncesc fără hotar.

Urez glia cea bogată
Cu lacrimi de dor udată,
Urez roada din câmpie
Şi doina ce-mi place mie.

continuare în pag. 7

Cantina Sf. Serafim
de Sarov

Cum să ne purtăm cu 
animalele ne învaţă sfinţii. 
Sf. Serafim din Sarov a 
făcut lângă chilia lui din 
pădure o adevărată cantină 
pentru animalele. Deseori 
ea era vizitată de iepuraşi, 
veveriţe, vulpi şi de un urs. 
Se întâmpla nu odată ca 
„regele pădurii” să mănânce 
pâine chiar din mâna sfân-
tului, fără să-i pricinuiască 
vreun rău. 

Toată suflarea să laude pe Domnul!

Să avem grijă de
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continuare din pag. 6

Urez satul cu izvorul,
Oraşul şi raionul,
Mai urez ţăranul, ţara,
O urez cu drag pe mama.

Profesorii, copilaşii,
Turmele de pe imaşe,
Parohia cea sfinţită
Cu slujba-i neobosită,

Pâinea noastră de acasă
Proaspăt coaptă
                         şi gustoasă,
Vinul, sarea de pe masă,
Toate faptele frumoase.

Pentru traiul cel senin
Domnului adânc mă-nchin,
Roata măi, hăi, hăi!

Să trăieşti, Moldova mea,
Să străluceşti ca o stea,
Să-nfloreşti, gură de rai,
Doinind blând în dulce grai

De fluiere şi de nai,
Te iubesc, mândrul meu plai.
Hăi, hăi! 

Luminiţa MELNIC
Păpăuţi, Rezina

„Sărbători” de import

Circul Valentine’s Day
În sate, dar mai ales în orăşele şi la Chişinău se încep pregătirile de 

„sărbătoarea” îndrăgostiţilor. Noi însă nu vedem legătura între viaţa muce-
nicului Valentin, mărturisitor al credinţei creştine, şi marele kitsch mediatic 
Valentine’s Day. Cu atât mai mult cu cât „sărbătoarea” e promovată, în primul 
rând de cei, care nu prea au deschis Vieţile Sinţilor, acatistierul sau cartea de 
rugăciuni. Ne întrebăm ce legătură are Sfântul Valentin cu căsătoriile de o 
zi, cu chefurile monstruoase şi concursurile cu premii. Desigur, nu-i nici o 
legătură. Mai mult, acestea ne amintesc de zeii greci închipuiţi după poftele 
oamenilor sau de beţiile pierzătoare. Desfrâul a început să fie acoperit şi jus-
tificat cu numele lui Valentin, mucenicul creştin, iar aceasta-i cu adevărat un 
lucru demonic.

Este vorba de un praznic de import, care împreună cu Ziua internaţională 
a femeii (8 Martie), Halloween-ul (31 octombrie) ş.a. vin să submineze iden-
titatea spirituală a creştinilor ortodocşi, să-i facă părtaşi ai unor acţiuni cu 
semnificaţii oculte, anticreştine şi antiortodoxe. La ultimele două „sărbători” 
vom reveni la timpul potrivit. Acum vom aminti doar că la Halloween-ul din 
anul trecut o învăţătoare din America, în iureşul „veseliei”, a căzut de pe bal-
ustrada pe care a încercat să se dea de-a şuiul şi şi-a pierdut viaţa.
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CONCURS
Dragi cititori, vă invităm 

să participaţi activ la  
elaborarea ziarului - cu 

fotografii, eseuri,
poezii, ştiri.

La fiecare dintre aceste 
compartimente anunţăm 
concursuri non-stop, al 

căror bilanţ se va face de 
două ori pe an - de Paşti 

şi de Crăciun.
Doamne ajută!

Citatul ediţiei
Să aveţi curăţie sufletească
şi trupească, purtare blândă,
grai cumpănit, cuvânt cu bună 
rânduială, hrană şi băutură 
măsurată, înaintea celor mai mari 
tăcere, înaintea celor mai înţelepţi 
luare-aminte, la cei mai bătrâni
supunere, să aveţi spre cei
asemenea cu voi şi spre cei mai mici 
dragoste nefăţarnică, de cei răi
să vă depărtaţi, să nu fiţi îndrăzneţi 
la râs, cu sfiala să vă împodobiţi,
să aveţi în jos privirea,
iar sufletul sus.

Sf. Vasile cel Mare
(330 - 14 ianuarie 379)
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“Suiţi, fraţilor, suiţi!”, ne îndeamnă Sfân-
tul Ioan Scărarul, arătându-ne treptele

ce duc spre Dumnezeu, spre Rai.
Să încercăm împreună să găsim aceste 

trepte şi să facem primii paşi pe ele.
Numai astfel vom putea deveni mai aproape 

de Tatăl Ceresc şi unul faţă de altul.

Apariţie lunară. Preţul abonamentului lu-
nar e de 5 lei. Abonamentele pot fi perfec-

tate începând cu orice lună a anului.
Indice poştal PM22119.
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Acasă, la Răciula
Sufletul a simţit că a revenit acasă. Nici vântul 

tăios, nici norii deşi nu erau în stare să risipească dul-
cele fior al reintrării într-un spaţiu sfinţit de lacrimi ale 
pocăinţei, rugăciuni necontenite şi dragoste fără de 
margini faţă de Dumnezeu. Biserica de vară “Naşterea 
Maicii Domnului” era plină de o lumină palidă şi de cri-
zanteme. După rostirea “Crezului” s-a întâmplat ceva 
în cer şi o lumină vie, întremătoare, dătătoare de viaţă a 
năvălit prin ferestrele mari, inundând şi înălţând inim-
ile credincioşilor. Cuvintele “Sus să avem inimile” au 
răsunat deosebit de solemn, fiind rostite de duhovnicul 
mănăstirii, părintele Pafnutie, care cu o deosebită ev-
lavie a săvârşit serviciul divin.

Mănăstirea Răciula, ctitorită în 1798, a fost şi 
este o importantă redută a ortodoxiei în Moldova. În 
1959, Puterea Sovietică nu a reuşit s-o închidă decât 
folosind forţe impunătoare. Creştinii din Răciula au 
venit cu sape, cu ce avea fiecare şi s-au pus zid în jurul 
mănăstirii cu nume simbolic “Oltea Doamna”. Ori de 
câte ori miliţienii încercau să se apropie de biserică 
erau întâmpinaţi cu furci şi topoare. În cea de a zecea 
zi au fost trimişi asupra lor 300 de miliţieni. A murit 
un om, trei au fost grav răniţi, iar stareţa mănăstirii şi 
opt dintre săteni, consideraţi a fi instigatori la revoltă, 
au fost trimişi în închisoare.

Au închis mănăstirea, dar sămânţa călugăriei 
n-au putut-o închide. Fiindcă Răciula este o aşezare 
monahală ce se asemuie unui sat în care fiecare măicuţă 
are propria-i gospodărie. Astăzi Mănăstirea Răciula 
este condusă de egumena Eustafia, care se află aici 
încă de la vârsta de 6 ani. Sfântul locaş cuprinde două 
biserici, stăreţia, două corpuri de chilii, două trapeze, o 
bucătărie, o gospodărie auxiliară, 75 case-chilii şi 4,5 
hectare de teren agricol. Din circa o sută de vieţuitoare 
ale mănăstirii, cele mai în vârstă locuiesc în chiliile cu 
gospodărie privată, celelalte – în corpurile de chilii, 
ducând o viaţă monahală de obşte.

Maicile şi surorile, îndeplinesc cu stricteţe rândui-
ala monahală, ale cărei elemente esenţiale sunt ascul-
tarea, rugăciunea şi postul.

Lumină 
mare

şi crescută 
parcă

Intrăm într-o hudiţă lungă în gospodăria maicilor de la 
“Răciula”. Căsuţe cu cerdac, grădiniţe de flori, albituri întinse 
pe funioare la uscat. Pe o uşă deschisă se zăresc, tocmai în 
cămeruţa din fund, stative de şiac… E o viaţă vioaie de fur-
nici harnice. E aceeaşi viaţă de muncă, curăţenie aprigă şi de 
iuţi necazuri femeieşti, ca şi în poeticele mănăstiri din munţii 
Neamţului.

Când intrăm în biserică, ne izbeşte lumina mare şi crescută 
parcă, ce ne năvăleşte prin ferestre înalte, boltite. Nimic din 
taina şi penumbra tradiţională. Aici totul e vesel, curat, lustruit, 
duşumele frecate, perdeluţe brodate. Sfinţii ne privesc cu pri-
etenie, Maica Domnului ne zâmbeşte.

Mihail SADOVEANU

Avem
Avem o ţară unde au stăpânit odată
Vitejii daci, bărbaţi nemuritori.
Şi unde stau de veacuri laolaltă,
Izvoare, văi şi munţi cu fruntea-n zări.

Avem troiţe sfinte, altare şi icoane
Şi candeli ard cu mii de pâlpâiri;
Avem atâtea lacrimi şi prigoane
Că ne e plin, pământul de martiri.

Avem la Putna, Sfânt şi viu cu duhul
Pe cel ce-a stat Ortodoxiei scut;
Şi azi de-l vom chema să-nfrâng-apusul,
Va răsturna cinci veacuri de pământ.

Avem pe Brâncoveanu pildă tare,
Căci pruncii lui sub sabie-au căzut;
Ca să păzească fără de schimbare
Credinţa dreaptă-n care s-au născut.

Avem un Rai de sfinţi în temniţi
                                               daţi la moarte
Şi aruncaţi în groapă neştiuţi;
Dar astăzi dând pământul la o parte
Ies moaşte sfinte-n zeghe grea de deţinuţi.

E jertfa lor de veacuri mărturia
Ce strigă din morminte pân’ la noi:
Să apărăm cu râvnă Ortodoxia

Şi-acest pământ, de Sfinţi şi de eroi!


