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Na[terea Mamei
Na[terea Maicii Domnului

(8 septembrie)

Sfânt\, Sfânt\, Sfânt\
ca o lacrim\ pl\pând\,

vino, dulce adiere,
peste greul trup de miere!

Sfânt\ Maic\ [i Fecioar\,
ruga ta cald\ coboar\
peste lumea asta rece,

peste verbul care trece!

~ntr-o lume a amintirilor, fiecare om î[i poate
doar imagina cum i-a fost propria na[tere. De na[-
terea mamelor nici nu mai pomenim. {i totu[i ...
exist\ o na[tere a Na[terii. ~n fiecare an, la 8 sep-
tembrie, dup\ ce au trecut doar [apte zile de la în-
ceputul anului bisericesc, pr\znuim Na[terea Maicii
Domnului. Orice cunun\, oricât am c\uta, nu are
început [i sfâr[it, dar, dac\ tot ne este dat\ nelini[-
tea c\ut\rilor, vom descoperi c\ are miez. ~n cununa
sfin]ilor de peste an, Na[terea Maicii Domnului este
miezul. Un miez dulce, adev\rat [i, mai ales, bise-
ricesc.
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1. Na[terea Maicii Domnului este miezul dulce
al existen]ei noastre, deoarece este Na[terea Bucu-
riei. Acum se înnoie[te tot neamul omenesc [i am\-
r\ciunea Evei în bucurie se preschimb\. De la „du-
rerea na[terii de copii” transmis\ Evei la „plin\ta-
tea Harului” început\ de Pururea Fecioara Maria
este cale de o s\rb\toare dulce. Toat\ f\ptura zidit\
[i nezidit\ se osp\teaz\ din aceast\ s\rb\toare, din
acest miez f\r\ de margini, prin care Ziditorul îno-
menindu-Se, ridic\ f\ptura la starea sfin]eniei. Ce
dulcea]\ poate fi mai mare decât acest fapt: Cu-
vântul lui Dumnezeu Ziditorul S-a unit cu firea oa-
menilor [i, prin aceasta, cu toat\ zidirea. Na[terea
Maicii Domnului este miezul dulce al s\rb\torilor
biserice[ti, deoarece înseamn\ nu doar dezlegarea
neputin]elor omene[ti, cât mai ales dezlegarea da-
rurilor dumnezeie[ti.

2. Na[terea Maicii Domnului este miezul ade-
v\rat al s\rb\torilor noastre, deoarece U[a prin
care dobândim întoarcerea la Tat\l – încep\torul
Luminii – acum se deschide. Acum este începutul
mântuirii lumii. Na[terea fiind începutul, nu moar-
tea este sfâr[itul, ci ~nvierea. Oricine nu m\rturise[te
pe Sfânta Fecioar\ ca N\sc\toare de Dumnezeu afar\ de
Dumnezeu este - iat\ adev\rul rostit întâia oar\ de
Sfântul Grigorie Teologul.

Pârg\ a fr\mânt\rii veacurilor, Maica Domnului,
n\scut\ acum, deschide o carte nou\ în istoria mân-
tuirii, carte în care va scrie ~nsu[i Mântuitorului,
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prin condeiul Duhului Sfânt. U[\ prin care intr\
Lumina în lume, devine izvorul adev\rat al vie]ii.

3. Na[terea Maicii Domnului este miezul bise-
ricesc al s\rb\torilor sfin]ilor, deoarece devine fun-
dament eclezial întru comuniune [i rela]ie. Istoria
c\derii ia sfâr[it odat\ ce începe istoria Na[terii. N\-
dejdea, Bucuria, ~mp\carea devin elemente ale vie]ii
biserice[ti. Prin na[tere devenim cop\rta[i cu sfin]ii.
F\r\ na[tere, greu se poate construi o rela]ie, mult
mai greu se poate ajunge în comuniune, adic\ în s\r-
b\toare. Ast\zi, oamenii sunt cei care nasc copii, c\-
lug\rii sunt cei care nasc sfin]i, sfin]ii sunt cei care
nasc s\rb\tori.

* * *
Na[terea Maicii Domnului este Na[terea Ma-

mei. Când spui „mam\” recuno[ti c\ e[ti n\scut.
De[i nimeni nu-[i aminte[te cum a fost la na[tere,
mama nu este bine s\ ]i-o ui]i. Tr\ind într-o lume de
„na[teri”, na[terea Mamei este na[terea Na[terii.

Na[terea Maicii Domnului este arvuna pe care
umanitatea o pl\te[te Mântuirii. F\r\ aceast\ Na[tere,
Cuvântul ~nsu[i n-ar fi ap\rut.

Peste verbul care trece,
Peste greul trup de miere,

Peste lumea asta rece
Vino, dulce adiere!
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Ori de câte ori ne încearc\ minciuna
Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou

de la Suceava
(2 iunie)

Un om r\u este, inevitabil [i indiscutabil, un om
mincinos. Oamenii r\i nu sunt sinceri, nu pot fi sin-
ceri, ei mint, ei tr\iesc în minciun\, precum vies-
pea, c\zând în miere, crede c-a dat de via]\, în rea-
litate pierzania fiindu-i aproape... Minciuna este
prima fiic\ a diavolului, acesteia urmându-i intriga,
bârfa, pâra (într-un termen actual, turn\toria), fie-
care având propria dulcea]\ ucig\toare. A[a a fost
ucis Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, în
anul 1332, pe 2 iunie. A fost un negustor cinstit, cre-
dincios, rug\tor r\s\ritean. Este pârât de un occi-
dental, tot cre[tin, st\pânitorului turc din Cetatea
Alb\, cum c\ ar vrea s\-[i lepede credin]a pentru
a se face musulman. Dreg\torul turc s-a bucurat,
f\r\ a b\nui vreodat\ c\ este vorba de o intrig\.
L-a chemat la el: nici prin gând nu i-ar fi trecut tâ-
n\rului Ioan s\-[i comercializeze sufletul. Turcul
s-a aprins de mânie, crezând c\ Ioan, cel îndr\z-
ne] cu duhul, ]ine la pre]. Nici vorb\, r\spunsul
acestuia a fost limpede, precum Ortodoxia: Cum,
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s\ m\ lep\d de Hristos-Dumnezeu, f\c\torul f\pturilor,
[i s\ m\ închin la acestea (la Soare, Lun\ sau la alte stele?!). 

A fost b\tut cu toiege pline de ghimpi [i legat
apoi de coada unui cal s\lbatic, a fost târât pe uli-
]ele Cet\]ii Albe, înro[ind-o cu sânge de martir.
Cre[tinii au îngropat trupul Sfântului. Binecredin-
ciosul voievod Alexandru cel Bun l-a adus, în 1402,
la Suceava, Cetatea de Scaun a Moldovei. Astfel,
nu s-a închis, ci s-a deschis o prim\ fil\ din miile
care aveau s\ fie scrise cu sânge într-un adev\rat
Martirologiu românesc, pricinuit de cumplite [i sa-
tanice intrigi. Câ]i oameni nu au murit în închi-
sori, fiind pârâ]i pentru Sfântul lor Crez...

Din p\cate, nu am înv\]at nimic: condamn\m
dar nu iert\m, acuz\m dar nu recunoa[tem, def\i-
m\m, nimic folosind; bârfa a ajuns pe buzele tu-
turor, este rujul care învine]e[te sufletele. Sfântul
Ioan Gur\ de Aur spunea c\ pl\cerea pe care o d\ r\ul
este scurt\, durerea pe care o na[te este ve[nic\.

Ce cumplit\ am\gire: s\ min]i, s\ pâr\[ti, s\
bârfe[ti... ~n aceste rele Dumnezeu nu este prezent [i
acolo unde nu este Dumnezeu nu mai exist\ nici
om, nici omenie. Este timpul s\ ne oprim! Sfântul
Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava reprezint\
PUNCTUL care scrie o carte. S\ o recitim, ori de
câte ori ne încearc\ minciuna!
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Castitatea sufleteasc\ a Lumii 
Sfin]ii Mucenici Alexandru [i Antonina

(10 iunie)

Tr\im într-un univers plin de anomalii. Dintre
acestea, în virtutea drepturilor omului, cumplit\ mi
se pare a fi pierderea oric\rei limite: copiii sunt sco[i
din copil\rie, tinerii alunga]i din tinere]e, b\trânii
împin[i, cât mai repede, afar\ din b\trâne]e. Lumea
îmb\trâne[te - este o minciun\ ce devine repetabil\,
cel pu]in din 30 în 30 de ani. Bunicul spunea: M\i,
lumea începe s\ putrezeasc\, lucrurile nu mai sunt ce-au
fost, tinerii nu mai au respect, totul este anapoda; eu,
deja, sunt tentat s\-mi amintesc cât mai multe spuse
ale bunicului, de[i nu sunt bunic. {i totu[i, realit\-
]ile sunt a[a cum sunt, noi le elasticiz\m tr\gând
prea mult de ele, pierzând limitele a ceea ce este atât
de clar: mugurul este mugur chiar dac\ devine floare,
floarea este floare chiar dac\ ajunge fruct, fructul
este fruct chiar dac\ apune-n frunz\, frunza este
frunz\ chiar dac\ se scutur\ [i cade. Nu exist\ un
conflict al vârstelor, salvarea vine din interiorul fie-
c\reia, de[i copil\ria nu este vinovat\ de tinere]e,


