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de mullumi-
mijlocitoa-

inimilor,
i fericite, tu
O, Stdpdn[

E, slava neamului
ica qi sufletul

pimejdia gi intE-

1rc dreptcredincios
Sa aritare" (Con-

ATTICA

Regi Si principi ai pdmdntului
ili tmpodobesc icoana Si ldcasul,

fie, dumnezeiascd Veghetoare a lumii.
Mai marii neamurilor seminlii Si popoare

cu credinSd te ddruiesc cu altare tmbrdcate

fn marmurd Si au4 cu sfinte odoare Si vase.

Mare e slava ta, tn cer Si pe pdmdnt,

Mireasd dumnezeiascd. $Iatcu al Efesului)

Maica Domnului Faneromeni sau
Neofanisa din Salamina

intemeierea ministirii. De numele unui creqtin smerit'gi simplu se

leagd descoperirea, din voie dumnezeiascd, a cinstitei icoane a Nenuntitei
gi Neprihdnitei Maici a lui Dumnezeu. De aflarea icoanei sale se leagd gi

intemeierea m[ndstirii Faneromeni - ,,Cea care s-a ardtat" - in insula Sala-

mina, o mdndstire veche gi insemnat6 pentru tot ce a dat credinlei gi farii.
Cuviosul Lavrentie a gdsit, cdnd a venit aici, numai ruinele unei mdndstiri

mai vechi gi amintirea ei care mai ddinuia incd. Dar,,cortul slavei lui Dum-
nezeu", izvorul pdmdntesc al sfinleniei, deqi cdzut in ruin6, n-a incetat nicio-
dat6" a d6rui cu prisosinfi din duhul s[u qi a invdfa generatiile viitoare.

Istoria nu se opre$te ins[ in ruine, iar amintirea celor de demult ddinuie.
Nimic nu s-a pierdut. Se vdd umbldnd oqtirile de umbre ale nevoitorilor de

care sunt pline veacurile trecute, nevoitori ca(e au dus, la vremea lor, mare
rdzboi pentru potolirea patimilor gi pentru domolirea furtunilor lIuntrice.
Ni-i putem lesne inchipui pe oamenii de temut qi ,,tari in rizboiul'o cu cel
viclean, care au trecut pe aici gi gi-au supus trupul la postul cel mai aspru
cu putinf6. S-au nevoit, cercetdnd Sfintele Scripturi, pentru a-L cuprinde
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pe Dumnezeu in inimile lor, pentru a-L in{elege pe Cel cu neputinfl de in-

leles gi de cuprins cu mintea. Au strigat luptdndu-se si primeascd mdntui-

rea gi au mers mdn6-n m0nd cu bucuria gi cu intristarea. Au alergat, ca cer-

bii, ciutdnd experienfele unor nevoitori gi rnai mari, cercetdndu-le gdndu-

rile gi scrierile, pentru a-gi sltura setea gi foamea liuntricd de cele cereqti.

Seara se cuibdreau ca ,,p[sdrile cerului" intr-un ,,culcug" agternut intr-un

co19, direct pe pdmdnt, invelili doar cu o rasd veche, care, 9i ea, se trudea

pentru sfinfenie.
Pe ruinele acestei vechi mdndstiri bizantine Cuviosul Lavrentie a con-

struit o altd mdndstire in anii turcocrafiei, ai dominafiei turcegti, in secolul

al XV[-lea, la care a folosit pietrele celei dintdi, sfinfite de c6ntdrile 9i de

asceza,,cetelor" primilor,,monahi".
Numele cuviosului, pe vremea cdnd mai purta inc6,,truptll de pdmant"

qi ,,era mdncat de stricdciune", eralambros Kanellos. Pe el, ,,bunul israe-

lit" in care nu era viclegug, l-a ales Maica Domnului. Lui i s-a atdtatin ve-

denie gi i-a descoperit locul prezenlei sale dumnezeiegti, locul unde sfdnta

sa icoand se afla pdrdsitb de generafii gi generafii, intemnifatd in intuneci-

mile pdmdntului.

Maica Domnului a vegheat asupra acestui rob al s6u, fiindc6 i-a vdzut

smerenia qi cerul inimii, iar Dumnezeu ,,S-a ardtat simplitdlii 9i smereni-

ei" (Cuviosul Marcu), gtiind cd un mare sfdnt se afla induntrul acestui ,,vas

de lut".

Aritarea Maicii Domnului. intr-o noapte, cdnd omul trdiegte ,,moar-
tea cea mic6" qi se uqureazl, vremelnic de ,,grijile viefii" 9i de patimile

minlii gi ale trupului, i s-a infbfigat Maica Domnului lui Kanellos, toatd

,,scdnteind de lumina dumnezeiascI, ca un soare pdmdntesc" qi ,,strdlucind
ca un sfeqnic de aur" gi i-a spus:

- Kanellos, vino in Salamina. Undeva, in nordul ei, vei gdsi un l6caq

de-al meu, vechi gi numai ruine. Du-te s6-l zidegti din nou.

Simplitatea lui Kanellos, pufina carte pe care o qtia nu-i ingdduiau sd

creadd c[ se invrednicise de o asemenea vedenie cereascd. Cine era el?

Vedeniile, se gdndea Kanellos, sunt pentru sfinfi, iar el nu era nimic, era

doar un !6ran qi atat. $i, fiindcd adev6rul nu e departe de rdtdcire, nu i-a dat

atenfie. Chiar gi ascefii cei mai incercafi stau intotdeauna cu neincredere

qi indoiald in fafa unei arlt6ri, deci cu at6t mai mult Kanellos cel simplu.
Dorinfa Maicii Domnului trebuia insd s[ se implineasc5. De aceea a fost
nevoie sd i se infdfiqeze pentru a doua qi pentru a treia oard gi i-a vorbit cu

asprime, ca sd-i
nesc de a gdndi:

-Du-te, !i-an
atunci pedeapsb

A treia oard tr

nile Maicii Don
porunci. De ace
deva Sfhntul loa
s[ sejertfeascd.
apdrut in toatd n
sprijin gi pazd ii
va acoperi gi p6l

Minunata pl
a fost nevoit sd-r
re-l lucra. Maica
tronul lui Dumnt
bat mintea gi in
vechi. Spunea di
Domnul m-a uns
ne, binecuvdntee
om" gi,,cel mai c

temnifd a osdnde
ci vrerea lui Dun
dorea sd vadd in1

Agadar Kane
dul cI acolo va g
se caicele la cheir
cd marea e nestal
Un val sdlbatic, g

$irul de minr
mina. Se tot gdnd
cereasc[, ingerea
care-i poruncea:

-Arunc5-fi ma
Cu credinf6 in

$i-a aruncat mant
tului Duh, a ajuns
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cu neputin![ de in-
primeascd mdntui
Au alergat, ca cer-

duJe g0ndu-

icd de cele cereqti.

a$ternut intr-un
care, gi ea, se trudea

Lavrentie a con-

I turceqti, in secolul

de cdntdrile gi de

..trupul de Pdm6nt"
Pe el, ,,bunul israe-

Lui i s-a ardtat in ve-

i- locul unde sfdnta

igat6 in intuneci-

sEu, fiindcd r-a vdzut
simplitdfi qi smerent-

in6untrul acestui,,vas

omul trdieqte ,,moar-
vielii" gi de patimile
i lui Kanellos, toat6

tesc" qi,,strdlucind

t
&rl ei, vei gdsi un l6caq

idin nou.

o ;tia nu-i ingdduiau sd

b cereascd. Cine era el?

, iar el nu era nimic, era

fte de rdtdcire, nu i-a dat

ntdeauna cu neincredere

nlt Kanellos cel simPlu.

lineascd. De aceea a fost
treia oard gi i-a vorbit cu

asprime, ca s6-i infrdngd indoielile gi si-t scoatd din legdturile felului ome-
nesc de a gdndi:

* Du-te, ti-am spus, s6-mi zidegti biserica. Dac[ nu vei asculta, s6 aqtepfi
atunci pedeapsd, a spus pe un ton aspru Maica Domnului gi a dispdrut.

A treia oard Kanellos s-a convins. $tia de acum cd eru o unealtd in mdi-
nile Maicii Domnului gi cd trebuia sd o asculte gi sd implineascd tot ce-i va
porunci. De aceea i s-a gi ddruit. ,,Se socotesc numai soldafii", spune un-
deva Sfdntul Ioan Gurd de Aur, adicd numai aceia care merg de bund voie
sd se jertfeasc5. Darul smereniei, pe care-l avea gi care era ascuns in sine, a
apdrut in toatd mdrelia lui. A inleles de asemenea cd nu e singur, c6 ajutor,
sprijin qi pazd ii este Maica Domnului care-i va sta mereu alrturi gi care-l
va acoperi gi pdzi oriunde gi oricdnd.

Minunata plutire pe mare. Dupd ultima aparilie a Fecioarei, Kanellos
a fost nevoit sd-gi pdrdseascd sdr[c[cioasa cdsufd gi pufinul pdmdnt pe ca-
re-l lucra. Maica Domnului ii deschisese drumuri noi, care duceau drept la
tronul lui Dumnezeu. I-a ardtatlucruri gi semne minunate, care i-au schim-
bat mintea gi inima, l-au innoit gi au azvdrlit dup6 el zdrenfele omului
vechi. Spunea dimpreun[ cu Isaia: ,,Duhul Domnului este peste mine, cl
Domnul m-a uns..." (60, 1) gi cu smerenie striga spre Dumnezeu: ,,Doam-
ne, binecuvdnteazd, oamenii gi dobitoacele", Doamne ,,vierme sunt gi nu
om" gi ,,cel mai de nimic dintre oameni". Eliberat de sine insugi, de aceastd
temnil[ a osandei, s-a simfit puternic precum Goliat. Nu mai tr6ia el insugi,
ci vrerea lui Dumnezeu trdia in el, aga cum s-a intamplat cu Pavel. Nu mai
dorea sd vadd ingeri, pentru cd acum il vedea pe Dumnezeu insugi.

Aqadar Kanellos a sosit pe coasta Megarei, in fafa Salaminei, cu g6n-
dul ci acolo va gdsi vreun vas s6-l ducd pe insul6. Totugi furtuna inghesui-
se caicele la cheiuri gi nimeni nu se incumeta sd ias6 in larg. $tiau cdpitanii
cd marea e nestatornicd, cl n-are inimr gi c6 ei ar trebui sr-gi dea inimile.
Un val sdlbatic, gi duse sunt qi awt, gi via[d.

$irul de minuni. sosit pe fdrm, era tare nec6jit. $edea gi privea Sala-
mina. Se tot gdndea cum sd treacd dincolo, pe insuld. Atunci a auzito voce
cereascd, ingereascd gi dulce ca o,apele Meranului". Era Maica Domnului
care-i porunceal

-Aruncd-fi mantaua in mare, aqazd-te pe ea qi ea te va duce pe insul6.
cu credinfd in sfatul dat de Maica Domnului, a ftcut a$a cum i-a cerut.

$i-a aruncat mantaua in mare ca profetul Elisei gi, impins de suflarea Sfdn-
tului Duh, a ajuns plutind astfel la Salamina.
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Din nou cu indrumarea qi luminarea Maicii Domnului, a descoperit rui-

neleuneibisericiqialeuneimdn[stiricep6reaafifostfoaleveche.
R6spl6tindu-i credinfa, Preacurata i-a ariltat icoana sa sfinlitd aflatd in

biserica gi astfel, de la aceasta dumnezeiasca ardtare s-a numit 9i M6nlsti-

rea reconstruitl de Kanellos: Faneromeni sau Neofanisa, adic6 "cea care

s-a aritat" sau,,Cea descoperit[ din nou"'

Atunci el i s-a daruit Maicii Domnului pentru intreaga via!6, s-a fbcut

cdlugdr gi s-a numit Lavrentie'

Maica Domnului salveaz[ un muncitor. Parintele Lavrentie a inceput

imediat s6 refacl biserica 9i chiliile noii mlnastiri qi din nou i s-a aratat

Maica Domnului in vedenie qi i-a spus:

- in cutare loc din insula - gi i l-a ardtat- e ingropat[ o coloana mare de

piatr6. Du-te gi adu-o, ca s-o foloseqti la biserica mea'

A alergat Parintele Lavrentie cu mai mul1i muncitori ca s-o aduc6' S-a in-

tamplat ca, in timp ce o transportau, muncitorii s[-gi piarda echilibrul' coloa-

na masiv6le-a sclpat din mdini qi a c6zut peste unul din ei, sfiivindu-l ca pe

Samson.Toli au imfietrit. tn timp ce ridicau coloana, au constatat uimili c[

muncitorul de sub ea nu p61ise nimic. ,,Izblvirea oamenilor", Maica Domnu-

luiFaneromeni,ftcuseominune,igisalvasemuncitoruldelamoarte.

Maica Domnului iqi hotirniceqte domeniul. M6n6stirea cea veche

avusese demult pdminiuri intinse, primite de 1a cregtini' ca dar al inimii

lor cucemice, de la credincioqii care de multe ori in viafa lor vdzusera pu-

terea atotintaritoare 9i ajutorul dat de Maica Domnului lanecaz qi durere'

Totugi m6ndstirea gi-a pierdut averea, pe care qi-au insuqit-o pe nedrept ve-

cinii ei. pdnd astdzi, din nefericire, mul1i ,,cregtini" fur[ de 1a Dumnezeu,

stdmindu-I mdnia, Lui gi sfinlilor Lui, nemulfumindu-i 9i revoltindu-i pe

binefbcdtorii care daruiesc aceste bunuri Maicii Domnului qi nu hofilor' ca

s[ se c6p6tuiasc6. ce nu gtiu aceqtia este c6linfoliul nu are buzunare'

Maica Domnului Faneromeni i-a aparut,din nou parintelui Lavrentie, ca

sa se poat6 afla adevlratele hotare ale domeniului mSnastirii 9i i-a ardtat

p6n6 unde se intindeau exact plmdnturile furate, iar parintele s-a luptat qi

a reugit sd le recdqtige.

Mai rdm[sese o livada mare de maslini in Glifada, pe care o luase cu

japca gi o exploata un turc diabolic ai sucit, dar foarte puternic. Parintele

Lavrentie s-a rugat la Maica Domnului s6-l int6reasc6 cdnd avea s[-l vizi-

teze peturc. vizita sa in casa otomanului 9i rug[minfile sale au fost in za-

dar: nu l-au induplecat gi nu l-au fbcut s6 se razgdndeasca pe acesta'

Pdrintele a ple
zei in mdinile Atc
Mdicufa Domnuh
sufere gi s[ se sn
fost de nici un fok
cercetat-o ca sd-i
crezut cd pdrintek
sdu s[-l aducd la
pdrintelui cd a gi t
tocmai ca t6ndru1

s[-1 aduc[. Totugi
lui avea sd moar5.

Aflat in nevoie
al lui Dumnezg*'.
flete qi de trupuri'

Vdzdnd minune
apoiat livada de m
bani pentru nevoik

Nemfii reconsl
ocupalie germand
purtau ca niqte stE
peste biserici gi pe

dar nu dddea semr
lafi pe coasta Megi
tunurile de coasti
fEcea sd cadd cdte
mult qi o gi prefbcr
p[ ce au dobordt gi

p6mdnt, absida de
in ciuda nemfilor,
sd vadd ce se intdn
biserica, nu dldusr
rd grai viz6nd in a
atunci cdnd au vdz
da loviturilor de tu
mdnia Maicii Dom
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, a descoperit rui-
foarte veche.

sa sfinlitd aflatdin
s-a numit gi Mdndsti-

isa adicd ,,Cea care

via!6, s-a fhcut

Lavrentie a incePut

gi din nou i s-a ardtat

o coloand mare de

ca s-o aduc6. S-a in-
echilibrul. Coloa-

din ei, strivindu-l ca Pe

au constatat uimili cE

nilor", Maica Domnu-

l de ia moarte.

Msn6stirea cea veche

cregtini, ca dar al inimii
in viala lor vdzuser[ Pu-

lui la necaz gi durere'

insugit-o pe nedrePt ve-

i furl de la Dumnezeu,

i qi revoltdndu-i Pe

ui gi nu hofilor, ca

I nu are buzunare.
pirintelui Lavrentie, ca

i mdndstirii gi i-a ardtat

iar pdrintele s-a luPtat 9i

I

Elifada, pe care o luase cu

! foarte puternic. Pdrintele

heascd cdnd avea s6-l vizi-

Frninlile sale au fost in za-

gindeasci Pe acesta.

Pdrintele a plecat de acolo plin de amdrdciune, l[sdnd rezolvarea cau-
zei in m0inile Atotstdpdnitoarei. Atunci a intervenit ,,St6pana" mdslinilor,
Mdicula Domnului. Ea a trimis boal6 grea femeii turcului, ca sd-l facd sd
sufere qi sd se smereascd. Medicina gi leacurile din vremea acea nu i-au
fost de nici un folos. Nevasta turcului a creztrtcd mania Maicii Domnului a
cercetat-o ca sd-i pedepseascd bdrbatul pentru inima lui impietrit[ qi a mai
crezut cd phrintele Lavrentie o putea vindeca, de aceea i-a cerut bdrbatului
sdu s6-l aducd Ia ea, ca s-o ,,citeasc[". Bdrbatul numai ce a auzit numele
pdrintelui c5 a gi turbat, de parcd ar fi luat opiu gi a inceput sd spumege in-
tocmai ca tdndrul posedat din Evanghelie. Aqadar refaza cu incbpdldnare
sd-l aduc6. Totugi un lucru era sigur gi-l vedea qi el, cd in cdteva zile solia
lui avea sd moar6.

Aflat in nevoie, pdgOnul s-a ldsat induplecat qi l-a chemat pe acest sfant
al lui Dumnezeu. Pdrintele Lavrentie, dupd ce s-a rugat Doctorului ,,de su-
flete qi de trupuri", a inchinat capul bolnavei qi ea s-a vindecat pe datb.

Vdz6nd minunea cu ochii lui, mohamedanul a mulgumit cuviosului qi a in-
apoiat livada de mdslini cu acte in regul[, ddndu-i pe deasupra gi o sumd de
bani pentru nevoile mdnistirii.

Nemfii reconstruiesc biserica Maicii Domnului. in Grecia aflatd sub
ocupafie german[ toatd lumea gemea sub cizma lor barbar6. Ocupanlii se
purtau ca nigte stdp6ni, iar stdp6nirea lor se intindea peste averile grecilor,
peste biserici gi peste cl[diri. Era in lg44.Fiarahitleristr trdgea s6 moar6,
dar nu didea semne c[ se va sfdrgi curdnd. un grup de soldali nemfi insta-
lafi pe coasta Megarei, cea a,,Marelui Molift", a inceput s6 bombardeze cu
tunurile de coastd coliba unde se nevoia Cuviosul Lavrentie. Fiecare obuz
fbcea s[ cadr cdte o bucatd din trupul Mdn[stirii Faneromeni. N-a trecut
mult qi o gi prefrcuserd in ruine. Atacul a continuat qi asupra bisericii. Du-
pd ce au dobordt gi biserica, rdmdsese la locul ei, neatinsd gi bine infiptd in
pimdnt, absida de rdsdrit a profetului Ilie. o putere necunoscutE o salvase,
in ciuda nemfilor, findnd proiectilele la distan!6. curiogi, nemlii s-au dus
sd vadd ce se intdmpld. credinciogii lui Hitler, care, cdt timp au bombardat
biserica, nu ddduserd nici un semn cd ceva i-ar putea migca, au rdmas fb-
rd grai vdzdndin absidd o icoand a Maicii Domnului. $i mai uimifi au fost
atunci cdnd au vdzut c6 in fala ei ardea o candeld r[masd nestinsd, in ciu-
da loviturilor de tun. Soldafii germani au vdzut minunea gi, temdndu-se de
mania Maicii Domnului, au rezidit biserica 9i chiliile mdn[stirii.


