MARANATHA HOUSE (.info)
Design © A. Arnold-Lyklema
editie: Winter AD 2018/19
Thuis afdrukken is toegestaan voor persoonlijk,
niet-commercieel gebruik - ongewijzigd en dubbelzijdig
(d.w.z. inclusief de info op de achterkant).
Formaat: ontworpen voor A5. Document in A4 (print 2 per pagina).

+ Archim. Zacharias (Zacharou), Witchita, A.D.2014

Van dag tot dag zouden wij een nieuw begin moeten maken. Onze Vaders verzekeren ons, dat als wij besluiten een
nieuw begin te maken, wij op de weg des heils staan. Wij kunnen elke dag opnieuw beginnen om de tempel Gods
in onszelf op te bouwen, en de opbouw daarvan te bevorderen in onze broeders. Door dit te doen vervullen wij de
twee grote geboden, waar alles van afhangt: God lief te hebben, en Hem alle plaats te geven in onszelf, en onze
broeders lief te hebben, door Zijn woning in hen te steunen.
Toen ik een jongetje was, hoorde ik een oude dame in ons dorp tot haar zoon zeggen: “Doe dat niet, niet omdat het
immoreel of slecht is, maar omdat gij daarmee de tempel Gods verwoest.” Aldus vermaande deze eenvoudige
vrouw haar zoon om geen zonden van het vlees te begaan: Opdat hij de tempel Gods niet zou verwoesten. Zij was
ongeletterd, maar hiermee drukte zij werkelijk een theologische en evangelische gedachte uit - zij wilde de zonde
niet, omdat de zonde de tempel Gods verwoest.
Als wij zeggen dat de zonde immoreel is, of associaal, of slecht of iets dergelijks, dan kan daar altijd een argument
tegenover worden gezet. Maar als onze geest gericht is op de opbouw van Gods tempel, dan is dit zo waarachtig,
zo werkelijk en zo eeuwig, dat dit met geen woord te weerleggen valt. (Voor dergelijke zaken hebben wij
theologische argumenten nodig).
+ Archim. Zacharias (Zacharou), in een voordracht te Witchita, A.D.2014
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+ Archim. Zacharias (Zacharou)
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«Ο ΚΡΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» (De verborgen mens des harten), p.56
Archim. Zacharias (Zacharou)
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De voortdurende dankzegging,
in het besef van
onze eigen onwaardigheid,
is een voorspraak bij God
voor onze zwakheid.

+ Archimandriet Zacharias (Zacharou),
cf. “Weest ook gij uitgebreid”

In het boek “Weest ook gij uitgebreid” gaat archimandriet Zacharias meermalen in op het woord tot de heilige Silouan: “Houd uw geest
in de hel, en wanhoop niet”. Doch, zoals vader Zacharias zelf daaraan toevoegde, dit woord is niet voor iedereen, “zelfs niet voor alle
monniken”. In plaats daarvan wijst hij een vergelijkbare weg, die voor de meesten van ons gemakkelijker te betreden is: de weg van de
dankzegging – die dezelfde vruchten voortbrengt, en leidt tot hetzelfde doel.
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De verbrokenheid
is voor de ziel zowel manmoedigheid als licht,
waarin de mens elke gedachte die hem nadert kan onderscheiden.
De verbrokenheid leidt tot de nederigheid,
en dat is de overwinning op de vijanden,
en bereidt de ziel toe
om Gods woonplaats te worden
worden.
+ Archim. Zacharias (Zacharou)

Het woord aan de ommezijde komt uit de epiloog van het boek “Christ, Our Way and Our Life” (Griekse editie) van archimandriet
Zacharias (Zacharou), monnik van het Orthodox Klooster van St. John the Baptist, te Tolleshunt Knights (Essex, Engeland), dat gesticht
werd door zijn geestelijke vader, archimandriet Sophrony (Sacharov). Deze epiloog was een bewerking van een voordracht over het
woord tot de heilige Silouan, de geestelijke inspirator van oudvader Sophrony: “Houd uw geest in de hel, en wanhoop niet”. De
volledige tekst van deze voordracht, inclusief vragen en antwoorden, werd uitgegeven als onderdeel van het boek “Weest ook gij
uitgebreid” (hfst.3).
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Een belangrijk element bij de opbouw van het hart en de ascese van het gebed
is de aandacht... Door de aandacht kan heel de mens zich concentreren
op het streven om in aanwezigheid van God te verblijven
en Diens geboden te vervullen.
Dit streven wordt in de ascetische traditie ‘waakzaamheid’ genoemd,
of ‘het bewaren van het intellect’.
De waakzaamheid in het gebed is onontbeerlijk
voor de vervulling van het eerste en grote gebod van liefde tot God.
Deze waakzaamheid is erop gericht
dat elke beweging van het intellect en het hart
in overeenstemming zou zijn met Gods Geest,
en dat de mens zich volledig tot God zou wenden...
Dat is waarom de Christen aan het begin van elke dag voor God gaat staan:
hij brengt zijn houding voor Gods aanschijn in orde
door zijn intellect in zijn hart te brengen,
en zo bewaart hij zijn gedachten en gevoelens in de aanwezigheid des Heren.
+ Archim. Zacharias (Zacharou)
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+ cf. Archim. Zacharias (Zacharou) in “Man, the Target of God”

Naar een uitspraak van Archim. Zacharias (Zacharou) in zijn boek “Man, the Target of God”.
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