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CHEMARE LA RUGACIUNE
Iubiti si cucernici frati intru Hristos. Incepand cu aceasta duminica din 1 august 2010 vom intra, cu binecuvantarea lui Dumnezeu,
in Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 15 august). Pentru o mai
buna primenire si un mai spornic folos duhovnicesc, vom incerca
a inmulti rugaciunea obsteasca in sfanta Biserica, asteptandu-va
si indemnandu-va sa venim impreuna: 18:30 - Slujba Acatistului
Adormirii Maicii Domnului, in zilele de 4, 11 si 13 august.
Slujba Arhiereasca din ziua marelui praznic al Schimbarii
la Fata ne este daruita ca un semn de aleasa binecuvantare si
dumnezeiasca rasplatire a toata jertfa, ajutorul si implicarea pe
care o aveti pentru Sfanta noastra Biserica. Preasﬁntitul Parintele
nostru Mihail, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Romane a Australiei
si Noii Zeelande se va aﬂa in Noua Zeelanda, intr-o vizita pastorala, in perioada 5 -24 august 2010. Cu aceasta ocazie, Preasﬁntia
Sa va ﬁ oaspetele parohiei noastre din Auckland in perioada 5-7
august. Desi relativ scurta aceasta prezenta a Arhiereului nostru
in Auckland, darurile si roadele duhovnicesti ce se vor imparti cu
acest prilej sunt din cele mai folositoare: 6 august 2010: Schimbarea la Fata: Ora 10 – Slujba Arhiereasca si Ora 18:30 – Taina
Sfantului Maslu, la Biserica “Sfantul Ignatie Teoforul” din Auckland; Ora 21:35 – In cadrul editiei speciale a emisiunii radiofonice
“Rostirea Ortodoxa”, PS Mihail se va aﬂa in studioul de emisie, in
calitate de oaspete de onoare. Mentionam ca, la Sfanta Liturghie

si la Taina Sfantului Maslu, din ziua praznuirii Schimbarii la Fata,
alaturi de Preasﬁntitul Parinte Episcop Mihail vor ﬁ prezenti si vor
sluji: PC Pr. Mircea de la Parohia Ortodoxa Romana din Auckland, PC Pr. Vladimir de la Parohia Ortodoxa Rusa din Auckland;
PC Pr. Nicholas de la Parohia Ortodoxa Greaca din Auckland; PC
Pr. Ovidiu de la Parohia Ortodoxa Romana din Hamilton; PC Pr.
Sava de la Parohia Ortodoxa Sarba din Auckland. Fie ca aceasta
praznuire a Schimbarii la Fata, incarcata de toata sﬁntenia si
harul cel dumnezeiesc al prezentei arhieresti a Ierarhului nostru,
sa ﬁe un inceput bun pentru transﬁgurarea noastra cea launtrica
ce sa insenineze chipurile noastre suﬂetesti si sa aduca o mai
spornica impreuna-slujire intre parohiile ortodoxe din Auckland!
Intampinati sa ﬁti si voi, de ingeri si de toti Sﬁntii, in Ziua cea
Mare a Judecatii, cand vom sosi si noi, ﬁecare, in fata Dreptului
Judecator! Cu binecuvantare, Pr. Mircea Corpodean

RUGACIUNEA
DE MULTUMITA
Multumesc tie, Doamne
Dumnezeul meu, ca nu
m-ai respins pe mine pacatosul, ci m-ai invrednicit
a ﬁ partas Sﬁntelor tale.
Multumescu-ti ca pe mine
nevrednicul m-ai invrednicit a ma impartasi cu
preacuratele si cerestile
tale Daruri. Ci, Stapane
iubitorule de oameni,
care pentru noi ai murit
si ai inviat, si ne-ai daruit
aceste infricosate si de
viata facatoare Taine,
spre facerea de bine si
sﬁntirea suﬂetelor si a
trupurilor noastre, da, sami ﬁe acestea si mie, spre
vindecarea suﬂetului si a
trupului, spre alungarea a
tot potrivnicul, spre luminarea ochilor inimii mele,
spre pacea suﬂetestilor
mele puteri, spre credinta neinfruntata, spre
iubire nefatarnica, spre
umplerea de intelepciune,
spre implinirea poruncilor tale, spre adaugarea
dumnezeiescului tau
har, si spre dobandirea
imparatiei tale; ca intru
sﬁntenia ta, prin ele ﬁind
pazit, sa-mi aduc aminte
totdeauna de harul tau, si
sa nu mai viez mie, ci tie,
Stapanului si facatorului
nostru de bine. Si asa,
iesind din aceasta viata
cu nadejdea vietii celei
vesnice, sa ajung la
odihna cea de-a-pururea,
unde este glasul celor ce
praznuiesc neincetat, si
placerea cea nemarginita
a celor ce privesc negraita
frumusete a fetei tale. Ca
tu esti adevarata dorire
si nespusa veselie a celor
ce te iubesc pe tine, Cristoase Dumnezeul nostru,
si pe tine te lauda toata
faptura in veci. Amin.
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5 AUGUST - SF. IOAN CEL NOU DE LA NEAMT
Sfantul Preacuviosul Parintele nostru Ioan cel Nou de la Neamt s-a nascut la 23 iulie 1913, in satul Crainiceni, comuna Horodistea, din fostul
judet Dorohoi, intr-o familie de tarani foarte credinciosi, anume Maxim si
Ecaterina, ﬁind singurul copil la parinti. Din botez a primit numele de Ilie
si se dovedea din pruncie un copil ales si binecuvantat de Dumnezeu.
Dupa sase luni de zile de la nastere, mama sa ﬁind o ﬁre bolnavicioasa,
isi dadu suﬂetul in mainile Domnului, lasand copilul in grija bunicii sale,
Maria. Dupa doi ani moare si tatal sau in razboi, in toamna anului 1916,
ramanand copilul cu totul orfan, in grija rudelor apropiate. Fericitul Ilie
avea acum tata in cer pe Dumnezeu, iar mama duhovniceasca avea
Biserica si pe smerita sa bunica, Maria, vaduva, care l-a crescut si l-a
ocrotit cu rugaciunea si dragostea ei pana la varsta de zece ani. Spuneau batranii din satul
sau natal ca bunica isi ducea zilnic nepotul sa-l alapteze la mamele tinere din apropiere si
statea langa el de veghe ziua si noaptea, pana ce copilul a inceput sa vorbeasca. Iar vara, cand
pleca la lucrul campului, batrana punea copilul intr-o traista, il aseza in spate, se insemna cu
Sfanta Cruce si se ducea la munca, cu rugaciunea pe buze si cu lacrimi in ochi. Acolo il adapostea la umbra unui copac pana la apusul soarelui. Apoi il aseza iarasi in traista si il aducea
acasa. Dupa ce il hranea, il culca langa sﬁntele icoane, iar ea se ostenea cu rugaciuni si metanii pana noaptea tarziu.
Primii ani de scoala i-a facut in satul natal. Bunica lui il punea seara sa citeasca din
sﬁntele carti si-l invata rugaciuni pe de rost. Odata l-a pus sa citeasca despre patimile Domnului, iar ea plangea si facea metanii. Atunci copilul a intrebat-o: “Mama, de ce plangi asa mult
cand citesc patimile Domnului?” Batrana ii raspunse suspinand: “Dragul meu, tu nu stii durerea din casa noastra! Nu sunt eu mama ta! Mama ta a murit cand tu aveai numai sase luni,
iar tatal tau a murit in razboi, cand erai de trei ani. Eu sunt bunica ta, iar bunicul tau s-a dus
la Domnul de multa vreme. Fiind vaduva, am fagaduit lui Dumnezeu sa ma duc la manastire.
Dar, vazand ca ai ramas orfan de parinti, am renuntat, ca sa te cresc pe tine. De aceea plang,
ca sunt batrana si dupa moartea mea vei ramane singur si orfan pe lume. Dar sa ai credinta in
Dumnezeu, sa te rogi mereu, sa iubesti Biserica, sa fugi de pacat si sa-ti aduci aminte de noi
care te-am crescut. De vei face asa, te va acoperi Maica Domnului si vei scapa de multe primejdii. Eu nu-ti doresc altceva mai bun in viata, decat sa ajungi preot si sa slujesti lui Hristos”.
Dupa moartea bunicii sale, in anul 1923, copilul este luat in grija unchiului sau,
Alecu Iacob, din Crainiceni, care mai avea acasa sase copii. Intre anii 1926-1932, tanarul Ilie
urmeaza gimnaziul la Lipcani-Hotin si liceul la Cozmeni-Cernauti, ﬁind cel mai bun elev din
scoala. In vara anului 1932, rudele voiau sa dea pe fericitul Ilie la facultatea de teologie din
Cernauti, ca sa-l faca preot, dar el, simtindu-se chemat de Dumnezeu la o viata mai inalta, le-a
spus: “Nu, eu vreau sa ma fac calugar!”; caci din pruncie era umbrit de harul Duhului Sfant,
ﬁind intru toate bland ca un miel, smerit, tacut, ravnitor pentru cele sﬁnte si rabdator in ispitele
cele dinlauntru si cele dinafara. In anul urmator, 1933, tanarul Ilie, avand minte de batran, pe
cand lucra la camp, se ruga cu lacrimi sa-i descopere Dumnezeu mai aratat ce cale sa urmeze.
Deodata a auzit un glas de sus, zicand: “Manastirea!” Din clipa aceea nu mai avea odihna
in suﬂet. Cerand binecuvantarea duhovnicului sau, intr-o zi de Duminica fericitul Ilie si-a luat
cartile sﬁnte, Crucea si icoana Maicii Domnului si, calauzit de Duhul Sfant, a intrat in obstea
Manastirii Neamt.
Staretul manastirii, Episcopul Nicodim, l-a primit cu multa dragoste si dupa ce l-a
dus sa se inchine la icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului din biserica voievodala,
i-a randuit ascultare la inﬁrmerie si la biblioteca manastirii, unde s-a aratat foarte supus, sub
povatuirea monahului Iov, un calugar desavarsit. Intre anii 1934-1935, face serviciul militar
la Dorohoi, ca inﬁrmier, avand multa mila de cei bolnavi si ﬁind iubit de toti. In toamna anului
1935 se reintoarce in obstea Manastirii Neamt si continua aceeasi ascultare de bibliotecar si
ingrijitor la bolnita. Toti se foloseau de smerenia, de blandetea si de dragostea lui si il cinsteau
ca pe un ales al lui Dumnezeu. La 8 aprilie 1936, in Miercurea Mare din Saptamana Sﬁntelor
Patimi, fericitul rasofor Ilie Iacob a fost tuns in ingerescul cin calugaresc de arhiereul Valerie
Moglan, noul staret al marii lavre, impreuna cu alti treisprezece frati, primind in calugarie numele Sfantului Ioan Botezatorul. Amandoi marii prooroci, Ilie si Ioan, incepatori ai vietii pustni-
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cesti din Vechiul si Noul Testament, aveau sa-i
ﬁe dascali si parinti ai nevointei lui calugaresti. Amandoi il indemnau sa le urmeze viata,
postul, rugaciunea si fecioria si ii aminteau de
Tara Sfanta si de marii sihastri de pe Valea
Iordanului. Dorind o viata duhovniceasca mai
desavarsita si arzand cu inima pentru Hristos si pentru Tara Sfanta unde S-a nascut, a
patimit si a inviat Domnul, fericitul monah Ioan
Iacob s-a impartasit cu dumnezeiestile Taine,
a sarutat icoana Maicii Domnului din biserica,
si-a cerut iertare si binecuvantare de la staret
si de la toti, si a plecat deﬁnitiv in Tara Sfanta,
in toamna anului 1936, impreuna cu alti doi monahi din lavra, Claudie si Damaschin. Dupa
ce s-au inchinat la toate sﬁntele locuri si au sarutat Golgota mantuirii si Mormantul Domnului,
cei trei calugari s-au retras sa ierneze in obstea Manastirii Sfantul Sava din pustiul Iordanului.
Apoi insotitorii sai intorcandu-se la Manastirea Neamt, Cuviosul Ioan s-a nevoit in continuare
in Manastirea Sfantul Sava de langa Betleem timp de zece ani, rabdand grele ispite, boli si
incercari de la oameni si de la diavoli. Prima ascultare in obstea Sfantului Sava a fost cea de
paraclisier. Cuviosul Ioan avea mare evlavie pentru biserica si pentru toate sﬁntele slujbe.
Facea prescuri, mentinea curatenia, suna clopotul de slujba si pastra o atmosfera de iubire,
de smerenie si mila fata de toti. Cunoscand bine limba greaca, el ingrijea marea biblioteca a
manastirii, traducea unele pagini alese patristice, din care se hranea suﬂeteste atat pe sine,
cat si pe cei ce veneau la el. Avea inca si darul scrierii de invataturi si de versuri duhovnicesti, cu caracter moral, pe care le trimitea fratilor sai din Tara Sfanta sau le dadea pelerinilor
romani care veneau spre inchinare la Mormantul Domnului. Intre anii 1939-1940, fericitul
sihastru Ioan Iacob s-a nevoit cu un ucenic roman in pustiul Qumran si intr-o pestera aproape
de Marea Moarta. Aici a cunoscut pe monahul Ioanichie Paraiala, care apoi i-a ramas ucenic
credincios pana la obstescul sfarsit. Din cauza razboiului, intre anii 1940-1941, Cuviosul Ioan
a fost inchis cu mai multi calugari din Tara Sfanta intr-un lagar pe Muntele Maslinilor, suferind
grele ispite si boala. Apoi, ﬁind eliberat, se reintoarce la Manastirea Sfantul Sava si continua
aceleasi ascultari si aceeasi nevointa pana in anul 1947, cand este hirotonit diacon, la 13 mai,
in Biserica Sfantului Mormant, cu aprobarea Patriarhului Nicodim al Romaniei, la recomandarea Arhimandritului Victorin Ursache, superiorul Caminului Romanesc din Ierusalim. In acelasi
an, Cuviosul Ioan Iacob este hirotonit preot la Mormantul Domnului, de Mitropolitul Irinarh, si
este numit de Patriarhia Romana egumen la Schitul romanesc “Sfantul Ioan Botezatorul” de
pe Valea Iordanului, aproape de locul unde S-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos. Timp de
cinci ani cat a dus aceasta ascultare, Cuviosul Ioan Iacob a savarsit zilnic toate sﬁntele slujbe
in limba romana, a scris numeroase pagini de invataturi pentru calugari si pelerini, a compus
un bogat volum de versuri duhovnicesti, a innoit chiliile si biserica schitului si, mai ales, viata
duhovniceasca, ostenindu-se mult pentru primirea pelerinilor din tara, pe care ii spovedea, ii
impartasea si le dadea sfaturi mantuitoare de suﬂet. Noaptea insa se nevoia singur, nestiut de
nimeni, ﬁe in chilie, ﬁe iesind ca sa se roage pe Valea Iordanului, incercand sa urmeze dupa
putere Cuvioasei Maria Egipteanca. Singurul sau ucenic statornic era monahul Ioanichie, precum si cateva maici romance batrane: Melania, Natalia, Galinia, Casiana si Magdalena, care ii
erau ﬁice duhovnicesti si se aﬂau sub ascultarea sa.
In luna noiembrie 1952, Cuviosul Ioan Sihastrul se retrage din ascultarea de egumen
si, impreuna cu ucenicul sau Ioanichie, intra in obstea Manastirii Sfantul Gheorghe Hozevitul,
din pustiul Hozeva, pe valea paraului Cherit, cativa kilometri mai sus de Ierihon.
Din vara anului 1953, fericitul Ioan se aseaza cu ucenicul sau in Pestera Sﬁntei Ana din
apropiere, unde, dupa traditie, s-a rugat Sfanta Ana lui Dumnezeu sa-i daruiasca o ﬁica - pe
Maica Domnului. Alaturi de el, intr-o alta pestera, se nevoia un monah cipriot, anume Pavel.
Aici a trait Sfantul Ioan Sihastrul cu ucenicul sau timp de sapte ani de zile, ostenindu-se cu
aspre nevointe, in rugaciuni neincetate, in privegheri de toata noaptea, in postiri indelungate,
in lacrimi nestiute, in cugetari si in doriri duhovnicesti, rabdand tot felul de ispite, suferinte,

TAIEREA CAPULUI
SFANTULUI IOAN
BOTEZATORUL
In aceasta luna in
ziua a douazeci si
noua, pomenirea
taierii cinstitului
cap al cinstitului
slavitului Prooroc
inainte-mergator si
Botezator Ioan.
Sfantul Ioan,
Inaintemergatorul si
Botezatorul Domnului a primit de
la insusi Domnul
Hristos marturia ca
el era cel mai mare
dintre toti oamenii
nascuti din femeie
si cel dintai intre
Profeti. Pe cind inca
se aﬂa in pantecele
mamei sale, el a
tresarit de bucurie
in preajma lui Mesia pe care il purta
in ea Prea Sﬁnta
Maica a Domnului.
La maturitate, el,
“de care lumea nu
era vrednica” (cf
Evrei 11:38), se
retrase in pustiu,
acoperit cu o haina
din par de camila si
incins cu o curea de
piele, aceasta semniﬁcand stapanirea
tuturor pornirilor
trupesti. Regasind,
ca un nou Adam,
starea de armonie
a ﬁrii noastre create
pentru a se dedica
numai lui Dumnezeu, el se hranea
cu cosasi si cu
miere salbatica, si
isi tinea in contemplare mintea...
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...netulburata de grijile acestei lumi. In
anul 15 al domniei
lui Tiberiu Cezar
(anul 29), Ioan, cand
a auzit Cuvantul lui
Dumnezeu in pustie,
se duse in regiunea
Iordanului, pentru
a predica pocainta
catre multimile care
veneau la el, atrase
de viata sa ingereasca. El ii boteza in
apele Iordanului in
semn de curatire de
pacatele lor, si pentru a-i pregati sa il
primeasca pe Mantuitorul el ii indruma
sa faca mai curand
roade vrednice de
pocainta, decit sa
se laude ca sint ﬁii
lui Avraam. Reluand
cuvintele profetului
Isaia, el le spunea
: “Glasul celui care
striga in pustiu. Pregatiti calea Domnului, drepte faceti in
loc neumblat cararile Dumnezeului
nostru. Toata valea
sa se umple si tot
muntele si dealul
sa se plece; si sa
ﬁe cele strambe,
drepte, si cele colturoase, cai netede.
Si se va arata slava
Domnului si tot trupul o va vedea caci
gura Domnului a
grait”. (Is. 40:3-5).
Pentru ca poporul se
intreba daca nu era
el Mantuitorul...
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lipsuri, lupte cu diavolii si strainatate desavarsita, aprinzandu-se cu multa ravna pentru iubitul
sau Mire, Iisus Hristos, si slavind pe Dumnezeu Cel in Treime laudat. La pestera nu primea pe
nimeni, caci urcusul pana sus se facea greu, pe o scara inalta. Cu cei dinafara comunica mai
ales prin rugaciune, prin unele scrieri sﬁnte si prin ucenicul sau. In sarbatori mari si in posturi,
Sfantul Ioan savarsea Dumnezeiasca Liturghie in paraclisul pesterii Sfanta Ana si se impartasea cu Trupul si Sangele lui Hristos, multumind lui Dumnezeu pentru toate. Iar in timpul zilei,
in clipe de ragaz, iesea in gura pesterii, la lumina, scria versuri religioase si traducea pagini
patristice din limba greaca. Mancarea lui era o data pe zi - pesmeti, masline, smochine si apa,
iar noaptea dormea cateva ore pe o scandura, avand o piatra drept perna.
In vara anului 1960, Cuviosul Ioan se simtea tare bolnav, dar suferea toate cu multa
rabdare, ca niciodata nu se tanguia de suferinta lui, ci tacea mult si se ruga neincetat cu rugaciunea inimii. El tinea cu tarie la dreapta credinta, la Traditie si la Sﬁntele Canoane, avand
mintea totdeauna atintita la Iisus Hristos rastignit pe Golgota. Simtindu-si aproape sfarsitul
vietii, miercuri, 4 august, s-a impartasit cu Sﬁntele Taine, iar joi dimineata la orele 5 si-a dat
suﬂetul in mainile lui Hristos, ﬁind in varsta de 47 de ani. Spunea ucenicul lui ca Sfantul Ioan
stia mai dinainte data sfarsitului sau, pe care si-o insemnase pe perete. Cu putin inainte de
a-si da duhul, s-a ridicat putin si a binecuvantat in trei parti, spunand ceva in taina. Ucenicul,
mirandu-se de aceasta, zicea ca Sfantul Ioan a binecuvantat pe ingerii si sﬁntii care au venit
sa-i ia suﬂetul. Dupa trei zile, adica sambata, 7 august, la orele 10, a venit pentru inmormantare arhimandritul Amﬁlohie, egumenul Manastirii Sfantul Gheorghe Hozevitul, insotit de cativa
calugari si de pustnicii care sihastreau in pesterile din pustiul Ruva. Urcandu-se pe scara in
pestera, ei au inceput slujba prohodului, dar atunci au venit din pustie multe pasari, carora
Cuviosul Ioan le dadea zilnic pesmeti sa manance. Acum insa nu venisera sa primeasca hrana,
ci erau trimise de Dumnezeu spre cinstirea cuviosului, ca sa-l petreaca spre mormant.
Despre aceasta, insusi egumenul Amﬁlohie spunea: “Pasarile ne incomodau in timpul slujbei. Zburau pe capetele noastre, ne-au stins lumanarile, ne-au inchis cartile; bateau din aripi
deasupra trupului cuviosului, se asezau si pe el, pe cap, pe piept, pe picioare si ﬁecare glasuia
dupa felul ei. Ele nu voiau mancare, ci pe parintele lor, pe binefacatorul lor pe care il pierdusera”. Toti cei de fata la inmormantare au considerat aceasta o marturie pentru sﬁntenia
vietii Cuviosului Ioan. Apoi a fost inmormantat in aceeasi pestera alaturi de mormintele inaintasilor sai. Timp de douazeci de ani mormantul Sfantului Ioan era ingrijit in pestera de ucenicul
sau, monahul Ioanichie.
La inceputul lunii august 1980, indemnat de Duhul Sfant, ieromonahul Pavel a venit in
Tara Sfanta cu un grup de pelerini, dorind sa-l vada pe Cuviosul Ioan. Auzind insa ca acesta
este raposat de 20 de ani, s-a dus la pestera Sfanta Ana sa se inchine la mormantul lui, cu
binecuvantarea egumenului Amﬁlohie. Apoi, dorind sa-i sarute osemintele, dupa multa staruinta, a primit ingaduinta sa deschida mormantul si, ridicand capacul, a iesit un miros cu buna
mireasma si a gasit trupul sfantului impreuna cu imbracamintea cu totul intregi si binecuvantate. Aceasta a fost o mare minune a zilelor noastre, care s-a petrecut la 8 august 1980.
Cu binecuvantarea Patriarhiei Ierusalimului, egumenul Amﬁlohie i-a pregatit o racla sculptata
in lemn de chiparos, pe care impodobind-o, a asezat in ea cu mare cinste moastele Cuviosului
Ioan, iar la 15 august 1980 l-a adus la manastire in procesiune, impreuna cu cativa arhierei
de la Patriarhia ortodoxa din Ierusalim si cu mii de pelerini, care venisera la praznicul Adormirii Maicii Domnului, hramul Manastirii Sfantul Gheorghe Hozevitul. Racla cu sﬁntele moaste a
fost depusa in biserica cu hramul Sfantul Stefan, unde se aﬂa si alte sﬁnte moaste. Aceasta
stramutare a moastelor Sfantului Ioan s-a facut cu binecuvantarea patriarhului Benedict al
Ierusalimului. Din acea zi, numerosi pelerini vin si se inchina la moastele cuviosului, cerandu-i
ajutorul, si multi primesc sanatate si cele de folos. Inca si alte multe minuni se petrec cu rugaciunile lui, ceea ce face ca marele nostru nevoitor din pustia Hozevei sa ﬁe cinstit de toti ortodocsii ca sfant, mai ales in Romania, Grecia, Cipru si Tara Sfanta. La data de 20-21 iunie 1992,
Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, luand in considerare sﬁntenia vietii lui si vazand
cinstitele sale moaste ce se pastreaza nestricate cu darul lui Dumnezeu, l-a canonizat ca sfant
pe Cuviosul Ioan Iacob, sub numele de “Sfantul Ioan cel Nou de la Neamt (Hozevitul)”, ﬁxand
zi de praznuire 5 august, data mutarii sale la cele vesnice. Cu ale lui sﬁnte rugaciuni, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.
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6 AUGUST - SCHIMBAREA LA FATA

In aceasta luna, in ziua a sasea, Schimbarea la Fata a Domnului Dumnezeului si
Mantuitorului nostru Iisus Hristos. La sase
zile dupa ce a spus ucenicilor Sai: “Sunt
unii din cei ce stau aici care nu vor gusta
moartea pana ce nu vor vedea Imparatia lui
Dumnezeu venind intru putere” (Matei 16,
28 ; Marcu 9, 1), Iisus ii lua pe Apostolii Sai
preferati : Petru, Iacov si Ioan ; ducandu-i
deoparte, urca pe un munte inalt - muntele
Taborului in Galileea - ca sa se roage. Se cuvenea intr-adevar ca cei care aveau sa asiste
la suferinta Sa la Ghetsimani si care aveau
sa ﬁe martorii cei mai importanti ai Patimilor
Sale, sa ﬁe pregatiti pentru aceasta incercare
prin privelistea slavirii Sale: Petru, pentru
ca tocmai isi marturisise credinta in dumnezeirea Sa ; Iacov, caci a fost primul care a
murit pentru Hristos ; si Ioan care marturisi
din experienta sa slava dumnezeiasca, facand sa rasune ca “ﬁu al tunetului” teologia
Cuvantului intrupat.
El ii urca pe munte, ca simbol al
inaltarii spirituale care, din virtute in virtute, duce la dragoste, virtute suprema care
deschide calea contemplarii dumnezeiesti.
Aceasta inaltare era de fapt esenta intregii
vieti a Domnului care, ﬁind ivesmantat cu
slabiciunea noastra, ne-a deschis drumul
catre Tatal, invatandu-ne ca isihia (linistirea)
este mama rugaciunii, iar rugaciunea este
cea care arata catre noi slava lui Dumnezeu.

“Si pe cand se ruga, deodata, fata Sa deveni
o alta, Se schimba si sclipi ca soarele, in
timp ce hainele sale devenira stralucitoare,
de un alb scanteietor, cum nu poate inalbi
pe pamant inalbitorul” (Marcu 9, 3). Cuvantul lui Dumnezeu intrupat isi arata astfel
stralucirea naturala a slavei dumnezeiesti,
pe care o avea in El insusi si pe care o pastrase dupa Intruparea Sa, dar care ramanea
ascunsa sub acoperamantul trupului. Inca
de la zamislirea Sa in pantecele Fecioarei,
intr-adevar, dumnezeirea S-a unit cu natura trupeasca iar slava divina a devenit, in
mod ipostatic, slava trupului asumat. Ceea
ce Hristos le arata Apostolilor Sai in varful
muntelui nu era deci o priveliste noua, ci
manifestarea stralucita in El a indumnezeirii
naturii omenesti - inclusiv trupul - si a unirii
Sale cu splendoarea dumnezeiasca. Spre
deosebire de fata lui Moise care stralucise de
o slava venita din afara dupa revelatia din
Muntele Sinai (cf. Exod 34, 29), fata lui Hristos aparu pe muntele Taborului ca un izvor
de lumina, izvor al vietii dumnezeiesti facuta
accesibila omului si care se raspandea si pe
“vesmintele” Sale, adica asupra lumii din
afara dar si pe lucrurile facute de activitatea
si civilizatia omeneasca.
“El s-a schimbat la Fata, ne conﬁrma
Sfantul Ioan Damaschin, nu asumand ceea
ce El nu era ci aratandu-le Apostolilor Sai
ceea ce El era, deschizandu-le ochii si, din
orbi cum erau, facandu-i vazatori” (Sfantul
Ioan Damaschin, Predica la Schimbarea la
Fata, 12 - PG 96, 564). Hristos deschise ochii
Apostolilor Sai iar acestia, cu o privire transﬁgurata de puterea Duhului Sfant, vazura
lumina dumnezeiasca indisociabil unita cu
trupul Sau. Fura deci ei insisi schimbati la
fata si primira prin rugaciune puterea de
a vedea si cunoaste schimbarea survenita
in natura noastra datorate unirii sale cu
Cuvantul (Sf. Grigore Palama). “Precum
soarele pentru cele ale simturilor, asa este
Dumnezeu pentru cele ale suﬂetului” (Sf.
Grigore Teologul), de aceea autorii Evangheliilor spun ca fata Dumnezeului-Om, care
este “lumina cea adevarata Care lumineaza
pe tot omul care vine in lume” (Ioan 1, 9),
sclipea ca soarele. Dar aceasta lumina era in
fapt incomparabil superioara oricarei lumini
a simturilor si, incapabili sa ii mai suporte
stralucirea inaccesibila, Apostolii cazura la
pamant. Lumina nemateriala, necreata si

TAIEREA CAPULUI
SFANTULUI IOAN
BOTEZATORUL
... asteptat de atitea
generatii, Ioan le
spuse: “Eu va botez
cu apa, dar vine
altul mai mare decat
mine, El va va boteza cu foc si cu Duh
Sfant”. Curatenia sa
si dragostea sa pentru feciorie erau intratat de mari incat fu
considerat vrednic
nu doar de a-l vedea
pe Mantuitor, al
carui Inaintemergator fusese pus, ci
chiar sa Il boteze
in Iordan si sa ﬁe
martorul descoperirii
Sﬁntei Treimi.
Sfantul Ioan medita fara incetare
la Cuvintul lui
Dumnezeu si le
considera pe toate
ale acestei lumi ca
nesemniﬁcative in
fata respectarii Legii
dumnezeiesti, a
carei desavirsita intruchipare era viata
sa. De aceea nu se
temea sa adreseze
reprosuri aspre lui
Irod Antipa, tetrarhul Galileii, om lipsit
de rusine si dezmatat care, contrar
Legii, se casatorise
cu Irodiada, sotia
fratelui sau Filip
pe cand acesta din
urma era inca in
viata si avusese cu
ea o fata, Salomeea.
Facindu-se mijlocitorul constiintei
inveterate...
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TAIEREA CAPULUI
SFANTULUI IOAN
BOTEZATORUL
... a pescarului,
Profetul ii vorbea in
numele lui Dumnezeu: “Nu iti este ingaduit sa ai ca sotie
pe femeia fratelui
tau”. De aceea Irodiana nutrea in ea o
ranchiuna puternica
impotriva lui Ioan
si voia sa il omoare
; era insa impiedicata de Irod care il
proteja, ca barbat
drept si sfant, dar
mai ales pentru ca
se temea de poporul
pe care il cinstea ca
pe un trimis al lui
Dumnezeu. In cele
din urma Irodiada
cea perﬁda isi atinse
scopul si facu astfel
incit Profetul sa ﬁe
dus la inchisoare
in fortareata din
Macheronte. Cind fu
aniversarea zilei de
nastere a regelui, in
apropierea Pastilor,
acesta invita pe notabilii regatului sau
la un mare ospat, in
timpul caruia toti se
dedara imbuibarii
si betiei. Salomeea
dansa cu voluptate
in fata mesenilor
acestui banchet
al slavei desarte,
si ea placu privirii
desfranate a tatalui
sau care ii jura sa ii
dea ca recompensa
orice i-ar cere, chiar
de-ar ﬁ jumatate
din regatul sau. La
sfatul mamei sale...

6 AUGUST - SCHIMBAREA LA FATA
situata in afara timpului, aceasta era Imparatia lui Dumnezeu venit intru puterea
Duhului Sfant, dupa cum Domnul promisese
Apostolilor Sai. Intrevazuta atunci pentru
o clipa, aceasta lumina va deveni mostenirea vesnica a alesilor in Imparatie, cand
Hristos va veni din nou, stralucind in toata
scanteierea slavei Sale. Va reveni invaluit in
lumina, in aceasta lumina care a stralucit in
Tabor si care a tasnit din mormant in ziua
Invierii Sale, si care, raspandindu-se asupra
suﬂetului si trupului celor alesi, ii va face
sa straluceasca si pe ei “precum soarele”
(cf. Matei 13:43). “Dumnezeu este lumina,
iar vederea Sa este lumina” (Sfantul Simeon
Noul Teolog, Discurs Etic V, 276). Asemeni
Apostolilor in varful Taborului, numerosi
Sﬁnti au fost martorii acestei revelari a lui
Dumnezeu in lumina. Totusi lumina nu este
pentru ei doar un subiect de contemplatie,
ci si harul indumnezeitor care le permite sa
“vada” pe Dumnezeu, astfel incat se conﬁrma
cuvintele Psalmistului: “intru lumina Ta vom
vedea lumina” (Psalmii 35:10).
In mijlocul acestei slavite privelisti
se aratara - alaturi de Domnul - Moise si
Ilie, doi mari profeti din Vechiul Testament,
reprezentand respectiv Legea si Proorocii,
care il marturiseau ca stapan al celor vii si al
celor morti (Moise a murit inainte de a intra
in Pamantul Fagaduintei iar Ilie a fost dus
intr-un loc tainic fara sa cunoasca moartea).
Si vorbeau cu El, in lumina, despre Exodul
pe care avea sa il infaptuiasca la Ierusalim,
adica Patimile Sale, caci prin Patimi si prin
Cruce aceasta slavire trebuia sa ﬁe data
oamenilor. Iesiti afara din ei insisi, rapiti in
contemplarea luminii dumnezeiesti, Apostolii
erau coplesiti ca de un somn si “nestiind ce
zice, Petru ii spuse lui Iisus: Stapane, ce bine
ar ﬁ sa ramanem aici; daca vrei vom face trei
corturi: unul pentru tine, unul pentru Moise
si unul pentru Ilie”. Intorcandu-si apostolul
de la aceasta dorinta prea omeneasca, ce
consta in a se multumi de bucuria pamanteasca a luminii, Domnul le arata atunci
un “cort” mai bun si un lacas cu mult mai
inalt pentru a salaslui in el slava Sa. Un
nor luminos veni sa ii acopere cu umbra Sa,
iar glasul Tatalui Se facu auzit in mijlocul
acestui nor, marturisind pe Domnul: “Acesta
este Fiul Meu prea-iubit, in care am bineplacut; ascultati de El”. Acest nor era harul
Duhului inﬁerii si, la fel ca si la Botezul Sau

in Iordan, glasul Tatalui marturisea pe Fiul
si arata ca cele trei entitati ale Sﬁntei Treimi,
intotdeauna unite, participa la Mantuirea
omului. Lumina lui Dumnezeu, care permisese mai intai Apostolilor sa il “vada” pe
Hristos, ii ridica la o stare superioara viziunii
si cunostintei omenesti cind ea straluci mai
puternic. Iesiti in afara de tot ce este vizibil
si chiar din ei insisi, ei patrunsera atunci in
intunericul supra-luminos, in care Dumnezeu petrece (Psalmii 17:12) si “inchizand usa
simturilor lor”, ei primira revelatia Tainei
Treimii, care este mai presus de orice aﬁrmatie si de orice tagaduire (Teologia mistica a
Sfantului Dionisie Areopagitul a fost aplicata
Tainei Schimbarii la Fata in principal de
catre Sf. Grigore Palama).
Inca insuﬁcient pregatiti revelatiei
unor asemenea taine, caci nu trecusera
inca prin incercarea Crucii, Apostolii se
inspaimantara cumplit. Dar cand isi ridicara
capetele, il vazura pe Iisus, singur, redevenit
ca mai inainte, Care se apropie de ei si ii linisti. Apoi, coborand din munte, El le ceru sa
nu vorbeasca nimanui de cele ce vazusera,
pana cand Fiul Omului nu se va scula din
morti.
Sarbatoarea Schimbarii la Fata este
deci prin excelenta aceea a indumnezeirii
naturii noastre omenesti si a participarii
trupului nostru trecator la bunurile vesnice,
care sunt mai presus de ﬁre. Inainte chiar de
a indeplini Mantuirea noastra prin Patimile
Sale, Mantuitorul arata atunci cascopul venirii Sale in lume era tocmai sa aduca pe tot
omul la contemplatia slavei Sale dumnezeiesti. Din acest motiv sarbatoarea Schimbarii
la Fata i-a atras in mod deosebit pe calugari,
care si-au inchinat intreaga viata cautarii
acestei lumini.
Numeroase Manastiri au fost inchinate acestei Sarbatori, mai ales dupa controversa isihasta din secolul XIV, despre natura
luminii din Tabor si despre contemplatie. De
notat de asemenea ca, dupa o traditie care
circula pe vremea iconoclasmului, prima
Icoana, scrisa de insisi Apostolii, a fost aceea
a Schimbarii la Fata. E vorba desigur mai
putin de un fapt istoric cat de o interpretare
simbolica, prezentand legatura intima intretinuta de traditia Bisericii intre arta Icoanei si aceasta Sarbatoare a vederii lui Hristos
intru slava. A Caruia este slava si puterea in
veci. Amin.
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ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Si, binecuvantand pe toti cei de fata, si-a dat
suﬂetul in mainile Fiului si Dumnezeului
ei. Si multe vindecari s-au impartit tuturor
celor bolnavi, prin binecuvantarea ei. Si, s-a
facut, atunci, tunet mare si au venit de la
marginile lumii, ca pe niste nori, toti Apostolii lui Hristos, la casa Maicii Domnului
din Ierusalim. Si, incepand Petru cantarea
cea de ingropare, Apostolii au ridicat patul
si au petrecut, pana la mormant, trupul cel
primitor de Dumnezeu. Si, sosind in satul
Ghetsimani si asezand in mormant trupul
Maicii Domnului, Apostolii au zabovit, acolo,
inca trei zile, asteptand pe Apostolul Toma,
care din dumnezeiasca randuiala, lipsea. Si,
sosind, Toma Apostolul era intristat, ca nu se
invrednicise sa vada, si el, chipul adormit al
Maicii Domnului, ca si ceilaiti Apostoli. Deci,
s-a deschis, cu hotarare de obste, mormantul, pentru el. Si, daca s-a deschis, s-au minunat, ca au aﬂat mormantul fara sfantul ei
trup si era numai giulgiul lasat, ca mangaiere
si marturie nemincinoasa a mutarii Nascatoarei de Dumnezeu, cu trup cu tot, la ceruri.
Pe scurt, dupa credinta Sﬁntei Biserici, la
Adormirea Maicii Domunului, trupul ei n-a
cunoscut putrezirea, care vine dupa moarte,
Maica Domnului este cea mai inalta sﬁntenie nici n-a ramas in mormant. Maica domnului,
cu trupul schimbat, viu si proslavit, a fost
omeneasca cunoscuta si cinstita de Sfanta
mutata, cu trup cu tot la ceruri, ca o parga a
Biserica, iar Adormirea Maicii Domnului
intregii omeniri.
este cea mai de seama dintre sarbatorile ei.
Dar, spre deosebire de Mantuitorul,
Este o sarbatoare pregatita, precum se stie,
ea a fost dusa la ceruri de ingeri, nu prin
printr-un post de doua saptamani.
puterea ei, ca Mantuitorul. Si acolo se roaga
In Sfanta Scriptura, nu aﬂam nimic
despre moartea Maicii Domnului. In schimb, de-a pururi pentru noi. Sa avem mare incredere in rugaciunea ei, ca ea singura poate
cantarile si imnele de la Vecernia si Utrenia
vorbi lui Dumnezeu, ca o mama unui ﬁu al
sarbatorii ne vestesc adevarata traditie a
Bisericii in aceasta privinta: Cand a binevoit ei. Dumnezeului nostru slava!
Hristos, Dumnezeul nostru, sa ia la Sine pe
Maica Sa, atunci cu trei zile mai inainte, a
facut-o sa cunoasca, printr-un inger, mutarea ei de pe pamant la viata cea cereasca.
Deci, instiintandu-se Nascatoarea de
Dumnezeu despre aceasta, s-a bucurat, cu
bucurie mare, si s-a suit degraba in Muntele
Maslinilor, ca sa se roage. S-a intors, apoi,
acasa si a pregatit toate cele de ingropare,
incredintand, pe vecine ca, mutandu-se in
ceruri, nu numai pe ele nu le va uita, ci pe
toata lumea o va cerceta si o va ocroti. Si a
impartit vaduvelor sarace vesmintele sale. Si
a luat, apoi, iertaciune de la toti si, culcandu-se pe pat, a facut rugaciune pentru
intarirea lumii si pentru vietuirea in pace.

TAIEREA CAPULUI
SFANTULUI IOAN
BOTEZATORUL
... tanara ceru sa ii
ﬁe adus imediat pe
un platou capul lui
Ioan Botezatorul.
Regele se simti
incurcat, dar din
cauza juramantului
sau, si pentru a nusi pierde onoarea in
fata invitatilor, se
decise sa il omoare
pe Cel Drept. Sentita
fu pe loc executata,
un soldat ii taie
capul Sﬁntului Ioan
in inchisoare si il
aduse imediat, inca
sangerand, pe un
platou, in sala de
ospat care adresa in
tacere reprosul sau
fata de slabiciunea
criminala a regelui.
Salomeea prezenta
mamei sale trofeul, cu aerul de a
spune: “Mananca, o,
mama, trupul celui
care a trait ca unul
fara trup, si bea
sangele lui. Aceasta
limba care nu inceta
sa ne faca reprosuri
va tacea de-acum
pentru totdeauna”.
Ucenicii Sfantului
venira sa ii ia trupul
si mersera sa il
ingroape in Sevastia
apoi se dusera sa il
instiinteze pe Iisus.
Abia mult mai tarziu
Moastele Sfantului
Inaintemergator
fura regasite in mod
miraculos, pentru a
raspandi harul asupra credinciosilor.
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CATEHISM ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR - 4
16. Prin ce s-a dat oamenilor Descoperirea supranaturala?
Ea a fost data uneori prin anumite semne minunate, pe care omul le
cunoaste prin simturi; de pilda aratarea
lui Dumnezeu catre Avraam, sub chipul
a trei barbati, la stejarul lui Mamvri
(Fac. 18, 1-2), sau aratarea Mantuitorului dupa inviere catre ucenicii Sai (Ioan
20,19-31). Avem aci o Descoperire din
afara. Dar, de cele mai multe ori, Descoperirea pe calea supranaturala e data
suﬂetului omenesc printr-o luminare
deosebita, pe care acesta n-ar ﬁ pututo castiga numai prin puterea cugetarii
sale. Aceasta luminare a suﬂetului si
inzestrare a lui cu puterea de a primi
anu-mite adevaruri ale Descoperirii
dumnezeiesti este insuﬂarea sau inspiratia dumnezeiasca.
Avem aici o Descoperire care se
face numai suﬂetului si prin suﬂet si
pe care o putem numi duhovniceasca
sau dinlauntru. Sfanta Scriptura spune
chiar si in Vechiul Testament, in multe
locuri (les. 4,12; II Regi 23, 2; Isaia 6, 18; 8,1; Avacum 2, 2 etc.), ca Dumnezeu
este Acela care a grait prin gura proorocilor. Sfantul Apostol Pavel rezuma
astfel istoria si felurimea acestei Descoperiri: “Dupa ce Dumnezeu odinioara in
multe randuri si in multe chipuri a grait
parintilor nostri prin prooroci, in zilele
acestea mai de pe urma ne-a grait noua
prin Fiul” (Evr. 1, 1-2). Descoperirea prin
semne minunate, controlate de simturi si
prin insuﬂarea Duhului Sfant are autoritate hotaratoare pentru viata religioasa
si pentru mantuire. Numai prin aceasta
Descoperire omul are cunoasterea celor
duhovnicesti si poate deveni duhovnicesc.
17. Cand s-a dat oamenilor Descoperirea supranaturala?
Aceasta Descoperire s-a dat de la
facerea primilor oameni, in rai, pana la
venirea Mantuitorului, care a incununat
si a desavarsit Descoperirea. Aceasta

lunga durata-5508 ani-se poate imparti in trei parti: Cea dintai se intinde
de la facerea primilor oameni, pana
la darea Legii Vechiului Testament.
Aceasta prima parte se imparte la randu-i in doua: 1) de la facerea primilor
oameni pana la caderea in pacat; 2)
dupa caderea in pacat. Descoperirea
se infatiseaza potrivit starii omului din
aceste doua rastimpuri. In rai, omul sa bucurat de o Descoperire directa din
partea lui Dumnezeu, Care-i vorbea
personal. Dumnezeu il povatuia si-l
conducea direct, il invata despre Sine,
despre legatura Sa cu omul si rostul
acestuia in lume si petrecea impreuna
cu acest om. Partea a doua a Descoperirii incepe odata cu darea Legii
Vechiului Testament; ea cuprinde toate
veacurile-aproape 14-calauzite de legea
lui Moise si de prooroci si se incheie
odata cu venirea Mantuitorului.
Aceasta parte a Descoperirii
nu e deplina, ci pregatitoare pentru
Descoperirea cea deplina. Sfantul
Apostol Pavel o numeste “calauza catre
Hristos” (Gal. 3, 24). Partea a treia
a Descoperirii este aceea a plinatatii
harului si adevarului (Ioan 1, 17). Ea
incepe odata cu venirea Mantuitorului
si se incheie cu ultima scriere a Noului
Testament. Ne gasim pe treapta cea
mai inalta a Descoperirii dumnezeiesti
facute in persoana insasi a Mantuitorului, Care ne da deplina cunoastere
despre Dumnezeu, ca Acela Care este
insusi Fiul lui Dumnezeu (Matei 11,
27; Ioan 17, 6). Sfantul Apostol Pavel
spune aceasta in chip hotarat: “in
zilele acestea mai de pe urma (Dumnezeu) a grait noua intru Fiul” (Evr. 1,
2), si tot el o lamureste, aratandu-i si
scopul: “Facandu-ne cunoscuta taina
voii Sale dupa buna Lui socotinta, astfel cum hotarase la Sine mai inainte,
spre iconomia plinirii vremilor, ca toate
sa ﬁe iarasi unite in Hristos, cele din
ceruri si cele de pe pamant - toate intru El” (Efes. 1, 9-10).

