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Praznicul Adormirii Maicii Domnului
Mutarea Mijlocitoarei noatre la Fiul sau
IN PAGINILE REVISTEI NOASTRE

Sf.Martiri Brancoveni,
Macabeii neamului romanesc
Istoria românilor este dominată la
sfârşitul sec. al XVII-lea şi primele decenii
ale celui următor de puternica personalitate a
voievodului Ţării Româneşti, Constantin
Brâncoveanu. Îndelungata sa domnie,
începută la 29 octombrie 1688 şi încheiată în
mod tragic în anul 1714, în ziua de 15
august, corespunde unor importante
transformări economice, sociale, politice şi
culturale.
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,,Intru nastere Fecioria
ai pazit, intru Adormire
lumea nu ai parasit de
Dumnezeu Nascatoare ,
mutatu-te-ai la viata
fiind Maica Vietii si cu
rugaciunile tale izbavesti
din moarte sufletele
noastre”
troparul Adormirii Maicii
Domnului
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PUNEREA IN RACLA A
BRAULUI MAICII DOMNULUI
	
  
	
  

31 August

Braul Maicii Domnului, astazi
impartit in 3 parti, este singura marturie a
Maicii Domnului ce a mai ramas din timpul
vietii ei pamantesti. Potrivit traditiei, braul
Continuare pagina 13

Sinaxarul lunii August
Biserica Ţă rii Româneşti s-a
învrednicit a fi cârmuită la începutul sec. al
XVI-lea de unul din marii ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe, Sfântul Nifon, care în perioadele
1486-1488 şi 1496-1498 a fost patriarh al
Constantinopolului. Din tinereţe va intra în
viaţa monahală, sub ascultarea unui
duhovnic iscusit ,Antonie,
Continuare pagina 10

Pe Nascatoarea de Dumnezeu, cea intru rugaciuni
neadormita si intru folosinta nadejdea cea neschimbata,
mormantul si moartea nu au tinut-o; caci ca pe Maica
Vietii, la viata mutatu-o Cel ce s-a salasluit în pantecele
ei cel pururea fecioresc.
Condacul,glas 2
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Praznicul Adormirii Maicii Domnului
Mutarea Mijlocitoarei noatre la Fiul sau
15 August
Nascatoarea de Dumnezeu s-a bucurat cu
bucurie mare, si cu dorul ce avea ca sa se mute la
Fiul sau, s-a suit degrab în Muntele Maslinilor ca sa
se roage, caci avea obicei de se suia adesea acolo de
se ruga. Si s-a întâmplat atunci un lucru minunat.
Când s-a suit acolo Nascatoarea de Dumnezeu,
atunci de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte,
si au dat cinstea si închinaciunea ce se cadea catre
Stapâna, ca si cum ar fi fost niste slugi
însufletite.Dupa rugaciune s-a întors acasa, si îndata
s-a cutremurat casa cu totul, iar ea, aprinzând multe
lumânari si multumind lui Dumnezeu si chemând
rudeniile si vecinii, si-a grijit toata casa, si-a gatit
patul si toate cele ce se cadea de îngroparea ei. Si a
spus cele ce i-a zis îngerul, despre a sa mutare la cer.
Iar spre încredintarea celor zise, a aratat si darul ce i
se daduse: o stâlpare de finic. Iar femeile chemate,
daca au auzit acestea, au plâns cu tânguire si cu
lacrimi si au suspinat cu jale. Deci potolindu-se ele
din tânguire, s-au rugat sa nu ramâna sarace de
dânsa. Iar Preacurata le-a adeverit, ca mutându-se la
ceruri, nu numai pe dânsele, ci si pe toata lumea o va
cerceta si o va umbri. Si asa alina întristarea cea
mare cu cuvinte mângâietoare. Apoi a aratat despre
cele doua vesminte ale sale ca sa le ia doua vaduve
sarace, fiecare din ele câte unul, care-i erau ei
prietene si cunoscute si de la dânsa le era hrana.Si
vorbind ea acestea si învatând, s-a facut fara de veste
sunet de grabnic tunet, si aratare de multi nori, care
aduceau de la marginile lumii, pe toti ucenicii lui
Hristos la casa Maicii lui Dumnezeu. Între care erau
si de Dumnezeu înteleptii ierarhi: Dionisie
Areopagitul, Ierotei si Timotei. Acestia, daca au aflat
pricina venirii lor, asa adunati fiind, au zis aceste
cuvine catre dânsa: "Noi, o, Stapâna, stiindu-te în
lume, ca si cu singur Stapânul nostru si Dascalul ne
mângâiam; dar acum cum vom putea sa suferim
greul acesta? Însa de vreme ce cu voia Fiului si
Dumnezeului tau te muti spre cele ce sunt mai presus
de lume, pentru aceasta plângem, precum vezi si
lacrimam, cu toate ca într-alt chip ne bucuram despre
cele ce sunt asupra ta rânduite". Acestea au zis si
varsau lacrimi, iar ea a zis catre dânsii: "Prietenii mei
si ucenicii Fiului si Dumnezeului meu, nu faceti
bucuria mea plângere, ci-mi îngrijiti trupul, precum
eu îl voi închipui pe pat".
Când s-au savârsit
cuvintele acestea, iata a sosit si minunatul Pavel,
vasul cel ales, care cazând la picioarele Maicii lui
Dumnezeu, s-a închinat si deschizându-si gura a
laudat-o cu multe cuvinte, zicând: "Bucura-te Maica
Vietii, împlinirea si încheierea propovaduirii mele; ca ,
macar ca pe Hristos Fiul tau trupeste pe pamânt nu

L-am vazut, însa pe tine vazându-te, mi se parea ca
pe Dânsul Îl vad". Dupa aceasta, luând Fecioara
iertaciune cu toti, s-a culcat pe pat si si-a închipuit
preacuratul sau trup precum a vrut; si a facut
rugaciune pentru întarirea lumii si pasnica ei
petrecere, si i-a umplut si pe dânsii de
binecuvântarea ei. Si asa în mâinile Fiului si
Dumnezeului sau si-a dat sufletul.Si îndata ochii
orbilor s-au luminat si auzul surzilor s-a deschis,
ologii s-au îndreptat si tot felul de patima si de boala
lesne se tamaduia. Dupa aceea a început Petru
cântarea cea de iesire si ceilalti Apostoli; unii au
ridicat patul, altii mergeau înainte cu faclii si cu
cântari, petrecând spre mormânt trupul cel primitor
de Dumnezeu. Atunci s-au auzit si îngerii cântând si
vazduhul era plin de glasurile cetelor celor mai
presus de firea omeneasca.Pentru aceste lucruri, maimarii iudeilor, invitând pe unii din popor, i-au plecat
sa se ispiteasca a surpa jos patul în care zacea trupul
cel de viata începator, si a-l lepada pe dânsul. Dar
dreptatea lui Dumnezeu ajungând pe îndraznetii si
obraznicii aceia; le-a facut pedeapsa tuturor prin
orbirea ochilor. Iar pe unul dintr-însii, care mai
nebuneste se pornise de apucase acel sfânt pat, l-a
lipsit si de amândoua mâinile, care au ramas
spânzurate de pat, taiate de dreapta judecata a lui
Dumnezeu. Iar acela, crezând din tot sufletul, a aflat
tamaduire, si s-a facut sanatos ca si mai-nainte. În
acelasi chip si cei ce orbisera, crezând si punând
asupra lor o parte din poala patului, au dobândit
vindecare.Iar Apostolii, sosind la satul Ghetsimani,
au asezat acel de viata începator trup în mormânt, si
au stat trei zile lânga dânsul, auzind neîncetat glasuri
îngeresti.Si de vreme ce, dupa dumnezeiasca
rânduiala, a lipsit unul din Apostoli, adica Toma, care
nu s-a aflat la preamarita îngropare, ci sosind cu trei
zile mai pe urma, era mâhnit foarte si întristat, ca nu
se învrednicise sa vada si el ca si ceilalti Apostoli
trupul; si au deschis cu socoteala mormântul pentru
dânsul ca sa se închine si el acelui preasfânt si
preacurat locas, adica trupului Nascatoarei de
Dumnezeu. Si daca a vazut s-a minunat ca a aflat

mormântul fara de sfântul trup, si era numai
giulgiul, care ramasese mângâiere Apostolilor si
tuturor credinciosilor, si marturie nemincinoasa a
mutarii Nascatoarei de Dumnezeu. Ca si pâna
astazi mormântul cel cioplit în, piatra, asa se
vede desert de trup si este cinstit ca închinaciune,
întru marirea si cinstea preabinecuvântatei
maritei stapânei noastre, de Dumnezeu
Nascatoarei si pururea Fecioarei Maria.
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Sfantul Cuvios Parinte
Ioan Iacob de la Hozeva (5 august)
S-a nascut la 23 Iunie
1913 la Crainiceni, langa
Botosani, dintr-o familie de
tarani credinciosi, numindu-se
din botez Ilie. Dupa terminarea
liceului, in 1932, a imbratisat
viata monahala, fiind primit in
manastirea Neant de staretul de
atunci, Nicodin, viitorul
Patriarh, la 15 August 1933.
Cum scria un cercetator al vietii
sale, Arhiepiscopul Lucian al
Constantei, frumusetea
slujbelor, mai ales a celor de
noapte, blandetea calugarilor,
iscusinta duhovnicilor si darul
Sf Duh care se odihnea in inima
lui, l-au legat pe acest tanar
fericit de viata monahala.
Manastirea Neamt a devenit
pentru rasoforul Ilie o adevarata
scoala a evlaviei.Ajunge si la
manastirea Turnu, isi satisface
stagiul militar, apoi revine la
Neamt, unde este numit
bibliotecar, aprofundand Sfanta
Scriptura si studiind Parintii
Bisericii. La 8 aprilie 1936, este
tuns in monahism.Postea si se
ruga, retragandu-se pentru
meditatie la schiturile Icoana
sau Pocrov, dar sufletul sau
tanjea dupa viata asceta. In
1936, pleaca in Tara Sfanta,
traind doi ani intr-o pestera din
pustia Iordanului.
	
  

In 1938 se inchinoviaza
la lavra Sf. Sava de pe Valea
Hebronului, unde ramane opt
ani, pana in 1946.Avand solide
cunostinte medicale, ingrijea pe
calugarii bolnavi, fiind si ghid si
bibliotecar. A invatat greceste,
putand citi scrierile Parintilor
Rasariteni in original si
traducand in romaneste operele
lor. Aici a scris pagini de
indrumari duhovnicesti si
versuri religioase de o
inaltatoare frumusete, publicate
dupa moartea sa de ucenicul
Ioanichie.
In 1947, devine egumen
al Schitului romanesc Sf. Ioan
B o t e z d t o r u l d e p e Va l e a
Iordanului si hirotonit
ierodiacon (diacon intre
calugarii) de Arhiepiscopul
Epifaniei al Filadelfiei
(Patriarhia Ierusalimului) in
Biserica Sf. Mormant. A ramas
la Iordan 6 ani, pana in 1952,
savarsind sfintele slujbe cu
teama si evlavie, postind si
rugandu-se, retragandu-se in
pustie pentru meditatie sau
scriind versuri cu tematica
r e l i g i o a s a . Ve s t e a d e s p r e
sfintenia vietii sale s-a raspandit
repede si curand a devenit
duhovnicul multor calugari
greci si romani sau al pelerinilor

care-si purtau pasii pe urmele
Mantuitorului in Tara Sfanta.
Unul dintre cei care i-au
reconstituit viata, ieromonahul
Ioanichie Balan, scria: Parintele
loan lacob avea un suflet mare,
o minte curata si limpede ca
apele Iordanului... El n-ar fi
putut trai in pustie fara
rugaciune si cantare
bisericeasca. Cea dintai curata
si aprinde, cea de a doua
mangaie si linisteste. Poezia lui
este o rugaciune de mangaiere,
o cantare duioasa de pustie,
picurata de bucurie si lacrimi,
expresia simtirii celei mai
adanci a dorului romanesc. In
1952, cu binecuvantarea
P a t r i a r h u l u i Ti m o t e i a l
Ierusalimului, se muta la
manastirea Sf Gheorghe
Hozevitul, deoarece caldura
Iordanului i-a afectat sanatatea.
Ramane si aici 8 ani, nevoinduse in post si rugaciune intr-o
pestera cu trei incaperi: una mai
mare, cu o firida in piatra ce
servea de altar; alta mai mica,
unde lua masa frugala si a treia,
pestera mormintelor, unde a si
fost inmormantat. Aceasta
pestera se cheama, dupa traditie,
Pestera Sf. Ana,
continuare pagina 4

Racla cu trupul Sfantului Ioan Iacob Hozevitul
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Sfantul Cuvios Parinte
Ioan Iacob de la Hozeva (5 august)
Continuare din pagina 3

aici rugandu-se Sf. Ioachim
si primind vestea ca Sf. Ana, sotia
sa, va naste pe Maica Domnului,
Sf. Fecioara Maria.In aceasta
pestera, cuviosul Ioan a dus o
viata de retragere totala in post si
rugaciune, mancand o data pe zi
si dormind numai 3-4 ore pe
noapte. Numai la marile praznice
cobora la manastirea Sf.
G h e o rg h e H o z e v i t u l , d u p a
numele unui sfant din secolul VI,
slujea, se impartasea, lua masa cu
monahii, apoi se retragea din nou
in pestera.
Si-a incheiat viata
pamanteasca la 5 August 1960,
fiind inmormantat in Pestera
mormintelor. Iubea pasarelele si
era iubit de ele, ziarele locale
consemnand minunea petrecuta la
moartea sa, cand mii de pasarele
s-au adunat la manastire,
plangand, prin ciripitul lor trist pe
ocrotitorul lor.Timp de 20 de ani,
	
  VANTUL PUSTIIRII
de Sf. Cuv. Ioan Iacob

Iarasi lupte, iarasi sange
Iarasi zgomot de razboi,
Iarasi lacrimi nesfarsite,
Iarasi valuri si nevoi!
Cand a sters sarmana lume
Lacrima de pe obraz,
Au venit napraznic iarasi
Alte valuri de necaz.
Vaduvele iar vor plange
Cu batranii cei sarmani
Si copiii vor ramane
Iar cu miile orfani.

trupul sau a ramas in pestera Sf.
Ana. Convins de sfintenia sa,
ucenicul sau Amfilochie i-a facut
rugaciuni si slujbe de pomenire.
La 5 August 1980,
conform traditiei locale,
conducerea. manastirii a deschis
mormantul pentru a-i stramuta
oasele in osuarul manastirii, dar
minune, trupul cuviosului Ioan nu
cunoscuse putreziciune,
pastrandu-se nevatamat si
raspandind buna mireasma, semn
palpabil al sfinteniei sale.
Ucenicul Amfilochie scria : Cand
am luat scandura, ce sa vezi?
Parintele loan dormea cu trupul
neatins de putreziciune, asa cum
l-am pus. Parca l-am fi pus in
mormant de cateva ceasuri, fara
nici o schimbare a infatisariii :
mainile, barba, parul, rasa,
incaItamintea erau neatinse.
Vestea descoperirii unui sfant, de
asta data Roman, s-a raspandit ca
fulgerul. Patriarhul Benedict al
Ierusalimului a aprobat
Pustii-se-vor orase
Si pe multi ii vor robi,
Unde sunt cantari desarte,
Gloantele vor dantui.
Iar in locul rasfatarii
Si al luxului nebun,
Va domni de-acuma groaza
Si cutremurul de tun.
Care azi, (de zburdaciune),
Umbla goi, nerusinati,
Vor ajunge ca sa umble
De nevoie dezbracati.
Cand sporeste rautatea
Se scarbeste Dumnezeu,
Pentru asta vin in lume
Si razboaiele mereu!
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straimutarea moastelor Cuvioslui
Ioan in biserica cea mare a
manastirii Sf. GheorgheHozevitul la 7 August 1980. Timp
de 40 de zile i s-au facut slujbe
speciale, iar trupul a ramas intact,
confirmindu-se sfintenia. Mii de
pelerini veniti din Grecia la
praznicul Adormirii Maicii
Domnului (15 August) s-au rugat
la moastele noului sfant, pus intrun sicriu de lemn de abanos, cu
sticla deasupra. Patriarhia
Jerusalimului a facut demersuri
pentru trecerea lui in randul
sfintilor; o icoana a sa se afla din
1980 in catedrala ortodoxa Sf.
Gheorghe din Hanna (Siria).
La 20 Iunie 1992, Sf.
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romane l-a trecut in randul
sfintilor romani, fixandu-i ca zi de
pomenire 5 August, data mortii
sau a nasterii in ceruri. I s-a tiparit
viata, i s-a alcatuit slujba si i s-a
pictat icoana.
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Sfanta Cuvioasa Teodora,
bucuria muntilor Sihlei

Pestera Sf.Cuv.Teodora

S-a născut în satul Vânători, jud. Neamţ, pe
la anul 1650. Era una dintre cele două fiice ale lui
Ştefan Joldea, armaş la cetatea Neamţului,(fiind
deci un dregător domnesc). Amândouă fiice ale sale
creşteau în păzirea legii lui Dumnezeu, în cinstirea
părinţilor şi în cuviinţă faţă de oameni, casa în care
trăiau fiind deschisă atât cuvioşilor monahi cât şi
pelerinilor aflaţi în trecere; astfel, din fragedă
pruncie fetele au învăţat odată cu rugăciunea şi
unele virtuţi ale nevoinţei creştineşti.
Încă din tinereţe Teodora va cunoaşte o grea
încercare a vieţii, deoarece sora ei, Marghioliţa, va
fi răpusă de o moarte tragică. Acest eveniment o va
zgudui adânc pe Teodora, în care va încolţi încă de
pe acum gândul retragerii din lume. Dar părinţii,
îndureraţi de pierderea unei fiice, nu se împăcau cu
gândul să o piardă şi pe cea de-a doua, astfel că nu
au lăsat-o pe Teodora să-şi împlinească acest gând,
ci au căsătorit-o, la vremea cuvenită, cu un tânăr de
prin părţile Tării de Jos, astfel că după legiuita
cununie, Teodora va pleca la casa soţului său.N-a
trecut multă vreme şi părinţii Teodorei s-au sfârşit
din viaţă. Neputând să nască copii, Teodora era din
ce în ce mai puternic urmărită de gândul cel tainic
al lepădării de lume. De aceea, ea se va învoi cu
soţul ei ca să meargă la o mânăstire. În urma
acestei învoieli, Teodora va intra la schitul
Vărzăreşti-Vrancea, iar soţul ei se va călugări la
schitul Poiana Mărului, sub numele de Elefterie,
mai târziu învrednicindu-se şi de Taina Hirotoniei.
Când a intrat în mânăstire, Teodora era la
vârsta de 30 de ani. Egumena mânăstirii,
schimonahia Paisia, văzând tinereţea şi râvna ei
pentru cele duhovniceşti, a luat-o ca ucenică, iar
după un timp de încercare, a încuviinţat tunderea în

Sf.Cuv.Teodora de la Sihla

monahism a Teodorei. Nu după mult timp însă,
năvălirea turcilor prin acele locuri a determinat pe
egumenă să ia cu sine câteva ucenice, printre care
şi Teodora, şi s-a retras în locuri mai tainice şi mai
sigure, la hotarul dintre munţii Buzăului şi ai
Vrancei. Aici, ele au ridicat un mic altar şi o
locuinţă modestă, nevoindu-se în priveghere, post
şi rugăciune. Nu după multă vreme însă,
schimonahia Paisia, înaintată în vârstă şi istovită de
nevoinţă şi de boală, va trece la cele veşnice.
După aproape 10 ani de nevoinţă în acest
loc tainic, Teodora se va îndrepta spre munţii
Neamţului, şi va vieţui pustniceşte în preajma
schitului Sihăstria. Ca povăţuitor a avut pe
ieroschimonahul Varsanufie, egumenul Sihăstriei,
care îi va da ş i binecuvântarea de a vieţui
pustniceşte, în jurul Sihăstriei, într-o chilie nu
departe de schit.Astfel, de acum începe o nouă
perioadă de vieţuire ca anahoret a Cuvioasei. A trăit
în izolare cvasitotală, nefiind vizitată decât de
duhovnicul ei, ieroschimonahul Pavel din Sihăstria,
care o spovedea şi o cumineca. Viaţa ei era
rugăciune, veghe şi cugetare dumnezeiască adâncă,
iar hrana era oferită de pădure: bureţi, urzici, mure,
măcriş, alune, zmeură. Din când în când mai
primea şi pesmeţi şi poame uscate, de la schit.
Însă s-a întâmplat ca la o nouă năvălire a
turcilor, Cuvioasa să fie văzută de aceştia, astfel că
au început s-o urmărească. Fugind, Teodora s-a
adăpostit în peştera care şi astăzi îi poartă numele,
tradiţia menţionând că la rugăciunea ei stânca s-a
despicat adăpostind-o pe Cuvioasă.
continuare pagina 6
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Sf. Cuv. Teodora	
  

Înainte de trecerea ei la cele veşnice,
egumenul Sihăstriei a observat că păsările aveau
un comportament neobişnuit, luând pâine ş i
zburând spre Sihla. Astfel, el a trimis pe doi dintre
ucenicii săi să vadă ce se întâmplă cu acele păsări.
Astfel, aceia au găsit-o pe Cuvioasa Teodora în
rugăciune, înălţată de la pământ, asemenea
Cuvioasei Maria Egipteanca. Văzându-i, acesta lea povestit despre sine, despre apropiatul ei sfârşit,
rugându-i să meargă la mănăstire pentru a-i aduce
un preot şi un diacon ca să se poată împărtăşi cu
Sfintele Taine. A doua zi dimineaţă, ieromonahul
Antonie şi ierodiaconul Lavrentie au venit la
peştera Cuvioasei împărtăşind-o cu Sfintele Taine.
Imediat după aceasta, Cuvioasa şi-a dat sufletul în
mâinile Domnului, rostind cuvintele: „Slavă, Ţie,
Doamne, pentru toate”. Moaştele sale au fost
aşezate în peşteră, în scurtă vreme aceasta
devenind loc de pelerinaj pentru mulţimi de
credincioşi.

Taierea capului

Sfantului Ioan Botezatorul

29 August

Sfântul Ioan, Inaintemergatorul si
Botezatorul Domnului a primit de la însusi Domnul
Hristos marturia ca el era cel mai mare dintre toti
oamenii nascuti din femeie si cel dintâi intre
Profeti. In anul 15 al domniei lui Tiberiu Cezar
(anul 29), Ioan, când a auzit Cuvântul 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 Mântuitorul el ii indruma sa faca mai
curând roade vrednice de pocainta, decit sa se
laude ca sint fiii lui Avraam. EL 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 când acesta din urma era inca
in viata si avusese cu ea o fata, Salomeea. Facinduse mijlocitorul constiintei inveterate a pescarului,
Profetul ii vorbea in numele lui Dumnezeu : "Nu iti
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Auzind despre acestea Cuviosul Elefterie,
care fusese oarecând soţul Teodorei, a venit să-şi
petreacă cei din urmă ani ai vieţii sale la Sihăstria,
aproape de locul de odihnă al Cuvioasei. După
aproximativ 10 ani îşi va da şi el sufletul în mâinile
Domnului.
Sporind evlavia credincioşilor faţă de
Cuvioasa Teodora, în apropierea peşterii s-a
ridicat, între 1730-1763 schitul Sihla, cu cele două
bisericuţe ale sale, „Schimbarea la faţă” şi
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, care există
şi până astăzi. În 1830, trupul făcător de minuni al
Cuvioasei a intrat în posesia familiei Sturza, a fost
aşezat într-o raclă de argint şi a fost dus la biserica
din satul Miclăuşeni-Iaşi. De acolo, în 1856,
moaştele au ajuns la lavra Pecerska din Kiev, unde
se află şi astăzi. Pe racla ei se află inscripţionate, în
limbile slavonă şi română, cuvintele: „Sfânta
Teodora din Carpaţi”. Cu sfânta bucurie că
neamul nostru a mai odrăslit un mărgăritar
duhovnicesc în grădina Raiului, în anul 1992,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
trecut pe Cuvioasa Teodora în rândul Sfinţilor,
având ca zi de prăznuire data de 7 august.
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 sfânt, 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.

continuarea pagina 7
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Sinaxarul lunii August
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
desfrânate 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, tânara ceru
sa ii fie adus imediat pe un platou capul lui Ioan
Botezatorul. Regele se simti incurcat, dar din
cauza juramântului sau, si pentru a nu-si 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 sângerând, pe un platou, in sala de
ospat care adresa in tacere reprosul sau fata de
slabiciunea criminala a regelui. Ucenicii Sfântului
venira sa ii ia trupul si mersera sa il ingroape in
Sevastia apoi se dusera sa il instiinteze pe Iisus.
Abia mult mai târziu Moastele Sfântului
Inaintemergator fura regasite in mod miraculos,
pentru a raspândi harul asupra credinciosilor care
li se inchina.

Articolul parohianului
AJUTORUL DIVIN
	
  
Avem, in general, tendinta naturala fata de oameni de a astepta o reciprocitate care sa raspunda
binelui facut . Ori, a te sprijini pe o reciprocitate umana , inseamna a umbla dupa himere .
Cand ajutam pe cineva sau ii facem un serviciu , de obicei contam pe faptul ca el ne va intoarce
serviciul . Asta asteptam de la copii , de la familie , prieteni sau colaboratorii nostri . Uitam ca Dumnezeu ii
ajuta pe ceilalti prin noi si cu noi insine . Fiecare dintre noi este o unealta in mainile Creatorului ; deci in
primul rand Lui i se cuvine recunostinta umana. Bineinteles, aceasta nu inseamna ca nu trebuie sa-i
multumim celui care a fost bun cu noi. Recunostinta este importanta si necesara,dar o datoram in primul rand
lui Dumnezeu si abia pe urma omului .Daca vom conta pe vointa lui Dumnezeu , nu vom reprosa nimanui ca
nu ne ajuta asa cum am dori. De fapt, nimeni nu ne poate ajuta daca Dumnezeu nu ingaduie. Totusi
intotdeauna avem o multime de pretentii ascunse fata de cei care nu ne implinesc asteptarile. Amaraciunea si
sentimentul de singuratate rezulta din exigentele noastre ramase neimplinite, pentru ca nimeni nu a raspuns
acestora .Daca vrem sa practicam putin virtutea umilintei va trebui sa luptam hotarati contra exigentelor
noastre fata de oameni si impotriva oricarei gratitudini si reciprocitati. Nu trebuie sa contam pe faptul ca
cineva apropiat ne va coplesi cu grija lui si se va ocupa de noi cand vom fi la restriste .
Numai Dumnezeu se va ocupa cu siguranta de noi, pentru ca El ne iubeste. Tatal ceresc, ne va da
intotdeauna ce este mai bun pentru noi . Chiar daca este suferinta . Tot ceea ce ni se petrece in viata este in
vederea intalnirii cu prezenta iubitoare a Tatalui . Compasiunea si discernamantul sunt cele care ar trebui sa
ne calauzeasca. Fiecare are drumul lui si lectiile lui, iar viata ii invata pe toti . Durerea unuia nu poate fi
comparata cu a altcuiva deorece cupa suferintelor nu are aceasi marime pentru toti .
Credinta in Dumnezeu ne ajuta sa stim pana unde sa manifestam compasiune si de unde sa folosim
discernamantul pentru a ne apara. Mantuitorul Iisus a spus ca ,, nu este bine sa arunci margaritare porcilor".
Masura lucrurilor este in noi . Increderea in ceilalti este data de increderea pe care o ai in tine insati . Viata si
oamenii au frumusetea pe care le-o dau ochii nostri , de fapt sufletul . ,,Daca iei omul drept ceea ce pare a
fi ,faci din el ceva mai rau decat este . Dar daca-l consideri deja ceea ce ar putea fi , faci din el ceea ce ar
trebui sa fie " (Goethe) .
Intalnim oameni care nu sunt asa cum am vrea noi sa fie, ei sunt asa cum au ei nevoie sa fie . Ei,
neactionand in functie de tiparele noastre,ne induc o stare de dezamagire insa subiectiva .
Mantuitorul Iisus a venit sa vesteasca oamenilor Imparatia Tatalui Ceresc , iar oamenii l-au batjocorit
si l-au rastignit. Pe cruce fiind Iisus s-a rugat pentru ei :,, Iarta-i ,Doamne , caci nu stiu ce fac ". Iertare nu
inseamna indulgenta, nepasare. Actul iertarii nu te obliga sa accepti orice ,insa te ajuta sa actionezi
crestineste si sa raspunzi raului cu bine .
M.C.
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Martiriul Sfantului Contantin Brancoveanu si fiilor sai si Sfetnicului Ianache Sf.Martiri Brancoveni
	
  
Constantin s-a născut în anul 1654, în satul
Başa, unde erau închişi numai înalţii demnitari. Şi aici
Brâncoveni, fostul judeţ Romanaţi, fiind nepot al
au urmat alte serii de torturi, tot în scopul jefuirii de
voievodului Şerban Cantacuzino.Murind cei doi fraţi
avere. În cele din urmă, muftiul a reuşit să obţină
graţierea ostaticilor, dar cu condiţia trecerii la
ai săi mai mari, toată moştenirea părintească rămâne
tânărului Cantacuzino. Cu toate că nu a râvnit
mahomedanism. Însă bătrânul voievod va refuza cu
bărbăţie şi curaj, ca şi cei dimpreună cu dânsul, drept
niciodată la tronul Munteniei, a fost nevoit să
primească ungerea ca domnitor, la aceasta contribuind
pentru care au fost condamnaţi la moarte prin
boierii ţării, împreună cu mitropolitul Teodosie şi cu
decapitare, în data de 15 august 1714. Această zi era
menită să le adâncească şi mai mult durerea din
Patriarhul Ecumenic, cu toţii preţuindu-l pentru
alesele sale calităţi, intelectuale şi morale.
suflet, fiind şi Praznicul Adormirii Maicii Domnului,
dar şi ziua onomastică a voievodului, care împlinea
Astfel, in timpul domniei sale au fost înălţate
bisericile de la Potlogi şi Mogoşoaia, mânăstirile
60 de ani.
Hurezi ş i Brâncoveni, precum ş i palatul de la
Astfel, Brâncoveanu, împreună cu toate
rudeniile lui, au fost scoşi din temniţă, numai în
Mogoşoaia, care se distinge prin stilul arhitectural
brâncovenesc, devenit renumit. prin aceasta,
cămăşi, cu capetele descoperite, şi purtaţi în lanţuri pe
uliţele Constantinopolului, ca nişte făcători de rele.
Constantin Brâncoveanu a ctitorit epoca cea mai
strălucită a culturii noastre româneşti.
spre locul de execuţie Ialy-Kioşc, din apropierea
De asemenea, voievodul a trimis ajutoare şi
marelui serai. de faţă erau, pe lângă şirurile de ieniceri
şi mulţimea de popor îngrozită, şi sultanul Ahmed al
danii substanţiale către creştinii aflaţi în afara
hotarelor ţării, în Moldova, Transilvania, precum şi la
III-lea, crudul său vizir, Gin Ali, precum ş i
ambasadori mai-marilor puteri europene de
Locurile Sfinte. Averea lui imensă însă, râvnită de
turci, precum şi intrigile de la Curte, i-au grăbit
atunci, invitaşi special la macabrul spectacol.
sfârşitul. Dar astfel, voievodul şi-a încununat fruntea
( jurnal francez, Gazette de France, a scris „un
domnitor roman a fost executat pentru ca nu si-a
lui, ca şi a celor 4 feciori şi a lui Ianache Văcărescu,
primul său sfetnic şi dregător, care era şi unchiul
platit datoriile”. Ei (puterile europene, n.n) nu
aveau nicio treaba cu marturia crestina) Cumplita
soţiei sale, cu sfântul nimb al muceniciei pentru
credinţa ortodoxă, pe care nu a părăsit-o nici în faţa
dramă n-a durat decât un sfert de ceas, după spusele
călăului.Astfel, în apropierea Paştelui anului 1714,
unor martori oculari. Călăul i-a pus în genunchi pe
toţi şase, la o oarecare distanţă unul de altul, li s-au
printr-un trimis al înaltei porţi, care sosise la
Bucureşti, lui Constantin Brâncoveanu i se pune pe
scos bonetele, li sa îngăduit să-şi facă o mică
rugăciune. Del Charo păstrează următoarele cuvinte
umăr năframa de mătase neagră, semnul maziliei. A
fost dus împreună cu familia şi o parte din averi la
de îmbărbătare ale lui Brâncoveanu: „Fii mei, fiţi
Constantinopol unde va fi închis în sumbra închisoare
curajoşi, am pierdut tot ce am avut în această lume,
cel puţin să salvăm sufletele noastre şi să ne spălăm
„Edicule” (Închisoarea celor şapte turnuri). Aici au
fost ţinuţi închişi vreme de 4 luni, fiind supuşi la cele
păcatele cu sângele nostru”. Sub prima lovitură de
paloş a căzut capul vistiernicului Ianache Văcărescu,
mai cumplite chinuri, fiind torturaţi pentru a mărturisi
unde şi-au ascuns averile. După cele patru luni de
apoi al fiului mai mare a lui Brâncoveanu, apoi cele
tortură, ostaticii au fost mutaţi în închisoarea Bostangi
ale lui Ştefan şi Radu.
continuarea pagina 9
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Când călăul a ridicat paloşul să taie capul
copilului Mateiaş, acesta înspăimântat, s-a rugat
sultanului să-l ierte, făgăduind că se va face
musulman. dar bătrânul tată şi-a îmbărbătat astfel
copilul: „Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care
să-şi piardă credinţa. Dacă este cu putinţă, mai bine
să mori de o mie de ori decât să-ţi renegi credinţa
strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai mulţi pe
pământ.” Copilul, ca renăscut, îşi puse liniştit gâtul
pe tăietor şi-i zise călăului : „Vreau să mor creştin:
loveşte”, iar acesta îi tăie capul. La capătul acestor
imagini cutremurătoare pentru sufletul oricărui tată,
capul lui Constantin Brâncoveanu nu s-a putut dezlipi
de trup la lovirea călăului, şi astfel, cei şase martiri
şi-au încredinţat viaţa în mâinile Celui care fusese
mărturisit.
Apoi, trupurile celor şase eroi ai credinţei au
fost târâte pe uliţi şi aruncate în apele învolburate ale
bosforului, iar capetele au fost înfipte la prima poartă
a seraiului, unde au stat trei zile, după care şi ele au
urmat trupurilor. Pe ascuns, creştinii au adunat ce se
mai putea recupera din trupurile celor şase martiri, şi
le-au dus în taină de le-au îngropat, nu departe de
Constantinopol, în insula Halchi, în biserica
mânăstirii Maicii Domnului, pe care domnitorul
brâncovean o ajutase cu ceva timp mai înainte.
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Soţia marelui domnitor a stat închisă la
Constantinopol până în martie 1715,apoi a fost
exilată la Kutai, de unde a fost eliberată şi a venit în
ţară, în 1716 iar în 1720, a adus în ţară osemintele
soţului ei, în timpul domniei lui Nicolae
Mavrocordat, şi le-a înmormântat în biserica Sf.
Gheorghe Nou, între mormântul lui Ion Mavrocordat
şi cel al lui Grigorie Brâncoveanu. Nu s-a scris
numele voievodului pe lespedea de pe mormânt de
teama turcilor, dar pe aceasta se poate distinge, săpată
în piatră stema Ţării Româneşti, ca semn că acolo
odihneşte domnitorul acesteia.
La iniţiativa fostului patriarh Miron Cristea,
în 1934, cu prilejul praznicului Sfinţilor împăraţi
Constantin ş i Elena, sicriul cu osemintele lui
Constantin Brâncoveanu a fost strămutat din biserica
Sf, Gheorghe Nou şi depus în paraclisul patriarhal,
pentru a se săvârşi cuvenita slujbă de pomenire. Apoi,
a doua zi a urmat o procesiune, în cadrul căreia
sicriul cu cinstitele oseminte a fost purtat, în sunetele
clopotelor bisericilor, de-a lungul a mai multor străzi
din Bucureşti, şi repuse în biserica Sf. Gheorghe Nou,
unde se află şi astăzi.
In anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române va trece pe cei şase martiri în
rândurile sfinţilor, ca zi de prăznuire fiind stabilită
data de 16 august.

Sf Cuv Iosif de la Varatec (16 August)
Cuviosul Părinte Iosif s-a născut în jurul anului 1750, în satul Valea Jidanului din Transilvania, dintr-o
familie de oameni evlavioşi, trăitori ai credinţei ortodoxe.
Cuviosul Iosif a cunoscut viaţa monahală din tinereţe, alegând să devină ucenic al Cuviosului Paisie
Velicicovschi, pe când se afla la Mănăstirea Dragomirna. El s-a deprins cu ascultarea, smerenia, paza minţii,
înfrânarea, postirea, privegherile şi rugăciunea minţii.Când Sfântul Cuv. Paisie s-a mutat cu obştea la Mănăstirile
Secu şi Neamţ, a venit şi Cuviosul Iosif, care, la recomandarea stareţului, a fost călugărit şi hirotonit ieromonah.
Pe la anul 1779, îl aflăm pe Cuviosul Iosif îndrumător duhovnicesc la Schitul Pocrov de lângă Mănăstirea
Neamţ, şi povăţuitor al maicilor de la schiturile Gura Carpenului şi Durău.La ceva timp, cu binecuvântarea
stareţului, a devenit sihastru (ieroschimonah) în Munţii Neamţului cu alţi doi părinţi, Gherman şi
Gherontie.După anul 1785, cu povăţuirea Stareţului Paisie şi cu binecuvântarea chiriarhului, Cuviosul Iosif a
fost rânduit să pună bazele Mănăstirii Varatic, împreună cu maica Olimpiada, iar mai apoi şi Nazaria, ucenicele
sale duhovniceşti de la Schitul Durău. La Mănăstirea Varatic a devenit ctitor al celor două biserici de la începutul
mănăstirii, al celei din lemn (1785) şi apoi din zid (1808-1812), ambele cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”. Sfântul Iosif Pustnicul a contribuit la organizarea mai multor mănăstiri din munţii Neamţului şi timp
de treizeci de ani a asigurat îndrumarea duhovnicească a mai bine de trei sute de călugăriţe, precum şi a
numeroşi anahoreţi din munţii de lângă Sihla.
Din mărturiile monahiilor de la Varatic se ştie că
duhovnicescul părinte a dus o viaţă aspră, cu nevoinţe călugăreşti, iubind pe Dumnezeu şi oameni, rugăciunea şi
cărţile. Pentru viaţa sa sfântă, Dumnezeu l-a înzestrat pe Cuviosul Iosif cu darul facerii de minuni şi al izgonirii
duhurilor necurate, prin rugăciunile fiind vindecaţi mulţi creştini de bolile sufleteşti şi trupeşti.
Cuviosul părinte a trecut la cele veşnice la 28 decembrie 1828, fiind înmormântat în pronaosul Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Varatic. De la marele isihast român se păstrează un Tipic al
rugăciunii inimii, pe care îl urma dimpreună cu ucenicii săi din mănăstiri.
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Sfantul Ierarh
Varlaam (30 august)

Sf Cuv.Iosif de la Varatic

Sf.Ier. Varlaam
Sf. Ier.Nifon Patr.C -tinopolului Mitropolitul Moldovei

Sinaxarul lunii
August

Sfantul Ierarh Nifon (11 august)

care îl va tunde pe Nicolae în
monahism sub numele de Nifon. După
moartea părintelui său duhovnicesc,
Nifon va merge ca ucenic la un călugăr
înţelept, cu numele Zaharia, venit de la
Sfântul Munte.
Dupa 1453 va pleca în Sfântul
Munte si aici, după ce va trece pe la mai
multe aşezăminte athonite, se va stabili
la mânăstirea Dionisiou, unde, după
puţin timp, va fi hirotonit ierodiacon şi
apoi ieromonah. După moartea
mitropolitului de Tesalonic, căutându-se
o persoană potrivită pentru această
slujbă, a fost găsit destoinic Sfântul
Nifon. La început acesta s-a împotrivit,
dar îndemnat de fraţi şi rugat fiind de
clericii din Tesalonic, a acceptat în cele
din urmă, astfel Sfântul Nifon fiind
păstorul acestei regiuni între anii
1483-1486. Din perioada păstoriri sale
se cunoaşte că a luat parte la lucrările
Sinodului din Constantinopol din anul
1484, unde s-au respins hotărârile de
unire cu Roma luate la Sinodul de la
Florenţa din 1439.
După trecerea la cele veşnice a
patriarhului
Simeon
al
Constantinopolului, în anul 1486 Sfântul
Nifon a fost ales în înalta demnitate
clericală, însă, după doi ani de păstorie
va fi alungat din acest scaun, prin
uneltiri diavoleşti, până în 1496, când a
fost chemat din nou în scaunul

ecumenic. În anul 1498, tot din uneltiri
vrăjmaşe, va fi surghiunit la Adrianopol,
unde îl va întâlni pe voievodul muntean
Radu cel mare (1495-1508). Acesta, l-a
rugat să vină în Muntenia, pentru a pune
în rânduială viaţa bisericească de aici.
Ajungând în Muntenia şi văzând
neorânduielile ce erau în Biserică, a
convocat la Târgovişte un Sinod
mitropolitan mixt, de clerici şi mireni,
sinod în care s-a hotărât înfiinţarea a
două noi episcopii, a Râmnicului şi a
Buzăului. Totodată, a hirotonit şi doi
episcopi pentru aceste noi eparhii.
Însă în scurt timp va izbucni un
conflict între domnitor şi Mitropolit,
datorat faptului că Radu cel Mare
proteja pe boierul moldovean Bogdan,
ce-şi lăsase nevasta şi copii în Moldova,
(fugind de pedeapsa pusă asupra sa de
Ştefan cel Mare, ca urmare a unei
trădări) şi se căsătorise „în fărădelege”cu
sora sa, domniţa Caplea.Datorita acestui
conflict, în anul 1505 Sfântul Nifon va
părăsi Ţara Românească, afurisind pe
boierul moldovean cât şi pe cei ce-l
ajutaseră la săvârşirea fărădelegii,
proorocind apoi despre suferinţele care
aveau să se întâmple Ţării Româneşti şi
asupra domnitorului ei.
Sfântul Nifon se va opri puţin
timp la Sofia, după care va poposi iarăşi
în Sfântul Munte, mai întâi la mânăstirea
Vatopedu, apoi la Dionisiou, unde s-a şi
sfârşit din această viaţă, în ziua de 11
august 1508, la vârsta de 90 de ani.
continuare pagina 11

Sfântul Mitropolit
Va r l a a m a p ă s t o r i t
Mitropolia Moldovei
între anii 1632-1653, în
timpul domnitorilor
Alexandru Iliaş, Miron
Barnovschi, Moise
Movilă şi Vasile Lupu.
Provenind dintr-o familie
de răzeşi, care se numea
Moţoc, din Borceşti,
Mitropolitul Varlaam s-a
născut în jurul anului
1590.Din tinereţe ş i-a
îndreptat paşii spre
Schitul Zosim de pe valea
pârâului Secu, unde a
învăţat carte şi limbile
slavonă ş i greacă. Pe
aceeaşi vatră, Vornicul
Nestor Ureche şi soţia sa
Mitrofana au ctitorit în
1602 Mănăstirea Secu în
care a început să
funcţioneze şi o şcoală.
Tânărul Vasile Moţoc a
intrat în obştea noii
mănăstiri, unde a fost
călugărit cu numele de
Va r l a a m . F i i n d b u n
povăţuitor, a fost numit
egumen al mănăstirii. Cu
multă osârdie, cuviosul
Varlaam s-a adâncit în
tainele cărţilor, traducând
Scara (Leastviţa)
Sfântului Ioan Scărarul
(1618). Apoi, pentru
strădaniile şi virtuţile sale
el a fost cinstit cu rangul
de arhimandrit. Ajungând
sfetnic de încredere al
domnitorului Miron
Barnovschi, în anul 1628,
arhimandritul Varlaam
este trimis la Kiev ş i
Moscova
continuare pagina 11
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Sfantul Ierarh Nifon
În anul 1515, la trei ani de domnie, domnitorul Neagoe Basarab a trimis o delegaţie la Muntele Athos,
condusă de logofătul Danciu, delegaţie ce avea scopul de a cere în dar, pentru un timp, moaştele Sfântului
Nifon. În acest fel, moaştele Sfântului ierarh au ajuns la mânăstirea Dealu, racla cu sfintele moaşte fiind
depusă peste mormântul lui Radu cel Mare, ca semn de împăcare şi dezlegare de blestem. În 1517, în ziua de
16 august, s-a săvârşit canonizarea Sfântului Nifon, aceasta fiind prima canonizare despre care ştim că s-a
săvârşit la noi în ţară.
După ce moaştele Sfântului Nifon au fost ţinute mai multe zile pentru închinarea credincioşilor, ele au
fost aşezate într-un sicriu de argint curat, poleit cu aur şi înfrumuseţat cu pietre scumpe, dăruit de Neagoe
Basarab în semn de preţuire faţă de Sfântul Nifon. Moaştele Sfântului au fost duse înapoi la Dionisiou, unde
călugării de acolo, fiind adânc mişcaţi de darurile făcute de domnitorul Ţării Româneşti, au hotărât să
dăruiască acestuia capul şi o mână din moaştele Sfântului Nifon.Ele vor fi depuse cu preţuire în mânăstirea
Curtea de Argeş, după care vor fi mutate, în 1949, în biserica Sf. Dumitru, catedrala Mitropoliei Craiovei.

Sfantul Ierarh Varlaam
în vederea cumpărării de icoane pentru
mănăstirile Dragomirna şi Bârnova şi pentru
biserica ctitorită de domnitor în Iaşi. Varlaam s-a
întors în ţară , dar primind vestea morţii
Mitropolitului Anastasie Crimca (1629) şi pe cea a
înlăturării domnului Miron Barnovschi, s-a retras la
Mănăstirea Secu.
În anul 1632, în timpul
domniei voievodului Alexandru Iliaş, prin lucrarea
lui Dumnezeu, arhimandritul Varlaam a fost chemat
să păstorească Mitropolia Moldovei în locul
Mitropolitului Atanasie (1629-1632), care s-a mutat
la cele veşnice.
În timpul păstoririi Mitropolitului Varlaam,
Mitropolia Moldovei s-a bucurat de mult ajutor din
parte domnitorului Vasile Lupu. Sprijinit şi de
Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Kievului,
Mitropolitul Varlaam a înfiinţat prima tipografie
românească din Moldova, în anul 1640, la
Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi. Tot el s-a
ocupat de organizarea Sinodului de la Iaşi din anul
1642, care a îndreptat şi aprobat Mărturisirea de
credinţă alcătuită de Mitropolitul Petru Movilă al
Kievului în 1638, pentru a da clerului ş i
credincioşilor ortodocşi o călăuză în lupta lor
împotriva rătăcirilor de la Sfânta Tradiţie a Bisericii.
Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în anul 1639,
între cei trei candidaţi propuşi pentru ocuparea
scaunului de Patriarh ecumenic al
Constantinopolului. Ca un păstor bun şi harnic,
Mitropolitul a tipărit la Iaşi mai multe cărţi de slujbă
şi de apărare a credinţei ortodoxe, şi anume:
Cazania, Cele şapte taine, Răspunsul împotriva

catehismului calvinesc, Pravila, Paraclisul
Născătoarei de Dumnezeu şi altele.
Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte
românească de învăţătură la duminicile de peste an,
la praznice împărăteşti şi la sfinţi mari (1643) a fost
prima carte românească tipărită în Moldova,
numărându-se până astăzi între cele mai de seamă
scrieri din istoria vechii culturi româneşti. În timpul
păstoririi Mitropolitului Varlaam al Moldovei a fost
zidită frumoasa biserică a Mănăstirii „Sfinţii Trei
Ierarhi” din Iaşi, ctitoria cea mai de seamă a
domnitorului Vasile Lupu. În anul 1641, în această
biserică, evlaviosul Mitropolit Varlaam a aşezat
moaştele Cuvioasei Parascheva, dăruite
domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică
de Constantinopol, în semn de recunoştinţă pentru
ajutorul oferit de el acesteia, în vremea Patriarhului
ecumenic Partenie. Pentru a întări credinţa ortodoxă
şi a-i lumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a
îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze
la Iaşi, în anul 1640, prima şcoală de grad înalt din
Moldova, după modelul Academiei duhovniceşti de
la Kiev, înfiinţată acolo de Sfântul Ierarh Petru
Movilă.
După ce domnitorul Vasile Lupu a pierdut
scaunul domnesc în anul 1653, Mitropolitul
Varlaam, dornic de linişte şi de rugăciune, s-a retras
la mănăstirea sa de metanie, Secu, după cum
mărturiseşte cronicarul Miron Costin. Vrednicul
Mitropolit a mai trăit patru ani, în smerenie, în
rugăciune şi în vieţuire sfântă, strămutându-se la
veşnicele locaşuri către sfârşitul anului 1657.A fost
înmormântat în zidul de miazăzi al bisericii
Mănăstirii Secu.
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Sf.Ier. Ioan de la Rasca (30 august)
S-a născut în ţinutul Vrancei (pe atunci
numit ţinutul Putnei), din neam de răzeşi, din
binecredincioşii părinţi Gheorghe şi Anastasia. Din
tinereţe a dorit viaţă călugărească.
Rudenia sa, Varlaam Moţoc, viitorul
mitropolit al Moldovei, aflând de râvna şi dorinţa
tânărului, l-a dus în obştea Mănăstirii Râşca, Aici,
la Râşca, a fost călugărit de egumenul Agafton, în
jurul anului 1630. După câţiva ani, Mitropolitul
Varlaam îl mută pe călugărul Ioan de la Mănăstirea
Râşca la Mănăstirea Secu, dându-i chilia, cărţile şi
lucrurile pe care le păstra în mănăstirea sa de
metanie.
La Mănăstirea Secu, Ioan a stat sub
ascultarea egumenilor Nechifor şi Ghedeon. În anul
1641, Domnitorul Vasile Lupu, sfătuit de
Mitropolitul Varlaam, înfiinţează în Cetatea
Neamţului o mică mănăstire, cu hramul Sf. Ierarh
Nicolae. În Cetate se adăposteau, în vremuri de
restrişte, familia domnitorului ş i alte familii
boiereşti din Moldova. Aici era adăpostit şi tezaurul
ţării. De aceea, Mitropolitul Varlaam a aşezat la
egumenia acestei mănăstiri-cetate pe omul său de
încredere şi rudenia sa, Ioan „de la Râşca” de la
Mănăstirea Secu, smerit călugăr, mare rugător şi
postitor. Ioan a fost egumen la Mănăstirea din
Cetatea Neamţului până în anul 1665. El a botezato, afundat în 1650, pe fiica lui Joldea, armaşul
cetăţii, cea care avea să fie, peste ani, marea
sihastră, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, şi el
i-a fost duhovnic şi îndrumător până la vârsta de 16
ani, îndemnând-o să aleagă viaţa monahală. În anul
1666, Mitropolitul Ghedeon, aflat pentru a doua
oară în scaunul mitropolitan, l-a aşezat, pentru un an
de zile, egumen la Mănăstirea Secu.
În anul 1667, Ioan este ales, hirotonit şi
instalat episcop al Huşilor, Episcopie ce purta grijă
de credincioşii din Ţara de Jos a Moldovei, de pe
ambele maluri ale Prutului. Aici, Ioan a păstorit
timp de şapte ani, în vremuri grele, când turcii şi
tătarii prădau, deseori, aceste locuri. Vlădica Ioan
era milostiv, gata oricând să aline orice durere. Era
foarte îndrăgit ş i respectat de ceilalţi ierarhi
moldoveni, mai cu seamă de Sfântul Ierarh
Dosoftei, în acea perioadă episcop la Roman, iar
după câţiva ani mitropolit, al Moldovei. Din anul
1674 şi până la fericita sa mutare la Domnul, în anul
1685, Ioan a păstorit Episcopia Romanului.
	
  

Un Pateric al sfinţilor din Moldova-România,
manuscris din anul 1888, ni-l descrie astfel: „Şi tot
în anii aceştia şi preasfinţitul arhiepiscop Ioan au
îndemnat pre lume a se minuna prin strălucitele şi
sfintele sale nevoinţe. El mai întâi din tânără vârstă
au îmbrăţişat orânduiala monahicească … ş i
petrecând viaţă sfântă şi plăcută lui Dumnezeu, de
acolo s-au rânduit la scaunul arhiepiscopiei
Romanului în anul 1674, unde iarăşi întru neîncetate
nevoinţi şi întru înalte bunătăţi strălucind minunat!
Şi petrecând cu smerenie adâncă, s-au mutat la
vecinica odihnă”.
Cât timp a păstorit la Roman s-a ostenit ca,
din puţina sa agoniseală, să ctitorească Mănăstirea
Mera, în ţinutul său natal, ajutat de rudenia sa,
vornicul Moţoc din Odobeşti. Episcopul Ioan a găsit
de cuviinţă ca la această mănăstire să aşeze pe
ucenica sa Teodora de la Cetatea Neamţului,
împreună cu alte câteva călugăriţe.
Adânc impresionat de viaţa curată şi alesele
nevoinţe ale episcopului Ioan, Sfântul Mitropolit
Dosoftei, în cartea sa „Viaţa şi petrecerea sfinţilor”,
îl numeşte arhiepiscopul cel sfânt şi minunat.
Înainte de moarte, Ioan a lăsat mitropolitului său
puţinele bunuri pe care le avea. În anul 1685
fericitul Ioan s-a mutat la Domnul. Sfântul
Mitropolit Dosoftei, împreună cu ceilalţi ierarhi ai
Moldovei, i-a făcut cuvenita prohodire şi l-au aşezat
în mormântul de lângă biserica mare a Mănăstirii
Secu. Lespedea mormântului său, peste care au
trecut vitregiile vremurilor, stă şi astăzi mărturie
deasupra locului unde odihnesc osemintele sale.
Teodora, după ce şi-a condus duhovnicul pe drumul
spre veşnicie, s-a retras în singurătate în Munţii
Sihlei, urmând pilda vieţii duhovnicescului său
părinte.

VIATA PAROHIALA!

PAGINA

13

Naşterea fără stricăciuni şi
fericire numai tu ai avut,
Preabinecuvântată, şi încingere
de mântuire ai dăruit oamenilor
brâul tău cel sfânt, care până
acum a rămas nestricat,
Dumnezeiască Mireasă, prin
care robul tău (numele) ia de la
dumnezeul nostru mare milă.

Racla cu Braul Maicii Domnului

	
  
	
  
	
  

PUNEREA in RACLA a
BRAULUI MAICII DOMNULUI
31 AUGUST

Potrivit traditiei, braul a fost facut din par de camila
de catre insasi Maica Domnului si dupa Adormire, la
Inaltarea ei, i l-a dat Sf Ap Toma.
La inceputul primelor veacuri crestine a fost pastrat la
Ierusalim si in sec IV auzim despre el in cadrul Episcopiei
Zela din Capadocia, pus în sfânta raclă şi aşezat într-o casă,
deasupra osemintelor împăraţilor Zoe şi Leon. In acelasi
secol, Teodosie cel mare il aduce inapoi la Ierusalim si de
aici, fiul sau Arcadius il duce la Constantinopol. Acolo a fost
depus in biserica Chalcoprateion , de unde a fost mutat de
catre Imparatul Leon la Biserica din Vlaherne in anul 458. In
timpul domniei lui Leon al VI-lea cel intelept (886-912), a fost
adus la palat, pentru a o vindeca pe Imparateasa Zoe care
era foarte bolnava. Impărăteasa Zoe a avut în vis o vedenie
dumnezeiască, spunându-i că, dacă ar fi aşezat şi atins de
trupul ei sfanţul brâu, s-ar tămădui de boala cuprinsă.
Patriarhul , prin rugăciuni umile, a scos şi aşezat sfatul brâu
pe trupul împărăteasei Zoe, care îndată s-a tămăduit,
preamărind pe Dumnezeu. Ca gest de multumire pentru
binefacerile primite de la Maica Domnului prin atingerea de
Braul Sfant, aceasta a brodat intregul brau in fir de aur,
aducandu-l in forma in care se gaseste astazi.
In sec XII, in timpul domnuiei lui Manuel I Comneanul
(1143-1180), a fost introdusa sarbatorirea Braului Maicii
Domnului la data de 31 August; inainte fusese sarbatorit
odata cu Acoperamantul Maicii Domnului.
Cotinuare in pagina 14	
  

Inima se îndoieşte,
atingându-se cu călduroasă
credinţă de brâul Fecioarei,
încingându-se cu putere
nebiruita împotriva patimilor
necurate şi a vrăjmaşilor fără de
trupuri, nevătămat rămânând în
veci.
Brâul tău, întru bucuria
inimii, cu cinste toti să-l purtăm,
care este spre ajutorul tuturor
credincioşilor; de Dumnezeu
Născătoare, dă celui ce s-a atins
de prea cinstitul tău trup, celor
bolnavi dă vindecare, celor ce
alunecă, întărire, celor leneşi
îmbărbătare, cârmuire celor ce
înoată, celor rătăciţi întoarcere.
Este cu adevărat, Curată
Fecioară, dumnezeiescul dar al
precinstitului tău brâu, tuturor
celor ce cu credinţă îl purtăm şil sărutăm cu dragoste în veci.
De înşelătoria dragostei, a
patimilor şi de vrăjmaşul ce-l
ispiteşte cu greutatea păcatelor
şi cu cumplita lene de robire,
degrabă să mântuişti pe robul
tău, mult milostivă Fecioară
Maria, care cu credinţă aleargă
la tine, ca singură apărătoare şi
mântuitoare in veci. Amin.
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Manastirea Vatopedi ~ Muntele Athos
Cotinuare din pagina 13

PUNEREA in RACLA a
BRAULUI MAICII DOMNULUI
31 AUGUST
Braul va ramane la Constantinopole pana
in sec XII, cand, dupa infrangerea lui Isaacius
de catre regele bulgar Asan (1185), a fost furat si
dus in Bulgaria, si de acolo a ajuns mai tarziu
in mainile sarbilor. A fost adus la Manstirea
Vatopedi de catre Printul Serbiei
Lazar I
(1372-1389), impreuna cu o bucata din lemnul
Sfintei Cruci. Sub regimul turc, parintii
manastirii l-au purtat in pelerinaj in Creta,
Macedonia, Tracia, Constantinopole si Asia
Mica, pentru a imparti binecuvantari si pentru a
intari moralul gracilor ce erau asupriti dar si
pentru a vindeca de numeroase boli.
	
  

Din minunile Braului Maicii Domnului
Odata, locuitorii din Ainos, au cerut
aducerea Braului si parintii vatopedini, ce au
purtat Braul, au primit gazduire la preotul
locului. Sotia acestuia, in ascuns, a luat din
Sfantul Brau o bucata. Cand parintii s-au
imbarcat pe vapor pentru a se intoarce la
manastire, cu toate ca marea era calma, corabia
ramanea nemiscata. Sotia preotului a inteles ca
totul se datoreaza gestului sau si, parandu-i rau,
a inapoiat parintilor bucata taiata din Sfantul
Brau. Imediat corabia a putut sa plece,

Manastirea Vatopedi
interior

eliberandu-se din legatura sa nevazuta. Din
aceasta cauza,! a fost nevoie sa se confectioneze
o a doua racla in care se pastreaza pana astazi
aceasta bucata taiata din Braul Maicii
Domnului..
In 1864, Sfantul Brau a fost dus la
Constantinopole, intru-cat acolo era o epidemie
de holera. De indata ce corabia s-a apropiat de
port, holera a incetat in chip minunat si cei ce
fusesera bolnavi pana atunci s-au tamaduit.
Aceasta minune a starnit curiozitatea sultanului,
care a adus Sfantul Brau la palatul sau pentru a
i se putea inchina si cinsti.
In timpul in care Braul a stat la
Constantinopole, un grec din Galata a intrebat
daca poate fi adus la el acasa intru-cat baiatul
sau era foarte grav bolnav. Cand Braul a ajuns
la el acasa, fiul sau murise deja. Dar monahii nu
au deznadajduit si si-au pus increderea la
Doctorul sufletelor si al trupurilor si la ajutorul
Maicii Sfinte. Ei au cerut sa vada pe baiat, si
dupa ce au pus Braul pe trupul mort, tanarul a
inviat. In timpurile de acum Braul este de mult
folos in special femeilor ce isi doresc sa ramana
insarcinate, care primesc o cordelina ce a fost
asezata pe racla Sfantului Brau, si prin credinta
si rugaciune, ele primesc raspuns bun dorintelor.
sa ramana insarcinate, care primesc o cordelina
ce a fost asezata pe racla Sfantului Brau, si prin
credinta si rugaciune, ele primesc raspuns bun
dorintelor.
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Despre Sfânta Aghiazmă şi Sfânta Anafură

Ce este Sfânta Aghiazmă?

Din punct de vedere etimologic, cuvântul aghiazmă provine din limba greacă şi se
tălmăceşte ,, sfinţire”. Asupra apei se coboară ,prin rugăciunile de invocare pe care preotul le săvârşeşte ,
darul şi lucrarea sfinţitoare a Duhului Sfânt, iar apoi aceasta este dată credincioşilor pentru vindecarea
bolilor, tămăduirea trupească şi sufletească, apărarea de rele şi primejdii, ocrotire împotriva lucrului ce vine
de la potrivnicul, binecuvântarea şi sfinţirea caselor etc.

De câte feluri este Aghiazma?
Aghiazma este de două feluri: mare şi mică. Se numeşte Aghiazmă mare întru-cât este săvârşită de
către arhiereu sau preot doar o singură dată în an, la praznicul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos (6
ianuarie) sau în ajunul praznicului, numai în biserică, lângă
o apă curgătoare, lac sau mare. Lucrarea ei sfinţitoare şi
tămăduitoare este foarte mare întru-cât se sfinţeşte exact în
ziua în care Mântuitorul a sfinţit apele Iordanului , primind
botezul prin mâna Sfântului Ioan Înaintemergătorul
Domnului.
Aghiazma mică se săvârşeşte de preot în cursul anului
ori de câte ori este nevoie, fie la biserică fie în casele
oamenilor. Ea mai este cunoscută şi sub numele de Sfeştanie
sau Sfinţirea Apei celei Mici( de aici aghiazma mică) avand
ca scop sfintirea oamenilor, binecuvantarea caselor, a
tarinilor, a animalelor etc.

Cum se săvârseşte sfinţirea apei?
Cele două slujbe sunt diferite, căci slujba Aghiazmei celei mari este legată de celelate rânduieli ce se
săvârşesc la praznicul Botezului Domnului (dacă se săvârşeşte in ziua praznicului, atunci după rugăciunea
Amvonului de la Sfânta Liturghie se merge la locul unde s-au pregătit vasele cu apă sau la râu) . Amândouă
însă au în cuprinsul lor citirea Apostolului şi a Sfintei Evanghelii, ectenii(cereri) speciale şi ca element
central invocarea coborârii harului Duhului Sfânt pentru sfinţirea apei.
Sfinţirea apei, atât a celei mici cât şi a celei mari se face prin cufundarea mâinii arhiereului sau
preotului săvârşitor în apă, conform rânduielii din Molitfelnic : ,, Şi preotul binecuvintează de trei ori apa,
afundând în chipul crucii mâna în apă şi, de fiecare dată zice:…”. În cadrul slujbei Aghiazmei mari este o
îndoită chemare a Duhului Sfânt: ,, Tu Însuţi , dar, Iubitorule de oameni Împărate, vino şi acum, prin
pogorârea Duhului Sfânt, Care sfinţeşte toate, şi sfinţeşte apa aceasta” şi ,, Însuţi şi acum, Stăpâne,
sfinţeşte apa aceasta, cu Duhul Tău cel Sfânt.” Aceste rugăciuni se rostesc de trei ori fiecare în parte.
În cadrul slujbei Aghiazmei celei mici, această chemare se face doar o singură dată prin rugăciunea ,,
Şi acum trimite harul Preasfântului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, care sfinţeşte toate şi sfinţeşte şi apa
aceasta”.
La sfârşitul ambelor slujbe, preotul ia Sfânta Cruce şi o afundă în apă de trei ori, cântând fie troparul
Bobotezei (la Aghiazma Mare) fie troparul Crucii ( la Aghiazma Mică).

Cum se întrebuinţează Aghiazma mare şi cea mică?
Aghiazma mare se bea înainte de anafură în perioada 6 - 14 ianurie( praznicul Botezului Domnului).
Ea se întrebuinţează şi la Sfinţirea Paştelui ce se ia de către credincioşi în Săptămâna luminată.
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Despre Sfânta Aghiazmă şi Sfânta Anafură
Aghiazma mare poate fi consumată în cursul
anului după ce credinciosul s-a spovedit şi a ajunat
în acea zi, ca mângâiere şi întărire duhovniceasca,
dar şi cu ocazia praznicelor împărăteşti cu
binecuvântarea duhovnicului.
De asemenea,
aghiazma mare se poate lua ş i după Sfânta
Împărtăşanie, înainte de anafură. Aghiazma mare se
întrebuinţează la sfinţirea de biserici, a antimiselor,
a Sfântului şi marelui Mir, la alungarea diavolilor în
cadrul unei slujbe special rânduită pentru aceste
situaţii.	
  
De	
  asemenea,	
   cu	
   ea	
  se	
  stropesc	
   casele,	
   ogoarele,	
  
grădinile,	
   livezile	
   şi	
   animalele 	
   în	
   perioada	
  
Bobotezei.	
   Animalelor	
   nu	
  trebuie	
  să 	
  li	
   se	
  dea	
  spre	
  
consum	
  aghiazmă.

	
  
Aghiazma 	
  mică	
  se	
  poate	
  consuma 	
  în	
  ﬁecare 	
  
zi 	
  după	
  ce 	
  creş>nul 	
  ia 	
  Sfânta	
  Anafură.	
  Prin	
  stropirea	
  
cu	
   aghiazmă 	
   mică	
   se	
   alungă 	
   duhurile	
   cele	
  
potrivnice,	
  se	
  vindecă	
  bolile	
  cele	
  trupeş>,	
  se	
  aduce	
  
sporire	
   gospodăriilor,	
   pace	
   şi 	
   linişte	
   în	
   sânul	
  
famiilor,	
   	
   întărire	
   în	
  încercări 	
  şi 	
  ispi>rile	
   ce	
  vin	
   în	
  
viaţța 	
   credinciosului.	
   Ea 	
   este 	
   folosită 	
   de	
   preot	
   la	
  
sﬁnţțirea 	
  icoanelor,	
  a	
  crucilor,	
  a 	
  lăcaşurilor	
  în	
  care	
  s-‐
au	
  facut	
   lucrări,	
  a 	
  odoarelor	
  de	
  cult,	
  la 	
  numeroase	
  
slujbe	
  legate	
  de	
  viaţța	
  de	
  zi	
  cu	
  zi	
  a	
  credinciosului	
  .

Cum	
  se	
  păstreaza	
  aghiazma?
Aghiazma 	
  se	
  păstrează 	
  în	
  vase 	
  curate,	
  ca 	
  un	
  
odor	
  de	
  mult	
  preţț,	
  în	
  locuri 	
  curate,	
  de 	
  obicei 	
  acolo	
  
unde	
  ﬁecare	
  îşi	
  are	
  colţțul 	
   de	
  rugăciune	
  proriu.	
   Ea	
  
va	
   rămâne	
   curată	
   şi	
   plăcută 	
   la 	
  gust	
   ani	
   în	
   şir,	
   ca	
  
dovadă	
  a	
  lucrării	
  tainice	
  a	
  Duhului	
  Sfânt.
	
  

	
  Ce	
  este	
  anafura?
	
  
Anafura 	
  este	
   pâinea 	
  care	
   se	
   sﬁnţțeşte	
   prin	
  
binecuvântarea 	
   preotului 	
   în	
   >mpul	
   cântării	
  
Axionului	
  la	
  Sfânta	
  şi	
  Dumnezeiască	
  Liturghie.	
  
	
  
Această	
  pâine	
  se	
   taie 	
  din	
  prescurile 	
  care	
  se 	
  
folosesc	
   la	
   slujba	
   Proscomodiei	
   (pot	
   ﬁ	
   5	
   prescuri	
  
mici	
  sau	
  una 	
  cu	
  pecetea 	
  mare	
  ce	
  cuprinde 	
  Agneţțul	
  
şi	
   toate 	
   miridele	
   ce	
   se	
   scot	
   la 	
   rânduiala	
  
Proscomidiei)	
  iar	
  în	
  cazul	
  în	
  care	
  nu	
  este	
  suﬁcientă,	
  
se	
  adaugă	
  şi	
  pâine.

	
  
	
  
	
  
Anafura	
   se 	
   împarte	
   la	
   sfârşitul	
   Sﬁntei 	
  
Liturghii 	
  de	
  către	
  preot	
  şi 	
  se 	
  dă	
  ca	
  mângâiere	
  celor	
  
ce	
   nu	
   s-‐au	
   putut	
   împărtăşi	
   cu	
   Trupul	
   şi 	
   Sângele	
  
Domnului 	
   nostru	
   Iisus 	
   Hristos.	
   Ea	
   nu	
   este	
   un	
  
subs*tuent	
   şi	
   deci	
   nu	
   înlocuieşte	
   Sfânta	
  
Împărtăşanie	
  .

Când	
  şi	
  cum	
  se	
  ia	
  Sfânta	
  Anafură?
Anafura	
  se	
  ia:
	
  
+	
   	
   după	
   Sfânta 	
  Împărtăşanie,	
   după 	
  ce	
   s-‐a 	
  
luat	
  Aghiazma	
  mare	
  sau	
  înainte	
  de	
  Aghiazma	
  mică.
	
  
+	
   	
   de	
   cei 	
   ce	
   au	
   primit	
   binecuvântare,	
   în	
  
ﬁecare	
   dimineaţță 	
   pe 	
   nemâncate(	
   de	
   la 	
   miezul	
  
nopţții 	
  începând,	
  cei	
  ce	
  se	
  împărtăşesc	
   şi 	
  cei	
  ce 	
  vor	
  
lua	
  anafură	
  şi	
  aghiazmă	
  trebuie	
  să 	
  nu	
  mai 	
  bea 	
  sau	
  
să	
  mănânce)
	
  
+	
   	
   întotdeauna 	
  înainte	
  de 	
  Aghiazma	
  mică 	
  şi 	
  
după	
  Aghiazma	
  mare
	
  
Dacă	
   se	
   va	
   întâmpla	
   ca 	
   anafura 	
   să 	
  
mucegăiască	
  (ca 	
  şi 	
  paştele),	
   nu	
  se	
  aruncă 	
  ci,	
   ﬁe	
  se	
  
ard	
  şi 	
  se 	
  îngroapă 	
  într-‐un	
  loc	
   curat	
   	
   ﬁe	
   se	
   dau	
  pe	
  
apă	
  curgătoare.	
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   In	
  luna 	
  august	
  a 	
   	
  avut	
   loc	
   vizita 	
  pastoral 	
  misionara 	
  a 	
   Preasﬁn>ei 	
  Sale,	
  Preasﬁn>tul 	
  
Parinte	
  Mihail	
  ,	
  la	
  parohiile	
  din	
  cadrul	
  Sﬁntei	
  Episcopii	
  a	
  Australiei	
  si	
  Noii	
  Zeelande,	
  din	
  Sydney.	
  

	
   AsUel 	
  ,duminica 	
  20	
  iulie,	
  Preasﬁn>a	
  Sa,	
  a 	
  luat	
  parte	
  la	
  slujba	
  Sﬁntei 	
  Liturghii 	
  oﬁciata 	
  
in	
   parohia	
   noastra,	
   in	
   cadrul	
   careia	
   a 	
   ros>t	
   cuvant	
   de	
   invatatura,	
   iar	
   la	
   22	
   iulie,	
   la 	
   praznicul	
   Sfantului 	
   Ilie	
  
Tesviteanul,	
   s-‐a 	
  savarsit	
   Sfanta 	
  Liturghie	
  Arhiereasca 	
  alaturi	
  de	
   P.C.	
   Preot	
   Gabriel 	
  Popescu	
  si 	
   	
  P.C.Preot	
   Vicen>u	
  
Dumitru.	
  La	
  slujba 	
  a 	
  asistat	
  alaturi 	
  de	
  credinciosi	
  si 	
  Domnul 	
  Consul 	
  General,	
  Marius	
  Dragolea.	
  Dupa 	
  aceea	
  a 	
  urmat	
  
o	
  agapa	
  frateasca.

	
  
La 	
   data 	
  de	
  20	
   iulie 	
  in	
  cadrul 	
  parohiei	
  noastre	
  a 	
  avut	
   loc	
   o	
  agapa 	
  frateasca	
  posibila	
  prin	
   dona>a	
  
facuta	
  de 	
  	
  domnul 	
  Victor	
  si 	
  dna	
  Dorina.	
  La	
  aceasta	
  au	
  luat	
  parte,	
   alaturi 	
  de	
  credinciosii	
  din	
  parohie 	
  si 	
  E.S.	
  
dr.Mihai	
   Ştefan	
  Stuparu,	
   	
   Ambasadorul 	
   	
  Romaniei	
   in	
  Australia,	
   cat	
  si	
  dl.	
   Consul	
  General	
   	
   al	
  Romaniei 	
  la	
  
Sydney,	
  dl.Marius	
  Dragolea	
  
	
  
Au	
  fost	
  inlocuite 	
  burlanele	
  de	
  evacuare	
  a 	
  apei 	
  pluviale 	
  cu	
  unele	
  de	
  dimensiuni	
  mari 	
  pentru	
  a 	
  putea	
  
evita 	
  inﬁltarea	
  apei	
  in	
  biserica	
  si	
  distrugerea	
  picturii.	
  Aceasta 	
  s-‐a 	
  putut	
  realiza	
  prin	
  contribu>a 	
  ﬁnanciara	
  
exclusiva	
  a	
  dlui	
  	
  Victor	
  si	
  dnei	
  Dorina.	
  
	
  

	
  Au	
  fost	
  achizi>onate	
  cele	
  doua	
  dezumidiﬁcatoare	
  aprobate	
  in	
  sedinta	
  comitetului	
  parohial.
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