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†) Sf. Ier. Leontie de la 

Rădăuți; Sf. Mc. doctori fără 

de arginți Cosma și Damian, 

cei din Roma 

Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți 
——  •  —— 

 

 Sfântul Leontie s-a născut în secolul 

al XIV-lea, în Rădăuţi. A intrat de tânăr în 

cinul monahal la Mănăstirea Bogdana, 

primind numele Lavrentie. 

 

 Mai târziu, s-a retras în sihăstrie, pe 

Valea Putnei, unde trăiau mai mulţi călugări 

cuvioși, care l-au îndrumat în viaţa 

duhovnicească. În jurul lui s-au adunat mulţi 

ucenici și astfel, Cuviosul Lavrentie a 

întemeiat schitul Laura (Lavra) care va 

deveni cunoscut cu numele de Schitul lui 

Lavrentie, prima sihăstrie cunoscută din 

nordul Moldovei. 

 

Troparul – Glasul 8 

 

Cu nevoinţe duhovniceşti toată viaţa ţi-ai 

petrecut-o şi, primind vrednicia arhieriei, cu 

smerenie şi cu frică de Dumnezeu ai slujit 

Biserica lui Hristos, pe Care roagă-L, Sfinte 

Ierarhe Leontie, să mântuiască sufletele 

noastre. 

 

 Cuviosul Lavrentie a devenit egumen 

al acestei obşti monahale în creştere. Potrivit 

tradiţiei, la schit avea să vină mai târziu şi 

Sfântul Daniil Sihastrul, sub povăţuirea 

egumenului Lavrentie. 

 

 În anul 1402, domnitorul Alexandru 

cel Bun (1400-1432) întemeiază Episcopia 

Rădăuţilor. Astfel, biserica Mănăstirii 

Bogdana a devenit catedrală episcopală, iar 

Cuviosul Lavrentie, fiind cunoscut de 

domnitor, cler şi de mitropolitul Sucevei, a 

fost ales ierarh al noii episcopii. 

 

 Deşi nu îşi dorea aceasta, el a primit 

hotărârea cu smerenie, lăsând în locul său, ca 

egumen al schitului Laura, pe Cuviosul 

Daniil Sihastrul, ucenicul său. 

 

 Ca episcop al Rădăuţilor, Lavrentie a 

rămas om al rugăciunii şi al dragostei de 

aproapele, făcând milostenie şi împărtăşind 

povăţuiri şi cuvinte de mângâiere tuturor. 

 

 La bătrâneţe, Cuviosul Lavrentie s-a 

retras din scaunul episcopal şi a mers la 

schitul pe care îl întemeiase, trăind mai 

departe în pustnicie. 

 

 Prin râvna sa duhovnicească, 

episcopul Lavrentie a ajuns la măsura 

desăvârşirii, fiind binecuvântat cu darul 

înainte-vederii şi cu cel al vindecărilor. 

Cunoscându-şi dinainte sfârşitul său, el a 

cerut să fie tuns în chipul schimniciei, 

primind numele de „schimonahul Leontie”. 

 

 I-a chemat apoi pe toţi fraţii şi 

ucenicii, şi-a luat rămas-bun de la obşte, după 

care şi-a dat cu pace sufletul în mâinile 

Domnului. A fost înmormântat de ucenicii săi 

în biserica din lemn a schitului Laura. 

 

 La mormântul lui veneau mulţi 

credincioşi să se închine și aveau loc multe 

vindecări de boli. La auzul acestor fapte, 

credincioşii şi clerul Episcopiei de la Rădăuţi 

au cerut mitropolitului Moldovei 

binecuvântare ca să așeze moaştele Sfântului 

Ierarh Leontie în catedrala episcopală. 

Mitropolitul Moldovei a încuviinţat acest 

lucru. 
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 În anul 1639, oraşul Rădăuţi a fost 

jefuit de tâlhari veniţi de dincolo de hotarele 

de nord ale Moldovei. În vremea acestei 

năvăliri au fost ascunse moaştele Sfântului 

Ierarh Leontie şi n-au mai fost găsite multă 

vreme. O parte din ele au fost redescoperite 

la sfârşitul secolului trecut. 

 

 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române a hotărât în anul 1992 să cinstească 

aşa cum se cuvine pe Sfântul Leontie de la 

Rădăuţi, înscriindu-l în rândul sfinţilor, cu zi 

de prăznuire în data de 01 iulie. 

 

 Moaştele Sfântului Ierarh Leontie se 

află în prezent în biserica Mănăstirii Bogdana 

din Rădăuţi. 

 

Sf. Cosma și Damian, cei din Roma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfinții Cosma și Damian, frați după 

trup, s-au născut în Roma și au trăit în secolul 

al IV-lea. Ei au fost crescuți și educați în 

credința creștină de mama lor, Teodota. 

 

 Tatăl lor fusese păgân. Teodota, 

rămasă văduvă, i-a învățat pe frații Cosma și 

Damian să-și iubească aproapele și pe 

Dumnezeu. Au studiat la școli vestite și au 

devenit doctori iscusiți, vindecând oameni, 

dar și animale, fără să primească plată pentru 

munca lor. Singura lor plată era ca cel 

tămăduit să creadă în Hristos, de la Care 

venea vindecarea. 

 

Troparul – Glasul 8 

 

Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni 

făcătorilor, cercetaţi neputinţele noastre. Şi 

ca unii care în dar aţi luat, în dar daţi-ne 

nouă. 

 

 Pe lângă darul vindecărilor, făceau 

bine tuturor. Au vândut averile moștenite și 

le-au împărțit săracilor. 

 

 Atunci când vindecau pe cei bolnavi le 

spuneau acestora: „Noi numai mâinile le 

punem pe voi, iar cu puterea noastră nimic 

nu putem să facem, ci pe toate le lucrează 

tăria cea atotputernică a lui Hristos, Unuia 

adevăratului Dumnezeu, întru Care de veți 

crede cu neîndoire, îndată sănătoși veți fi”. 

Și aceia crezând, câștigau sănătate. Și astfel s

-au întors mulți de la păgânătatea închinării 

de idoli, la Hristos. 

 

 Săvârșind multe minuni în numele lui 

Dumnezeu li s-a dus vestea în toată zona. 

Mergând în satul natal, au fost primiți cu 

bucurie deoarece locuitorii de aici au auzit de 

minunile și tămăduirile făcute de acești sfinți, 

în numele lui Dumnezeu. 
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 În acest sat se afla un doctor de la care 

sfinții Cosma și Damian au învățat știința 

medicinei, însă văzând slava de care se 

bucurau cei doi acesta a căzut în păcatul 

invidiei fapt pentru care i-a chemat să strângă 

împreună plante medicinale și, fiind în loc 

pustiu, i-a ucis. Astfel, cei doi au primit 

moarte mucenicească. 

 

 Mai multe mănăstiri, biserici și capele 

de spital sunt închinate celor doi sfinți 

doctori. În data de 01 iulie este hram la 

Capela Institutului Clinic Fundeni și la 

Biserica Centrului medical de diagnostic și 

tratament „Dr. Victor Babeș”. 

 

 Mai sunt sărbătoriți la Biserica 

„Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și 

Damian” din incinta Spitalului „Schuller” din 

Ploiești, precum biserica de la Maternitatea 

Bucur sau la capela din incinta Maternității 

Filantropia. 

 

 Capela a fost înființată deodată cu 

spitalul, în anul 1813, datorită donațiilor 

boierilor, clericilor, negustorilor și din 

veniturile mănăstirilor Arnota și Govora. De 

asemenea, a contribuit și doctorul în 

medicină și filosofie Constantin Caracaș. 

Maternitatea de la Filantropia a fost înființată 

în 1881-1883, prima și singura maternitate 

din București la acea vreme. 

 

 Biserica „Acoperământul Maicii 

Domnului” – Titan are al doilea hram 

închinat Sfinților Mucenici, Doctori fără de 

arginți, Cosma și Damian. 

 

Sursa: www.basilica.ro 

 

 

 

 

 

Sfântul Voievod Ştefan cel 

Mare, apărător al credinţei şi 

patriei străbune 
——  •  —— 

 

 Biserica noastră aduce pe 2 

iulie cinstire unuia dintre cei mai 

cunoscuţi sfinţi ai săi. Conducător drept şi 

viteaz, luptător neînfricat pentru apărarea 

neamului şi a credinţei, creştin blând şi 

smerit, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare 

este elogiat de sinaxarele Bisericii şi de 

cărţile de istorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cine dintre fiii Ţărilor Române nu a 

auzit de voievodul cu nume de martir? Cine 

nu cunoaşte vitejia, curajul şi faptele de arme 

ale lui Ştefan? Dar, mai ales, cine nu a fost 

mişcat măcar o dată de smerenia, credinţa şi 

iubirea de Dumnezeu ale domnului muşatin? 

Deşi al treilea cu acest nume între voievozii 

Ţării Moldovei, sfântul pomenit astăzi este 

singurul consemnat cu titulatura de „cel 

Mare” în analele istoriei ţinutului românesc 

dintre Siret şi Nistru. Măreţia 

Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare 

şi Sfânt nu se datorează nici staturii sale 

fizice impresionante, nici bogăţiei, nici 

anturajului său, ci faptului că nimeni înaintea 

lui şi nici după el nu a săvârşit fapte la fel de 
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măreţe. 

 

 Credinţa cu care mergea în bătălii, 

curajul cu care şi-a apărat ţara şi supuşii, 

smerenia cu care întâmpina victoria sau 

înfrângerea, dar peste toate râvna pentru 

Hristos l-au determinat pe Papa Sixt al 4-lea 

să îl numească pe Ştefan cel Mare, într-o 

bulă din 13 ianuarie 1477, „adevărat atlet al 

credinţei creştine”. Deşi această titulatură nu 

e unică, ea fiind acordată şi cu alte ocazii de 

către episcopii Romei conducătorilor care 

luptau împotriva duşmanilor Bisericii, pentru 

poporul evlavios, numirea lui Ştefan în acest 

fel a fost şi este o confirmare a ceea ce au 

crezut mereu. Iar această credinţă este 

exemplificată, poate, cel mai bine de troparul 

care se cântă în fiecare an în ziua marelui 

voievod, compoziţie care surprinde foarte 

inspirat coordonatele esenţiale ale profilului 

unui „atlet al lui Hristos”. 

 

 După cum arătam anterior, Sfântul 

Voievod Ştefan este singurul domn al 

Moldovei cunoscut cu titulatura de „cel 

Mare”, acest lucru datorându-se modului 

în care a ştiut să îşi conducă supuşii pentru 

propăşirea ţării şi apărarea credinţei 

strămoşilor şi a pământului patriei. 

 

 Geniul său militar, jertfelnicia 

oştenilor, dar mai ales credinţa şi nădejdea 

domnitorului în ajutorul lui Dumnezeu au 

făcut ca ţara Moldovei, pe care a condus-o 47 

de ani, să nu se plece în faţa nici unui popor 

străin. Ştefan a ştiut să gestioneze atât 

victoriile, cât şi înfrângerile militare în cel 

mai smerit mod, considerând atât reuşitele, 

cât şi eşecurile de pe câmpul de bătălie ca 

împliniri ale voii lui Dumnezeu. 

 

 În acest sens, domnul scria principilor 

creştini, după victoria de la Podul Înalt: „Cu 

ajutorul Domnului Dumnezeului nostru 

Atotputernic, am mers împotriva dușmanilor 

creștinătății, i-am biruit și i-am călcat în 

picioare, și pe toți i-am trecut sub ascuțișul 

sabiei noastre; pentru care lucru, lăudat să fie 

Domnul Dumnezeul nostru”, iar după 

înfrângerea de la Valea Albă (1476) 

mărturisea smerit principelui veneţian: 

„Socotesc că a fost voia lui Dumnezeu, ca să 

mă pedepsească pentru păcatele mele; și 

lăudat să fie numele Lui”. 

 

 Din acest motiv, înțelepciunea 

populară a surprins năzuinţa domnitorului de 

apărare şi transmitere nealterată a credinţei şi 

a teritoriului patriei într-o strofă a unei 

cunoscute compoziţii lirice: „Eu vă las în 

grija mare/ A lui Dumnezeu Cel sfânt/ Să 

staţi strajă la hotare/ Să păziţi acest pământ!”, 

precum şi nemuritoarele cuvinte ale 

domnitorului păstrate în opera „Apus de 

soare”, a lui Delavrancea: „Tineţi minte 

cuvintele lui Ştefan, care v-a fost baci până la 

adânci bătrâneţe, că Moldova n-a fost a 

strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a 

voastră, ci a urmaşilor voştri şi-a urmaşilor 

urmaşilor voştri în veacul vecilor“. 

 

Mare ctititor de locaşuri sfinte 
 

 Poate cel mai cunoscut aspect al 

domniei Marelui Ştefan este acela al ctitoririi 

de biserici şi mănăstiri după fiecare bătălie a 

sa. Cronicarul Grigore Ureche pomeneşte de 

44 de ctitorii ale domnului şi de obiceiul de a 

construi locaşuri de închinare fie că ieşea 

biruitor, ca smerit, dar şi ofrandă adusă lui 

Dumnezeu pentru ajutorul oferit oştenilor săi, 

fie că era învins, în semn de penitenţă şi spre 

pomenirea tuturor celor care s-au jertfit pe 

câmpul de bătălie. 

 

 Deşi nu era o practică neobişnuită a 

vremii, toţi domnitorii şi mulţi dintre boieri 
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ctitorind sfinte locaşuri, cazul lui Ştefan este 

unul aparte. Preocuparea lui pentru 

bunăstarea Bisericii a fost o grijă constantă 

pe tot parcursul domniei sale. Pe lângă 

ctitoriile sale pe care le-a înzestrat cu toate 

cele necesare cultului, numeroasele danii 

pentru consolidarea şi înfrumuseţarea altor 

biserici şi mănăstiri din ţară sau de la 

Muntele Athos dau mărturie edificatoare în 

acest sens. 

 

 Poporul dreptcredincios a avut 

dintotdeauna evlavie la Sfântul Voievod 

Ştefan cel Mare, mormântul lui fiind loc de 

pelerinaj chiar de la îngroparea sa. Virtuţile 

care i-au marcat domnia, credinţa, nădejdea 

şi iubirea de Dumnezeu, dar şi dreptatea, 

curajul şi iubirea de ţară au făcut ca el să fie 

considerat sfânt între supuşii săi, după cum 

menţionează o cronică poloneză din secolul 

al 16-lea: „Din cauza nespusei lui vitejii, îl 

socotesc ca sfânt”. O altă dovadă a evlaviei 

locale fiind, după cum nota Mihail 

Sadoveanu, grija vieţuitorilor Mănăstirii 

Putna ca la mormântul „unde Măria Sa singur 

şi-a aşezat piatra cu inscripţie între flori de 

acantă, să nu se stingă nici o clipă candela 

aprinsă în iulie 1504”. 

 

 Apreciind această evlavie populară, la 

20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române a hotărât „ca de acum 

înainte și până la sfârșitul veacurilor, 

Voievodul Ștefan cel Mare al Moldovei să fie 

pomenit laolaltă cu bărbații cei cuvioși și 

sfinți ai Bisericii, cinstindu-se cu slujbe și 

cântări de laudă în ziua de 2 iulie, fiind 

înscris în sinaxar, cărțile de cult și calendarul 

Bisericii noastre cu numele 

«Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare 

şi Sfânt»”. 

 

 Atletul lui Hristos, Voievodul Ştefan 

cel Mare, adună şi astăzi toată suflarea 

Moldovei în jurul mormântului său de la 

Putna. În ziua lui de pomenire, curtea 

mănăstirii şi dealurile dimprejur sunt 

neîncăpătoare pentru miile de pelerini care 

vin să-şi cinstească înaintaşul care a luptat cu 

toată fiinţa sa ca pe aceste meleaguri să se 

aducă închinare Adevăratului Dumnezeu în 

dulcele grai românesc.  

 

 Lângă piatra funerară de pe 

mormântul său, pe care nimeni nu a îndrăznit 

să o „completeze” cu data exactă a trecerii 

sale la Domnul şi numărul anilor de domnie, 

am putea adăuga o „nota bene”, mottoul 

vieţii şi domniei Binecredinciosului Voievod: 

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am 

săvârşit, credinţa am păzit” (2 Tim. 4, 7).  

 

Sursa: www.ziarullumina.ro 

 

Mănăstirea Putna 
 

Biserica cu hramul 

„Adormirea Maicii Domnului” 

 

10 iulie 1466 – 3 septembrie 1469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Binecredinciosul domn a toată țara 

Moldovei, Io Ștefan voievod, fiul lui Bogdan 

voievod, a zidit și a făcut mănăstirea aceasta 

întru numele Sfintei Născătoarei de 

Dumnezeu, în timpul arhimandritului Ioasaf, 

în anul 6989 (1481).” 

http://www.putna.ro/
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Sfinţii Mucenici Epictet 

Preotul şi Astion Monahul, 

martirii de la Halmyris 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfinţii Mucenici  

Epictet Preotul şi Astion Monahul († 290) 

 

Aceşti doi sfinţi martiri erau originari din 

Asia Mică, probabil dintr-un oraş al Frigiei. 

Epictet s-a născut din părinţi creştini şi a 

învăţat de mic carte, fiind foarte râvnitor 

pentru cunoaşterea Sfintei Evanghelii. Apoi, 

dorind să slujească toată viaţa lui Hristos, a 

părăsit casa părinţilor săi şi s-a făcut călugăr 

într-una dintre mănăstirile Frigiei. 

 

Pentru sfinţenia vieţii sale, Fericitul Epictet s-

a învrednicit de darul preoţiei şi a devenit un 

neobosit propovăduitor al Evangheliei lui 

Hristos în patria sa, convertind la creştinism 

şi botezând în numele Preasfintei Treimi 

mulţi locuitori frigieni. Printre cei convertiţi a 

fost şi un tânăr ales, anume Astion, fiul unui 

magistrat numit Alexandru. Urmând 

dascălului şi părintelui său duhovnicesc, 

fericitul Astion a luat jugul cel bun al lui 

Hristos, făcându-se călugăr, probabil, în 

aceeaşi mănăstire, aşa cum mărturisesc actele 

martirice. 

 Datorită persecuţiei lui Diocleţian 

(284-305), în jurul anului 290, fericiţii 

Epictet preotul şi Astion monahul şi-au 

părăsit patria lor şi, râvnind să mărturisească 

pe Hristos, s-au stabilit în Sciţia Mică 

(Dobrogea), în oraşul Halmyris 

(Almiridensis), numit şi Salmorus, situat pe 

braţul de sud al Dunării. Aici au propovăduit 

cu mult curaj Evanghelia lui Hristos, 

convertind la creştinism un mare număr de 

păgâni. 

Auzind de aceasta, guvernatorul Latronianus 

a dat poruncă să-i închidă în temniţă la 

Halmyris pe fericiţii mărturisitori Epictet 

preotul şi Astion monahul, chinuindu-i 

cumplit pentru a se lepăda de Hristos. Văzând 

însă bărbăţia şi tăria credinţei lor, 

guvernatorul a poruncit să li se taie capetele 

de către Vigilantius, unul dintre judecătorii 

celor doi martiri. Martiriul Sfinţilor Epictet şi 

Astion a avut loc la Halmyris, într-o zi de 8 

iulie, când li se face pomenirea în întreaga 

Biserică creştină în fiecare an. În Acta 

Sanctorum Julii, t. II (29), Parisiis et Romae, 

1867, pp. 540-551, ca şi în celelalte acte 

martirice, sunt numiţi „De Sanctis Epicteto 

presbytero et Astione monacho martyribus 

Almiridensibus (Halmyris) in Scythia”. 

 

Părinţii tânărului mucenic Astion monahul, 

Alexandru şi Marcelina, pornind în căutarea 

fiului lor, au ajuns până la Halmyris. Aici, 

auzind de mucenicia Sfântului Astion, au fost 

convertiţi la credinţa în Adevăratul 

Dumnezeu de preotul Bonosus, fiind botezaţi 

de Episcopul de Tomis, Evanghelicus, în a 

paisprezecea zi de la mucenicia Sfinţilor 

Epictet şi Astion. 

 

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul 

românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, pp. 

16-17) 

 

Sursa: www.doxologia.ro 
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Rugăciune înaintea icoanei 

Maicii Domnului de la 

Mănăstirea Neamț 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe stâlpul minţii noastre închipuie, 

cuvintele înţelepciunii cereşti, ceea ce eşti 

stâlpul rugăciunii care toată lumea o spri-

jineşti. Nu ne lispi pe noi de ocrotirea ta de 

Maică, ceea ce eşti mângâierea celor împov-

ăraţi de păcate, floarea tuturor darurilor 

cereşti, oglinda îngerilor, muntele cel înalt al 

desăvârşirii, rai tainic al fecioriei, Tabor 

înţelegător al tuturor virtuţilor, corabia mâ-

ntuirii păcătoşilor, căruţa cea de foc a înţelep-

ciunii, psalmul cel scris în cartea inimii, 

izvorul rugăciunii neîncetate, legătură a unirii 

noastre cu Dumnezeu. 

 

 Cu paşii gândurilor umilite ne apropi-

em de prea luminată icoana ta, noi, cei ce nu 

ştim a ne ruga din pricina împietririi inimii 

noastre. Izvorul rugăciunii tale să adape in-

ima noastră cea lipsită de dulceaţa cuvântului 

dumnezeiesc. Ploaia milostivirii tale să 

înmoaie pământul cel împietrit al inimii noas-

tre. Laudele împletite ție de serafimi să în-

traripeze inima noastră cu dorul cel 

dumnezeiesc. Suspinurile heruvimilor 

coborâte în adâncul sufletului nostru să ne 

tragă pe noi spre înălţimea cugetării smerite. 

Nu avem inimă înfrântă ca să aducem 

tânguire vrednică pentru păcatele noastre, nu 

avem nici pocăinţa care întăreşte casa sufletu-

lui pe temelia răbdării. Norii patimilor au 

întunecat cu totul cerul sufletului nostru şi nu 

putem privi nici măcar spre strălucirea fru-

museţii tale. Purtaţi suntem de valurile 

ispitelor şi cu greu călătorim pe marea cea 

sărată a acestei vieţi. Îndulceşte necazurile 

noastre cu darul tău şi scrie-ne pe noi în car-

tea vieţii, ceea ce eşti carte ce ai purtat pe 

Cuvântul vieţii, Cel Care, prin pătimirea Sa, a 

scos pe Adam din lanţurile durerilor. 

 

 Ridică mintea noastră deasupra grijilor 

lumeşti şi pe piatra răbdării ne aşează, ceea 

ce ai născut pe Piatra vieţii, Cea Care a 

sfărâmat pietrele slujirii idoleşti. Acoperă-ne 

cu acoperământul tău cel luminat, ceea ce eşti 

ocrotitoare creştinilor şi păzeşti totdeauna pe 

robii tăi cu darul tău. Ceea ce lacrimi ai văr-

sat pentru Fiul Tău pe Care L-ai văzut pironit 

pe cruce, dă-ne nouă lacrimi de umilinţă 

pentru păcatele noastre, cu care în fiecare 

ceas mâhnim milostivirea Stăpânului nostru. 

Inima ți s-a rănit când suliţa a străpuns coasta 

Fiului Tău, deci nu trece cu vederea nici 

rănile sufletelor noastre, ci cu untdelemnul 

rugăciunii tale ne întâmpină şi ne ridică la 

înălţimea pocăinţei. 

 

 Bucură-te, rază a înţelepciunii 

Soarelui Hristos, turn nebiruit al creştinilor, 

cetatea cea cerească a Luminii, vasul cel plin 

de mirul laudelor îngereşti, bucură-te, Maică 

a Domnului, ceea ce reverşi daruri de minuni 

celor ce cu inimă smerită cad înaintea sfintei 

tale icoane, cerând alinarea suferinţelor şi 

mare milă. Nu ne uita şi pe noi, cei ce, măcar 

că nu ştim a-ți aduce cuvânt vrednic de laudă, 

nădăjduim la acoperământul milostivirii Tale. 

Amin! 
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Cinstirea Sfintei Icoane 

Prodromiţa de la Muntele 

Athos 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vinei 12 iulie se pomenește o minune 

a Maicii Domnului săvârșită cu o icoană a sa. 

Icoana este cunoscută sub numele de 

„Prodromița”, numele acesta provenind din 

faptul că icoana se află la Schitul românesc 

din Sfântul Munte numit Prodromu, adică al 

înaintemergătorului și botezătorului Ioan. 

Minunea a constat în faptul că chipul Maicii 

Domnului și al pruncului Iisus s-au pictat în 

mod minunat. Nu a fost pentru prima dată în 

istorie când s-a săvârșit acest fel de minune. 

În istoria Bisericii noastre sunt mai multe 

cazurile așa-numitelor icoane acheiropoieta 

adică nefăcute de mână omenească. 

 

 Minunea s-a întâmplat în Iași pe 28 

iunie 1863. Părinții ieroschimonahi Nifon și 

Nectarie, fondatorii Schitului românesc 

Prodromu din Sfântul Munte Athos se aflau 

în țară dorind să găsească un iconar iscusit să 

le facă o icoană a Maicii Domnului pentru 

Schit. 

 

 La Iași l-au găsit pe iconarul Iordache 

Nicolau, înaintat în vârstă și cu viață 

duhovnicească sporită. Acesta a primit cu 

bucurie dorința părinților prodromiți și a 

început să picteze. După obiceiul iconografiei 

au pictat mai întâi hainele lăsând chipurile 

sfinte pentru sfârșitul lucrării. În timp ce 

lucra la această sfântă icoană Iordache 

Nicolau postea și se ruga neîncetat. 

Când a ajuns să picteze sfintele chipuri nu 

izbândea fețele ieșind nereușite. S-a mâhnit 

profund, la fel cum s-au mâhnit și Părinții 

Nifon și Nectarie venind să vadă ce se 

întâmplă. Au spus dezamăgiți iconarului să o 

termine așa cum poate pentru că se vor ține 

de cuvânt și o vor cumpăra de la el. Iordache 

Nicolau era dezamăgit și trist simțindu-se „ca 

și când și-ar fi uitat meșteșugul” cum avea să 

mărturisească mai târziu. 

 

 A părăsit atelierul în acea seară 

acoperind icoana cu o pânză curată albă și a 

plecat spre odihnă încuind ușile. A doua zi 

urma să mai încerce pentru ultima dată. 

 

 În noaptea aceea Maica Domnului a 

săvârșit minunea de a termina icoana într-un 

mod atât de frumos încât încântă ochii și 

mișcă inimile credincioșilor celor ce o 

privesc până astăzi. 

 

 A doua zi s-a făcut cunoscută minunea 

iar mulțime de popor în frunte cu mitropolitul 

de atunci al Iașilor, ÎPS Calinic Miclescu au 

venit și s-au închinat sfintei icoane a Maicii 

Domnului. După ce s-au oprit cu ea în mai 

multe cetăți ale Moldovei părinții Prodromiți 

au dus-o la Sfântul Munte unde se află până 

astăzi. 

 

 Credincioșii, în semn de mulțumire 

pentru harul și binecuvântările revărsate de 

Maica Domnului în viețile credincioșilor din 

toate timpurile, își aduc aminte an de an prin 

această sărbătoare specială și de minunea 

săvârșită la pictarea icoanei Prodromița. 

 

Sursa: www.trinitastv.ro 
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Sfântul Proroc Ilie  
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfântul Proroc Ilie – văzătorul de 

Dumnezeu, făcătorul de minuni și zelotul 

dumnezeieștii credințe – s-a născut din semi-

nția preoțească a lui Aaron în pământul Ara-

biei, în cetatea Tesvi, pentru care pricină s-a 

și numit Tesviteanul. Când s-a născut pruncul 

Ilie, tatăl lui, Sovac, a văzut îngerii lui 

Dumnezeu cum șed în jurul copilului și îl 

înfășoară cu foc, și îl hrănesc cu pară de foc. 

Aceasta a preînchipuit caracterul de foc al 

Sfântului Ilie și puterea lui de Dumnezeu 

dăruită. El și-a petrecut anii tinereții în cu-

getări dumnezeiești și în rugăciune, retrăgân-

du-se adesea în pustie și rugându-se singur în 

liniște și tăcere, înaintea Domnului. În acea 

vreme regatul lui Israel era împărțit în două 

părți disproporționate: regatul lui Iuda consta 

numai din două seminții, ale lui Iuda și Ve-

niamin, cu capitala la Ierusalim; iar regatul 

lui Israel consta din celelalte zece seminții, 

având capitala la Samaria. Regatul lui Iuda 

era guvernat de descendenții marelui rege 

Solomon, fiul lui David, pe când regatul lui 

Israel a ajuns mai târziu să fie guvernat de o 

slugă a lui Solomon, pe nume Ieroboam. Cea 

mai mare luptă a vieții Sfântului Proroc Ilie a 

fost cu regele israelit Ahav, și cu a lui nelegi-

uită nevastă Isabela, căci din cauza ei Ahav 

se închina idolilor, întorcând astfel și poporul 

de la slujirea Adevăratului Dumnezeu Celui 

Unul, și făcându-l să se închine la lucruri, în 

afară de aceasta Izabela, care era siriană, l-a 

mai determinat pe bărbatul ei să ridice și un 

templu idolului lui Baal, căruia i-a dat o 

mulțime de preoți slujitori. Atunci a început 

să lucreze Sfântul Proroc Ilie mari minuni, 

întru vădirea adevărului, adică a marii puteri 

și stăpânii a lui Dumnezeu. El a închis ceru-

rile, astfel încât nu a mai plouat timp de trei 

ani și jumătate; el a chemat foc din cer, care a 

ars jertfa adusă de Ilie lui Dumnezeu, jertfa 

pe care el turnase apă de trei ori, ca să facă 

vădită minunea, care foc peste jertfele aduse 

lui Baal de către popii idolești nu s-a coborât, 

chiar uscate fiind acelea; el a adus ploaie pe 

pământ, curmând seceta doar cu rugăciunea; 

el a înmulțit minunat făina și uleiul din ur-

ciorul văduvei din Sarepta Sidonului și i l-a 

înviat pe fiul ei; el i-a prorocit lui Ahav că 

sângele lui îl vor linge câinii, iar Izabelei că 

tot câinii o vor mînca, precum au și fost toate, 

întocmai; el a lucrat multe alte minuni, și a 

făcut și multe alte prorocii. El a grăit cu 

Dumnezeu, și a auzit glasul Lui în adierea de 

vânt lin din Muntele Horeb, care a fost după 

vijelia năprasnică și după cutremur, și după 

foc. Mai înainte de plecarea lui la Domnul, 

Sfântul Proroc Ilie a uns proroc în locul lui pe 

Elisei, cerându-i-se așa de către Domnul; 

atunci el a despărțit Iordanul cu cojocul lui. 

La urmă, el a fost răpit la ceruri într-un car de 

foc tras de cai de foc. El s-a arătat pe Muntele 

Thabor, împreună cu Moise, stând de o parte 

și de alta a Domnului Iisus Hristos, și grăind 

cu El, la Schimbarea la Față a Lui. Iar la 

sfârșitul lumii, Ilie va veni din nou, spre a 

pune capăt puterii lui Antihrist (Apocalipsa 

11). 

 

Sursa: www.doxologia.ro 
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Viața Sfântului Cuvios Ioan-

ichie cel Nou de la Muscel 

(Argeș) 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe Valea Dâmboviței, între Târgoviște 

și Câmpulung, se află un deal înalt numit 

„Dealul Cetățuia” sau „Dealul lui Negru 

Vodă”. Prima așezare monahală cunoscută pe 

această colină datează de la începutul secolu-

lui al XIV-lea, când domnul Țării Românești 

întemeiază un schit cunoscut până azi cu 

numele de „Schitul Negru Vodă” (Cetățuia). 
 

 Pe versantul abrupt al dealului, în 

partea de sud-est, ca și pe valea pârâului 

Cetățuia, a existat una din cele mai vechi 

vetre isihaste românești, între secolele al XIII

-lea și al XVIII-lea, aici s-au nevoit mulți 

sihaștri cu viață sfântă, ale căror nume nu se 

mai cunosc. Valea aceasta se numește de sute 

de ani „Valea Chiliilor”, din cauza numărului 

mare de sihaștri trăitori aici. 

 

 Unul din cei mai renumiți sihaștri ce s

-a nevoit pe Valea Chiliilor în primele de-

cenii ale secolului al XVII-lea, a fost Cuvio-

sul schimonah Ioanichie. Se crede că era cu 

metania din Schitul Negru Vodă de alături, 

unde s-a nevoit la sfârșitul secolului al XVI-

lea. Apoi, râvnind fericitei vieți pustnicești și 

arzând pentru dragostea lui Hristos, s-a închis 

de bună voie într-o peșteră săpată în peretele 

muntelui și acolo s-a nevoit, neștiut de oa-

meni, mai mult de 30 de ani. Numai ucenicul 

său îi aducea pâine și apă o dată pe 

săptămână, pe care o cobora până la gura 

peșterii cu o frânghie, din cauza locului 

foarte abrupt. Sfintele Taine i le aducea din 

timp în timp egumenul schitului. 

 

 Cum s-a nevoit acolo schimonahul 

Ioanichie, câte ispite a răbdat și la ce măsură 

duhovnicească a ajuns, singur Dumnezeu 

știe. Însă, după o nevoință atât de aspră, cuvi-

osul acesta, ajungând la măsura sfințeniei și 

cunoscându-și dinainte sfârșitul, și-a săpat 

singur mormântul în fundul peșterii. Apoi, 

culcându-se în mormânt, și-a dat sufletul în 

mâinile Domnului. 

 

 Cu trecerea anilor, numele Cuviosului 

Ioanichie s-a uitat, iar peștera lui s-a părăsit 

din cauza muntelui abrupt. În primele decenii 

ale secolului XX, coborându-se egumenul 

schitului cu o frânghie în peșteră, a de-

scoperit osemintele întregi ale acestui mare 

sihastru, așezate cu bunăcuviință în fundul 

peșterii. Erau galbene, binemirositoare și 

acoperite cu o pânză de păianjen. Deasupra 

mormântului erau săpate în piatră aceste cu-

vinte: „Ioanichie Schimonah, 1638”. 

 

Preacuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui 

Dumnezeu pentru noi! 

 

Sursa: www.doxologia.ro 
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CALENDAR ORTODOX pe luna IULIE 2022  

——  •  —— 
1 V †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma (Post. 

Nu se fac nunți) 

2 S Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. 

Ier. Iuvenalie, patr. Ierusalimului  

3 D Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr. Constantinopolului  

Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3 

4 L Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta  

5 M † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie  

6 M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma (Post. Nu se fac nunți) 

7 J †)Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel  

8 V Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul (Post. Nu se fac 

nunți) 

9 S †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la M. Neamț; Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. 

Tavromeniei  

10 D Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei  

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 

1-13; glas 3, voscr. 4 

11 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei  

12 M †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Cuv. 

Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul  

13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara (Post. Nu se fac nunți) 

14 J Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul  

15 V Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei (Post. Nu se fac nunți) 

16 S Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia  

17 D Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei  

Duminica a V-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea celor doi demonizați din 

ținutul Gadarei; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5 

18 L †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo  

19 M Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov  

20 M †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

21 J Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia 

Veche  

22 V Sf. Mironosiță, întocmai cu Ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post. Nu se fac nunți)  

23 S Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria  

24 D Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen  

Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; 

glas 5, voscr. 6 

25 L Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea 

Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia și Olimpiada  

26 M Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel 

(Argeș)  

27 M † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

28 J Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu  

29 V Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post. Nu se fac nunți)  

30 S Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei  

31 D Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul 

secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului) 

Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei 

IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7 
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Sfinți din 

LUNA IULIE 
——  •  —— 

 

1 IULIE 

 

†) Sfântul Ierarh  

Leontie de la Rădăuți  

 

Sfântul Ierarh Leontie, cunoscându-şi di-

nainte sfârşitul vieţii sale pământeşti, a 

chemat întreg soborul pentru a le da ultimele 

sale poveţe părinteşti.  

 

 

2 IULIE 

 

†) Sfântul Voievod  

Ștefan cel Mare 

 

Ştefan cel Mare a pus biruinţele în luptele 

purtate nu pe seama iscusinţei sale, ci a voii 

şi puterii lui Dumnezeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 IULIE 

 

†) Sfinții Mucenici  

Epictet și Astion 

 

Petrecând robii lui Hristos, Epictet şi Astion, 

lângă cetatea Almiridei, şi ducând viaţă mo-

nahicească întru nevoinţe pustniceşti, nu s-a 

tăinuit fapta lor cea bună şi sfinţenia, de-

oarece prin mâinile lor se făceau multe min-

uni.  

 

 

18 IULIE 

 

†) Sfântul Mucenic  

Emilian de la Durostor 

 

„Cine este acesta?" Cetăţenii au zis: „Acesta 

este cel ce a sfărâmat pe zeii noştri şi a răstur-

nat jertfele".  

 

 

21 IULIE 

 

†) Sfinții Cuvioși  

Rafail și Partenie  

de la Agapia Veche 

 

Sfântul Cuvios Partenie avea darul tămăduirii 

şi îndrăzneală la rugăciune înaintea lui 

Dumnezeu, iar Sfântul Cuvios Rafail s-a 

ridicat prin rugăciunea curată mai presus de 

cele pământeşti şi a văzut slava lui 

Dumnezeu, cât i-a fost îngăduit. 

 

 

26 IULIE 

 

†) †) Sf. Cuv.  

Ioanichie cel Nou  

de la Muscel  

 

Sfântul Cuvios Ioanichie, râvnind fericitei 

vieţi pustniceşti şi arzând pentru dragostea lui 

Hristos, s-a închis de bună voie într-o peşteră 

săpată în peretele muntelui şi acolo s-a ne-

voit, neştiut de oameni, mai mult de 30 de 

ani.  

 

Sursa: doxologia.ro 
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Vindecarea slăbănogului  

din Capernaum 
——  •  —— 

 
 Minunea vindecării slăbănogului din 

Capernaum este relatată de sinoptici astfel: 

Matei 9, 1-8; Marcu 2, 1-12 şi Luca 5, 17-26. 

Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Luca expun 

episodul imediat după momentul vindecării 

unui lepros, deci înaintea intrării Mântu-

itorului în ţinutul Gherghesenilor, pe când 

Sfântul Evanghelist Matei relatează minunea 

după momentul izgonirii Mântuitorului din 

acel ţinut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I A 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie după Matei 

Capitolul 9:1-8 

 

1. Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit 

în cetatea Sa. 

2. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe 

pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis 

slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate 

sunt păcatele tale! 

3. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: 

Acesta huleşte. 

4. Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: 

Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre? 

5. Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt 

păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi um-

blă? 

6. Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului 

pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbăno-

gului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la 

casa ta. 

7. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa. 

8. Iar mulţimile văzând acestea, s-au 

înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, 

Cel care dă oamenilor asemenea putere. 

 

Sfânta Evanghelie după Marcu  

Capitolul 2:1-2 

 

1. Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câ-

teva zile s-a auzit că este în casă. 

2. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai 

era loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor 

cuvântul. 

3. Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe 

care-l purtau patru inşi. 

4. Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se 

apropie de El, au desfăcut acoperişul casei 

unde era Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în 

jos patul în care zăcea slăbănogul. 

5. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis 

slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcate-

le tale! 

6. Şi erau acolo unii dintre cărturari, care 

şedeau şi cugetau în inimile lor: 

7. Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El 

huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără 

numai unul Dumnezeu? 

8. Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, 

că aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De 

ce cugetaţi acestea în inimile voastre? 

9. Ce este mai uşor a zice slăbănogului: 

Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-

te, ia-ţi patul tău şi umblă? 

10. Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a 

ierta păcatele pe pământ, a zis slăbăno-

gului: 
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11. Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi 

la casa ta. 

12. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a 

ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi 

şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Ase-

menea lucruri n-am văzut niciodată. 

 

Sfânta Evanghelie după Luca 

Capitolul 5:17-26 

 

1. Şi într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă 

şedeau farisei şi învăţători ai Legii, veniţi 

din toate satele Galileii, din Iudeea şi din 

Ierusalim. Şi puterea Domnului se arăta în 

tămăduiri. 

2. Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om 

care era slăbănog şi căutau să-l ducă 

înăuntru şi să-l pună înaintea Lui; 

3. Dar negăsind pe unde să-l ducă, din prici-

na mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi, 

printre cărămizi, l-au lăsat cu patul în 

mijloc, înaintea lui Iisus. 

4. Şi văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule, 

iertate îţi sunt păcatele tale. 

5. Iar fariseii şi cărturarii au început să cârte-

ască, zicând: Cine este Acesta care grăieşte 

hule? Cine poate să ierte păcatele decât 

unul Dumnezeu? 

6. Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, 

răspunzând a zis către ei: Ce cugetaţi în 

inimile voastre? 

7. Ce este mai uşor? A zice: Iertate sunt 

păcatele tale, sau a zice: Scoală şi umblă? 

8. Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ 

putere să ierte păcatele, a zis slăbănogului: 

Ţie îţi zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi 

la casa ta. 

9. Şi îndată, ridicându-se înaintea lor, luând 

patul pe care zăcuse, s-a dus la casa sa, 

slăvind pe Dumnezeu. 

10.Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe 

Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am 

văzut astăzi lucruri minunate. 

 

 

CUGETAREA LUNII 
——  •  —— 

 

“Orice clipa poate fi un timp grozav de im-

portant pentru mântuirea noastră și, dacă 

nu trăim clipa prezentă nu o trăim nici pe 

următoarea, și asa mai departe” 

 

Părintele Arsenie Papacioc 

1914 - 2011 

 

 
 

CUGETĂRI ORTODOXE  
——  •  —— 

 

“Dacă nu poţi să-ţi iubeşti vrăjmaşii, măcar 

să nu-i urăşti şi nu mai eşti în baltă, ci pe 

treaptă.” 

 

“Dacă îţi creează starea aceasta de agitaţie, 

de tristeţe, îşi face cuib satana şi-şi cloceşte 

ouăle; nu mai poţi iubi, nu mai poţi vedea 

cu perspicacitate niţel în viitor, cu raţiunea 

care ţi-a dat-o Dumnezeu, nu mai poţi, 

pentru că tu eşti trist. Adică nu eşti în stare 

de nimic – o stare drăcească foarte greu de 

suportat. Când sunteţi trişti, gândiţi-vă la 

lucrul ăsta: Stai, că este ceva drac aici! Şi 

nu acceptaţi.” 

“Femeia trebuie preţuită, să ştiți, pentru că 

mai întâi ne reprezintă o femeie în 

Împărăţia cerurilor: Maica Domnului. Te 

cutremuri, ţi-e şi frică să vorbeşti com-

parând-o pe ea cu oamenii.” 

 

Părintele Arsenie Papacioc 

1914 - 2011 
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Dragi enoriași, 

 

 Continuăm cursurile cu temele de pănă acum: pictură pe sticlă, mozaic, limbile 

engleză și greacă, șah, la care mai adaugăm și Atelierul de Inițiere în credința ortodoxă. 

 

 Atelierele se adresează în primul rând copiilor din Parohia Odăi - Otopeni și sunt cu 

titlu gratuit, celtuielile fiind suportate de către enoriașii parohiei și biserica parohială. 

 

 Responsabil cu activitatea Atelierelor este dl. Epitrop Valentin Florian Magyar, 

domnia sa va centraliza cererie pentru fiecare Atelier - acestea vor fi luate de la pangarul 

bisericii noastre - respectand criteriile de vârstă pe care le va stabili fiecare îndrumător. 

 

 Condiția principală pentru a participa la primele 5 Ateliere este aceea de a participa și 

la Atelierul de Inițiere în credința ortodoxă (Studiul Sfintei Scripturi). 

 

 Mulțumim domnului Magyar, îndrumătorilor dar și enoriașilor din biserica noastră 

pentru suportul acordat bunei desfașurări a acestor activități. 

 

Responsabil: Valentin Florian Magyar 

Mobil: 0722 804 97 


