
Revista parohiei Odăi 

Anul 2, Nr. 7 (19), 2020 

Se distribuie gratuit! 

 

Programul Bisericii Odăi pe luna IULIE 

 • Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni  •   

 

 

(†) Sfinta Icoană Prodromiţa - Biserica Odăi! 
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Icoana Maicii Domnului Prodromiţa (adica 

Înaintemergătoarea) este o icoană făcătoare 

de minuni „nefăcută de mână omenească”, 

comoara Schitului Sfântul Ioan Botezătorul - 

Prodromu de la Sfântul Muntele Athos  

 

Cinstirea Sfintei Icoane 

Prodromița  

de la Muntele Athos 
——  •  —— 

 

 În data de 12 iulie se face pomenirea 

Sfintei Icoane Prodromiţa, făcătoare de 

minuni, care se află la Muntele Athos, în 

patrimoniul Schitului Prodromu. 

 

 Numeroase icoane, copii după 

aceasta, se găsesc în multe locaşuri de cult 

din ţară. În Transilvania, mănăstirea 

închinată Maicii Domnului de la Măgura-

Jina, judeţul Sibiu, îşi sărbătoreşte pe 12 iulie 

cel de-al doilea hram, al icoanei nefăcute de 

mână „Prodromiţa“. 

 

 Chipul Maicii Domnului şi cel al 

Pruncului Iisus au nuanţa grâului, 

asemănându-se foarte mult cu descrierea 

rămasă de la Sfinţii Epifanie şi Nichifor, care 

au lăsat posterităţii un portret al Fecioarei. 

Conform celor spuse de Cleopa Paraschiv 

(„Icoana nefăcută de mână omenească 

Prodromiţa“, Editura Panaghia), există 

mărturii care atestă că Sfintele Feţe se 

schimbă miraculos, uneori întunecându-se, 

alteori luminându-se. Se mai afirmă că 

icoana a fost analizată ştiinţific prin cercetare 

la microscop, fără să fie găsite urme de 

pensulă. 

 

 “Un document din arhiva Schitului 

Prodromu, datat la 29 iunie 1863, arată: 

„Eu, Iordache Nicolau, zugrav din târgul 

Iaşi, am zugrăvit aceasta sfântă icoană a 

Maicei Domnului cu însăşi mâna mea, la 

care a venit o minune: după ce am isprăvit 

veşmintele, după meşteşugul zugrăvirii mele, 

m-am apucat să lucrez feţele Maicei 

Domnului şi a lui Iisus Hristos. Privind eu la 

chipuri, cu totul a ieşit din potriva, pentru 

care foarte mult m-am mâhnit, socotind că 

mi-am uitat meşteşugul. A doua zi, după ce m

-am sculat, am făcut trei metanii înaintea 

Maicei Domnului, rugându-mă să-mi 

lumineze mintea, să pot isprăvi sfânta ei 

icoană. Când m-am dus să mă apuc de lucru, 

am aflat chipurile drese desăvârşit, precum 

se vede. Văzând această minune, n-am mai 

adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat 

lustrul cuviincios, deşi o greşală a fost 

aceasta ca am dat lustru la o asemenea 

minune”. 

 

 Dimensiunile icoanei sunt de 100 / 70 

cm. Chipul Maicii Domnului și al Pruncului 

Iisus au culoarea galbenă, nuanța de galben a 

grâului. Există mărturii că Sfintele Fețe se 

schimbă, uneori întunecându-se, alteori 

luminându-se. 

 

 O alta caracteristică este aceea că 

icoana, cercetată la microscop, nu prezintă 

urme de pensulă, acest lucru întărind credința 

că Sfintele Fețe au fost pictate miraculos de 

mână nepământească. 

Se spune că portretele zugrăvite pe icoană 

sunt identice cu portretele reale ale Fecioarei 

și Pruncului Iisus așa cum au fost 

consemnate de martorii oculari 

contemporani. Există o descriere rămasă de 

la Sfinții Epifanie şi Nichifor: 

 

 “Încă de când viețuia pe pământ era 

fața ei ca vederea bobului de grâu, păr 

galben, ochi ascuțiți la vedere, întru care 

luminile erau asemenea rodului de măslin, 
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sprâncenele ei erau plecate și ales de negru, 

nasul potrivit, buzele ca floarea trandafirului, 

fața nu rotundă, nici scurtă, ci puțin alungită, 

mâinile și degetele lungi, hainele pe care le 

purta erau simple și puțin mai lungi decât 

măsura corpului, cu trupul gingaș, având 

părul bine și cu multa cuviință legat.” 

 

 De-a lungul vremii au fost făcute 

câteva copii, dintre care unele au rămas în 

Sfântul Munte, iar altele au fost trimise în 

România, toate fiind făcătoare de minuni. 

(Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar 

patriarchal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfinteia Icoană Prodromița  

de la Muntele Athos 

 

Imnografie şi muzicalitate 
 

 Au fost compuse mai multe slujbe 

închinate acestei icoane. Cea mai recentă 

înregistrare este cea a „Paraclisului icoanei“, 

realizată de Grupul psaltic „Nectarie 

Protopsaltul“ din Bucureşti. Una dintre ele 

este paraclisul alcătuit în greceşte de dr. 

Haralambos Busias şi tradus de diaconul 

Constantin-Cornel Coman, păstrând metrica 

originalului. 

 

 În anul 2007 a apărut la Editura 

Evanghelismos cartea de slujbă „Acatistul, 

Paraclisul şi slujba Icoanei Făcătoare de 

Minuni a Maicii Domnului“ al cărei autor 

este arhimandritul Ian Pârvulescu, stareţul 

Mănăstirii Lainici, judeţul Gorj. 

 

 Troparul, alcătuit în glasul 1, exprimă 

purtarea de grijă a Maicii Domnului către 

oameni, dăruind celor ce se închină ei 

tămăduiri sufletelor şi trupurilor: „Născătoare 

de Dumnezeu pururea Fecioară, sfintei şi 

dumnezeieştii icoanei tale cu dragoste şi cu 

credinţă închinându-ne, o sărutăm 

mulţumind; căci prin ea celor credincioşi 

dăruieşti cu adevărat tămăduiri sufletelor şi 

trupurilor. Pentru aceasta grăim către tine: 

slavă fecioriei tale, slavă milostivirii tale, 

slavă purtării tale de grijă, ceea ce eşti una 

binecuvântată!“ 

 

 De o frumoasă muzicalitate este 

condacul, alcătuit în glasul 8, al acestei 

sărbători: „Chipului tău, Preacurată 

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ne 

închinăm credincioşii, cinstindu-l după 

vrednicie; căci ne păzeşti şi ne izbăveşti din 

ispite şi din toate relele întâmplări. Pentru 

aceasta mulţumind grăim ţie: Bucură-te, 

Fecioară, nădejdea şi slava creştinilor!“. 

Icoanele sunt instrumentul cel mai de preţ al 

evlaviei credincioşilor, care ajută la o 

cunoaştere mai desăvârşită a lui Dumnezeu, a 

Maicii Domnului şi a sfinţilor. (Drd. Adrian 

Dobreanu apărut pe pagina ziarullumina.ro, 

11 iulie 2014) 

 

Sursa: doarortodox.ro  



4 

 

DATE 

Calendar 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

1 IULIE 

 

†) Sfântul Ierarh  

Leontie de la Rădăuți  

 

Sfântul Ierarh Leontie, cunoscându-şi 

dinainte 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 

monahicească întru nevoinţe pustniceşti, nu s

-a tăinuit fapta lor cea bună şi sfinţenia, 

deoarece prin mâinile lor se făceau multe 

minuni.  

 

 

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 

răsturnat 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 

nevoit, neştiut de oameni, mai mult de 30 de 

ani.  

 

Sursa: doxologia.ro 



5 

 

 

Soborul Sfântului  

Arhanghel Gavriil 
——  •  —— 

 

 A doua zi după Buna Vestire a 

Preacuratei Fecioare Născătoare de 

Dumnezeu, Biserica a hotărât a sărbători 

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil cu 

cântări de laudă, cinstind pe bunul vestitor de 

bucurie. Pentru că se cuvine aceluia a fi 

cinstit de noi după vrednicie, ca cel ce a slujit 

taina mântuirii noastre, aducând Fecioarei 

celei fără de prihană vestire despre întruparea 

lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei 

pântece. 

 

 Sfântul Arhanghel Gavriil este pentru 

oameni îngerul milostivirii și al bunăvoinței 

dumnezeiești. Ființă de foc și dăruită vederii 

slavei dumnezeiești, Arhanghelul Gavriil a 

fost desemnat de Domnul ca „duh slujitor, 

trimis ca să slujească pentru cei ce vor fi 

moștenitorii mântuirii” (Evrei 1, 14). Potrivit 

Sfântului Proclu al Constantinopolului, 

numele lui înseamnă „Dumnezeu și om” și a 

fost rânduit de Dumnezeu să vestească 

tainele legate de Întruparea Domnului nostru 

Iisus Hristos. Încununarea acestei misiuni a 

fost acel „Bucură-te” adresat Maicii 

Domnului. 

 

 De asemenea, Arhanghelul Gavriil a 

tălmăcit proorocului Daniil vedeniile 

minunate, s-a arătat dreptei Ana înștiințând-o 

că va naște pe Maica Domnului nostru Iisus 

Hristos, a fost păzitorul Sfintei Fecioare 

Maria pe când se afla în biserică, s-a arătat 

preotului Zaharia vestindu-i nașterea 

Sfântului Ioan Botezătorul. El s-a arătat 

păstorilor la Betleem vestindu-le marea 

bucurie a Nașterii Domnului, s-a arătat 

Mântuitorului Hristos în Grădina Ghetsimani 

înainte de patima Sa cea de bunăvoie. Tot el 

s-a arătat femeilor mironosițe în ziua Învierii 

Domnului și Sfintei Fecioare Maria pe când 

se ruga în Muntele Eleonului, vestindu-i 

apropierea cinstitei Adormiri. 

 
Sursa: basilica.ro 
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†) Sf. Slăvitul Prooroc  

Ilie Tesviteanul  
——  •  —— 

 

 Sfântul Proroc Ilie – văzătorul de 

Dumnezeu, făcătorul de minuni și zelotul 

dumnezeieștii credințe – s-a născut din 

seminția preoțească a lui Aaron în pământul 

Arabiei, 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 cugetări 

dumnezeiești și în rugăciune, 

retrăgându-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 Veniamin, 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 nelegiuită 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 cerurile, 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 urciorul 

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 cîinii 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: doxologia.ro 
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Text 

 

Sf. Cuv. Atanasie Atonitul 
——  •  —— 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuviosul Atanasie Athonitul – Era 

originar din Trapezunt, de pe țărmul sud-

vestic al Mării Negre. Tatăl său era de neam 

din Antiohia Siriei, iar mama din Colhida 

(Grecia). 

 

 Deși, părinții Cuviosului Atanasie 

doreau ca el să ajungă un soldat viteaz, nu au 

avut parte nici măcar de creșterea lui 

deoarece au murit de timpuriu. 

 

 El a fost crescut de către o călugăriță, 

care era rudă mai îndepărtată. Într-o zi a venit 

în Trapezunt un slujitor împărătesc, care 

văzându-l pe Atanasie și calitățile sale 

sufletești, l-a luat la Constantinopol și l-a 

încredințat unui învățător vestit pentru a-l 

învăța filosofia. Chiar Atanasie a ajuns 

profesor mai târziu. 

 Mai târziu a părăsit Constantinopolul 

împreună cu Cuviosul Mihail Malein, starețul 

mănăstirii Chiminan din Asia Mică. Acesta l-

a tuns în monahism, dându-i numele de 

Atanasie. 

 

 După patru ani s-a retras la muntele 

Athos. Împăratul Nichifor și fratele său Leon 

patricianul au ascultat rugămintea Cuviosului 

Atanasie și au zidit în Athos Mănăstirea 

Maicii Domnului, chilii și case pentru 

călugări. 

 

 Cuviosul Atanasie a murit în timp ce 

înălța un zid în mănăstire, împreună cu alți 

șase frați călugări. Zidul s-a prăbușit peste ei 

și i-a omorât pe toți. S-au săvârșit multe 

minuni la mormântul Cuviosului Atanasie, 

mulți oameni bolnavi vindecându-se. 

 

 

Sf. Cuv. Lampadie  
——  •  —— 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuviosul Lampadie – A intrat în 

monahism din copilărie și ducându-și viața în 

sihăstrie, a primit de la Dumnezeu darul 

facerii de minuni. Tămăduia și povățuia pe 

toți cei ce veneau la el.  

 

Sursa: basilica.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 

Mântuitorului 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 

umblă? 

6. Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului 

pe pământ a ierta păcatele, a zis 

slăbănogului: 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 

câteva 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 

păcatele 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 

slăbănogului: 
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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: 

Asemenea 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 

pricina 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 

cârtească, 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 
——  •  —— 

 

“Răul nu există ontologic. În Dumnezeu nu 

există rău. Răul este răstălmăcirea libertăţii 

cu care Ziditorul a înzestrat pe oameni şi pe 

îngeri, creaturile Lui cu conştiinţă liberă. 

Răul începe cu orgoliul lui satan şi cu 

neascultarea omului.” 

 

Valeriu Gafencu (1921 - 1952) 

 

 

CUGETĂRI ORTODOXE  
——  •  —— 

 

“Cel mai frumos şi mai convingător discurs 

despre dragoste este imbrăţişarea !“ 

 

Părintele Dumitru Stăniloae (1903 - 1993) 

 

“Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei 

mai nefericiți din lume și în viața aceasta și 

în cea viitoare, cea veșnică.” 

 

Sfântul Paisie Aghioritul (1924 - 1994) 

 

“Fă-ţi timp să te întrebi mai des: căre-i 

înţelepciuni datorezi alcătuirea perfectă a 

corpului tău; ce îl ţine constant în viaţă şi îl 

direcţionează? Cine a statornicit legile 

intelectului, cele ce se manifestă până astăzi 

la toţi oamenii? Cine a înscris în inimile 

oamenilor legea conştiinţei, cea care lu

crează în noi întru răsplătirea binelui şi 

osândirea răului? Dumnezeule Atotputernic, 

preaîntelept şi Atotbun! Tu ţii mereu mâna 

Ta ocrotitoare asupra mea, păcătosul, şi nu 

există clipă în care bunătatea Ta să mă fi 

părăsit! “ 

 

Sfântul Ioan de Kronstadt (1829 - 1908) 
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Unul din cei mai renumiţi sihaştri ce s-a ne

voit pe Valea Chiliilor în primele decenii ale 

secolului al XVII-lea, a fost Cuviosul schimo

nah Ioanichie.  

 

Viaţa Sfântului Cuvios 

Ioanichie cel Nou  

de la Muscel (Argeș) 
——  •  —— 

 

 Pe Valea Dâmboviţei, între Târgovişte 

şi Câmpulung, se află un deal înalt numit 

„Dealul Cetăţuia" sau „Dealul lui Negru 

Vodă". Prima aşezare monahală cunoscută pe 

această colină datează de la începutul secolu-

lui al XIV-lea, când domnul Ţării Româneşti 

întemeiază un schit cunoscut până azi cu 

numele de „Schitul Negru Vodă" (Cetăţuia). 

 

 Pe versantul abrupt al dealului, în 

partea de sud-est, ca şi pe valea pârâului 

Cetăţuia, a existat una din cele mai vechi 

vetre isihaste româneşti, între secolele al XIII

-lea şi al XVIII-lea, aici s-au nevoit mulţi 

sihaştri cu viaţă sfântă, ale căror nume nu se 

mai cunosc. Valea aceasta se numeşte de sute 

de ani „Valea Chiliilor", din cauza numărului 

mare de sihaştri trăitori aici. 

 

 Unul din cei mai renumiţi sihaştri 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 sfârşitul secolului al XVI-

lea. Apoi, 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 nevoit, neştiut de oa-

meni, mai mult de 30 de ani. Numai ucenicul 

său îi aducea pâine şi apă o dată pe 

săptămână, pe care o cobora până la gura 

peşterii 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 şi la ce măsură 

duhovnicească a ajuns, singur Dumnezeu 

ştie. Însă, după o nevoinţă atât de aspră, cuvi-

osul acesta, ajungând la măsura sfinţeniei şi 

cunoscându-şi dinainte sfârşitul, şi-a săpat 

singur mormântul în fundul peşterii. Apoi, 

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

mâinile Domnului. 

 

 Cu trecerea anilor, numele Cuviosului 

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

din cauza muntelui abrupt. În primele decenii 

ale secolului XX, coborându-se egumenul 

schitului cu o frânghie în peşteră, a de-

scoperit osemintele întregi ale acestui mare 

sihastru, aşezate cu bunăcuviinţă în fundul 

peşterii. Erau galbene, binemirositoare şi 

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: doxologia.ro 
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Postul Adormirii  

Maicii Domnului.  
——  •  —— 

 

 Postul Adormirii Maicii Domnului 

începe pe 1 august și durează două săptămâni 

(1-15 august). În mod obișnuit, lăsatul 

secului pentru postul Adormirii Maicii 

Domnului se face pe data de 31 iulie. În anii 

în care ziua de 1 august cade miercurea sau 

vinerea. În această situație se lasă sec cu o zi 

mai înainte și postul se prelungește, astfel, cu 

o zi, așa cum se întâmplă și în acest an. 

 

 De asemenea, postul se prelungeşte şi 

în ziua praznicului Adormirii Maicii 

Domnului, dacă acesta cade miercurea sau 

vinerea, făcându-se dezlegare la untdelemn, 

peşte şi vin. 

 

 În ceea ce privește vechimea postului 

Adormirii Maicii Domnului, părintele Ene 

Braniște ne spune că el este cel mai nou 

dintre cele patru posturi de durată. Originea 

lui trebuie căutată prin secolul al V-lea, când 

cultul Maicii Domnului a început a cunoaște 

o dezvoltare mai mare și când sărbătoarea 

Adormirii ei a început a căpăta o mai mare 

importanță. 

 

 La început însă, nici timpul din an, 

nici durata și nici felul postirii nu erau la fel 

peste tot. În zona Antiohiei, creștinii posteau 

o singură zi (6 august), alții mai multe zile (4 

la Constantinopol, 8 la Ierusalim); în răsărit 

posteau în luna august și de aceea postul era 

numit și Postul lui August, alții în septembrie 

(apusenii, cum fac până azi), iar alții nu 

posteau deloc, socotind că sărbătoarea 

Adormirii este zi de mare bucurie, deoarece 

Maica Domnului a trecut de la amărăciunea 

pământească la bucuria cerească, unde stă în 

nemijlocită apropiere de Fiul ei iubit. 

 

 Data și durata postului au fost 

uniformizate în toată Ortodoxia abia în 

secolul XII, la Sinodul Local din 

Constantinopol, ținut la 1166, sub patriarhul 

ecumenic Luca Crysoverghi, care a hotărât ca 

postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 

sau 15 zile, până la Sărbătoarea Adormirii 

(15 august). 

 

 Aceste zile de post ne amintesc 

tuturor de virtuţile și darurile Maicii 

Domnului, dar şi de postul pe care însăși 

Născătoarea de Dumnezeu l-a ţinut înainte de 

mutarea ei din această viaţă. Despre acest 

aspect citim în sinaxarul de la slujba Utreniei 

din ziua praznicului, unde se spune că, 

înainte de a trece la cele veşnice, Maica 

Domnului a petrecut câteva zile în rugăciune 

și post: 

 

 „S-a suit degrabă în Muntele 

Măslinilor ca să se roage, căci avea obicei de 

se suia adesea acolo ca să se roage. Şi s-a 

întâmplat atunci un lucru minunat. Când s-a 

suit acolo Născătoarea de Dumnezeu, atunci 

de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte, 

şi au dat cinstea şi închinăciunea ce se cădea 

către Stăpână, ca şi cum ar fi fost nişte slugi 

însufleţite”. 

 

 Postul Adormirii Maicii Domnului 

este un post mai aspru, care se ţine după 

rânduielile Postului Mare. Tipicul cel mare 

(cap. 35, p. 44) și învățătura pentru posturi 

din Ceaslovul mare (p. 707) prescriu ajunare 

lunea, miercurea și vinerea, până la Ceasul al 

IX-lea, când se consumă mâncare uscată. 

Marțea și joia se consumă legume fierte, fără 

untdelemn, iar sâmbăta și duminica se 

dezleagă la untdelemn și vin. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Mulțumim! 

Şi văzând Sfântul Ermolae pe Sfântul Pan-

telimon doctorul şi vorbind cu dânsul cu cu

vinte insuflate de Dumnezeu, l-a făcut 

creştin.  

 

Viaţa Sfântului Sfințit 

Mucenic Ermolae 
——  •  —— 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfântul Ermolae preotul, cu cei care 

au pătimit împreună cu el, Sfinţii Mucenici 

Ermip şi Ermocrat, au fost din clerul bisericii 

Nicomidiei. Ascunzându-se într-o casă, 

aceştia au scăpat vii din cei 20.000 de sfinţi 

mucenici, care au fost arşi în biserica Ni-

comidiei de Maximian şi a căror pomenire se 

cinsteşte la 28 decembrie. Deci dintre toţi 

rămânând aceşti trei slujitori ai Domnului, se 

ascundeau de frica păgânilor prin felurite 

locuri. Însă unde puteau, învăţau pe credin-

cioşi sfânta şi dreapta credinţă şi îi întorceau 

către Hristos. Şi văzând Sfântul Ermolae pe 

Sfântul Pantelimon doctorul şi vorbind cu 

dânsul cu cuvinte insuflate de Dumnezeu, l-a 

făcut creştin. Iar când Pantelimon a fost prins 

şi dus la muncire de acelaşi păgân, adică de 

Maximian, împăratul Romei, acela l-a între-

bat de la cine a învăţat credinţa creştinească, 

iar Sfântul Pantelimon, neputând să mintă, i-

a spus despre Sfântul Ermolae, preotul 

creştin. 

 

 Deci, fiind prinşi bătrânul Ermolae şi 

robii lui Hristos cei împreună-slujitori cu 

dânsul, Ermip şi Ermocrat, au fost aduşi la 

judecata păgânească. Şi fiind întrebaţi, au 

mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos, 

adevăratul Dumnezeu şi au batjocorit pe ne-

curaţii idoli şi închinătorii lor. Pentru aceasta 

au luat de la chinuitor pedeapsa cu moartea, 

sfârşindu-se prin tăiere de sabie. Despre 

pătimirea lor se scrie mai pe larg în viaţa 

Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, ce se 

prăznuieşte în ziua de 27 iulie. 

 

Sursa: doxologia.ro 


