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Editorial

După credința voastră, fie vouă!

În această Duminică, a șaptea după Pogorârea Sfântului Duh, Sfânta Evanghelie rânduită să se citească în
cadrul Sfintei Liturghii ne istorisește vindecarea a doi
orbi, care au cerut mila Fiului lui Dumnezeu, pe care
inițial îl mărturiseau numai ca Fiu al lui David, dar au avut
convingerea că El îi poate vindeca și din această cauză
se și țineau după El, strigând: miluiește-ne pe noi! Deși
mentalitatea oamenilor de astăzi, dominată de raționalism,
încearcă să găsească explicații logice, chiar și în cazul
vindecărilor minunate, cu alte cuvinte, omul de astăzi nu
mai are ochi să vadă minunea, totuși orice om sincer cu
el însuși în primul rând, trebuie să recunoască limitele
sau neputințele medicinei, pentru că până la urmă orice
vindecare poartă în sine lucrarea lui Dumnezeu. Acest lucru se poate deduce din faptul că nu medicina vindecă un
organism, nu medicamentele tămăduiesc, ci cum spunea
la un moment dat Părintele Cleopa: medicul taie și coase
iar Dumnezeu este cel care vindecă.
Cine a sădit într-un organism această capacitate de
a se reface după o anumită boală sau operație, dacă nu
Dumnezeu?; De unde au putere medicamentele ca să
lupte împotriva infecțiilor, dacă nu de la Dumnezeu?; Nu
au existat mai întâi leacurile și omul le-a descoperit folosul mai apoi?; Și noi credem acest lucru și îl mărturisim
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

și de aceea și noi cerem cum au cerut aceștia mila lui
Dumnezeu, zicând: Doamne miluiește! Dacă medicina
sau medicul ar reuși el de la sine să vindece, cum ar
face aceasta de vreme ce el nu se poate vindeca nici pe
sine, și de ce nu îi vindecă pe toți, de ce așteaptă și el
ca să vadă dacă organismul începe să se refacă, dacă
medicamentele își fac sau nu efectul? Ar trebui ca medicul
să posede o putere, o energie pe care să o transfere bolnavului, așa cum o are numai Dumnezeu, și prin ea să-l
vindece pe cel bolnav. De asemenea vedem că în cazul
acestor vindecări minunate făcute de Domnul Hristos, pe
baza credinței celor bolnavi, acest proces de vindecare
este suspendat, bolnavul nu mai așteaptă o perioadă de
timp ca să se refacă organismul, nu mai așteaptă efectul
medicamentelor, ci tămăduirea este imediată, pe loc, la
porunca lui Dumnezeu: După credința voastră, fie vouă!
Desigur că medicina de astăzi are în vedere numai organul din om care este bolnav, ea nu îl privește pe om
ca persoană, ca făptură înzestrată și cu suflet, care el ar
trebui mai întâi reabilitat, așa cum face Mântuitorul cu
toți cei vindecați, mai întâi îi tămăduiește sufletește, de
necredință, de îndoială, de păcat: Credeți că pot să fac
Eu aceasta? Și apoi administrează vindecarea: După
credința voastră, fie vouă! De aceea Părintele Arsenie
Boca, spune că mulți dintre medici ar fi buni veterinari,
fiind pregătiți să trateze numai trupul, dar și în cazul în care
omul ar avea numai trup, nu tot Dumnezeu îl vindecă? Că
și acesta se vindecă tot prin puterea de refacere sădită
de Cel care l-a creat, desigur după ce mai întâi a fost îndepărtat ceea ce era rău în el. Dar sunt și cazuri în care
medicina își arată neputința în chip expres: nu mai putem
face nimic! Și atunci omul întorcându-se cu toată ființa
sa către Dumnezeu, se agață ca de singurul fir salvator,
strigând: miluiește-mă Doamne, și dacă Dumnezeu știe
că este de folos pentru el să fie vindecat, îl tămăduiește,
săvârșind minunea.
După ce îi vindecă Domnul le poruncește să nu spună
nimănui, lucru pe care cei ce fuseseră orbi, nu l-au împlinit: Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeți,
nimeni să nu știe. Iar ei, ieșind, L-au vestit în tot ținutul
acela. Părintele Profesor Constantin Coman răspunde la
această întrebare: „De ce poruncește Mântuitorul Hristos
să nu spună nimănui?! Mântuitorul cunoștea bine sufletul
omenesc. Nenumărate alte minuni dacă s-ar fi întâmplat,
tot n-ar fi sporit credința oamenilor. Aici este un foarte mare
paradox. Noi credem că, dacă am fi martorii unor astfel de
minuni, am deveni credincioși sau ne-am spori credința.
Nu! Pentru credință este nevoie dc o hotărâre personală,
de o îndreptare către Dumnezeu cu multă încredere.
Mintea omului, care nu este hotărât să se îndrepte spre
Dumnezeu, nu va fi determinată nici de minuni să o facă.
(Continuare în pagina 2)
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(Urmare din pagina 1)
Va fi determinată de minuni dumnezeiești discrete,
care se petrec în sufletul său. Sunt mișcări tainice în
sufletul omului pe care nici el singur nu le percepe.
Pentru rugăciunile cuiva, ale părinților, ale prietenilor,
ale preoților sau călugărilor, pentru sufletul curat al cuiva, Dumnezeu poate săvârși astfel de mișcări în ființa
omului. Se trezește omul cu o altă atitudine, cu o altă
înțelegere a lucrurilor, mult mai dispus pentru lumea
aceasta a lui Dumnezeu, și nu știe de unde. Va fi mai
mult ajutat, dacă el însuși, la un moment dat, se va hotărî
să încerce și această alternativă a vieții, adică o viață
cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu cunoscut, căruia noi Îi
spunem Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și cu tot ceea
ce se întâmplă în Biserica Lui. Este atât de important
ca omul să se hotărască în sinea lui și să-și exprime,
să articuleze cu fermitate această hotărâre, eventual
în rugăciunea lui”.

Desigur nu trebuie pierdută niciodată din vedere funcția
pedagogică a suferinței, dacă cei doi nu ar fi fost orbi, nu
ar fi strigat și nu s-ar fi ținut după Mântuitorul, ca atâția alții
care văd sau aud și nu se gândesc că și acestea sunt daruri suficiente pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu. Suferința
te curăță și te izbăvește dacă o înțelegi corect. Așa dacă
ai fost bolnav și te-ai vindecat și te întorci la același fel de
viețuire de până atunci, continuăm cu patimile de până
atunci, mă duc din nou să desfrânez, mă duc din nou să
înșel, să fur și să fac rău înseamnă că vindecarea pentru
mine devine un prilej de a continua starea de rău. Așadar:
Doamne miluiește-mă, ca să Te văd de acum încolo în tot
și în toate și să nu mai fiu mut ci să Te mărturisesc, prin
viața mea!
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 7-a după Rusalii,
Vindecarea a doi orbi și a unui mut în Capernaum,
Sf. Ev. Matei 9, 27-35, 4 august)

Studiu biblic lunar

zicea: Ioan a botezat cu apă; voi însă vă veți boteza cu
Duh Sfânt.
17. Deci, dacă Dumnezeu a dat lor același dar ca și
nouă, acelora care au crezut în Domnul Iisus Hristos, cine
eram eu ca să-L pot opri pe Dumnezeu?
18. Auzind acestea, au tăcut și au slăvit pe Dumnezeu,
zicând: Așadar și păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăința
spre viață;
19. Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute
pentru Ștefan, au trecut până în Fenicia și în Cipru, și în
Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor.
20. Și erau unii dintre ei, bărbați ciprieni și cireneni
care, venind în Antiohia, vorbeau și către elini, binevestind
pe Domnul Iisus.

Faptele Apostolilor
Capitolul XI
1. Apostolii și frații, care erau prin Iudeea, au auzit că
și păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu.
2. Și când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioșii tăiați
împrejur se împotriveau,
3. Zicându-i: Ai intrat la oameni netăiați împrejur și ai
mâncat cu ei.
4. Și începând, Petru le-a înfățișat pe rând, zicând:
5. Eu eram în cetatea Iope și mă rugam; și am văzut,
în extaz, o vedenie: ceva coborându-se ca o față mare de
pânză, legată în patru colțuri, lăsându-se în jos din cer, și
a venit până la mine.
6. Privind spre aceasta, cu luare aminte, am văzut
dobitoacele cele cu patru picioare ale pământului și fiarele
și târâtoarele și păsările cerului.
7. Și am auzit un glas, care-mi zicea: Sculându-te,
Petre, junghie și mănâncă.
8. Și am zis: Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat
sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.
9. Și glasul mi-a grăit a doua oară din cer: Cele ce
Dumnezeu a curățit, tu să nu le numești spurcate.
10. Și aceasta s-a făcut de trei ori și au fost luate iarăși
toate în cer.
11. Și iată, îndată, trei bărbați, trimiși de la Cezareea
către mine, s-au oprit la casa în care eram.
12. Iar Duhul mi-a zis să merg cu ei, de nimic îndoindumă. Și au mers cu mine și acești șase frați și am intrat în
casa bărbatului;
13. Și el ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în
casa lui și zicând: Trimite la Iope și cheamă pe Simon,
cel numit și Petru.
14. Care va grăi către tine cuvinte, prin care te vei
mântui tu și toată casa ta.
15. Și când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt a
căzut peste ei, ca și peste noi la început.
16. Și mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, când
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21. Și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul
celor care au crezut și s-au întors la Domnul.
22. Și vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din
Ierusalim, și au trimis pe Barnaba până la Antiohia.
23. Acesta, sosind și văzând harul lui Dumnezeu, s-a
bucurat și îndemna pe toți să rămână în Domnul, cu inimă
statornică.
24. Căci era bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de
credință. Și s-a adăugat Domnului mulțime multă.
25. Și a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul
26. Și aflându-l, l-a adus la Antiohia. Și au stat acolo
un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult
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popor. Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit
creștini.
27. În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim în Antiohia, prooroci.
28. Și sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a
arătat prin Duhul, că va fi în toată lumea foamete mare,
care a și fost în zilele lui Claudiu.
29. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeea;
30. Ceea ce au și făcut, trimițând preoților prin mâna
lui Barnaba și a lui Saul.
Sursa: bibliaortodoxa.ro

Dați-le voi să mănânce!
Evanghelia de astăzi ne aduce aminte de înmulțirea
pâinilor, o întâmplare relatată simplu de Sfântul Evanghelist Matei, în care ni se vorbește despre puterea
Mântuitorului de a face minuni cu natura, înmulțind
pâini și pești. Aducând pâini și pești de dincolo! De
acolo de unde, de fapt, sunt toate.
Era spre seară și Mântuitorul toată ziua îi vindecase pe cei bolnavi și vorbise mulțimilor despre
Împărăția lui Dumnezeu (Lc. 9, 11). Oare cât timp le
vorbise? Și câți Îl ascultaseră? Sfântul Evanghelist
Matei nu ne spune, dar dă numărul bărbaților (ca
la 5000), de aici înțelegem că erau foarte mulți cei
care se tot adunaseră după El toată ziua. Tocmai I
se adusese vestea că Irod ordonase tăierea capului
Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea, voia să se retragă singur, „într-un loc pustiu”.
De multe ori sobri în expunerile lor, Sfinții
Evangheliști descriu foarte rar stările sufletești ale
Mântuitorului. Ei nu sunt romancieri. Nu fac portrete
psihologice. Ei fac istorie, expun fapte și întotdeauna
fapte privitoare la Iisus. Totul este scurt și cuprinzător,
fără adaosuri inutile. Uneori și fără adaosuri utile! La
auzul veștii despre Ioan Botezătorul, Evanghelistul
Matei relatează simplu: „Auzind, Iisus a plecat de
acolo cu luntrea, la loc pustiu, ca să fie singur” (Mt.
14, 13). Atât. Câte n-ar fi spus un altfel de povestitor!
Acum se făcuse seară și toți care Îl urmaseră pe
Iisus în acel loc pustiu erau extenuați și înfometați.
Intervenția Apostolilor vine ca un lucru firesc: „Locul
este pustiu, vremea, iată a trecut, deci dă drumul
mulțimilor, ca să se ducă în sate, să-și cumpere de
mâncare”. Era o posibilitate, într-adevăr. Domnul
însă, cu aerul Său senin, le spune: „Nu trebuie să
se ducă, dați-le voi să mănânce”. Intenția Domnului
era alta. S-or fi gândit Apostolii că Iisus îi pune la
încercare, oare îi pune pe ei să facă o minune? Nu
mai făcuseră asta. Încercaseră cu un îndrăcit și nu
reușiseră. Puteau face asta cu 5000 de bărbați, afară
de copii și femei?
Important este numărul bărbaților. Unul câte unul,
grup după grup, s-au adunat ca la cinci mii. Ce le-o
fi spus Mântuitorul ca să-i rețină o zi întreagă? Din
Predica de pe Munte știm ceva. Păcat că din această predică de dinainte de înmulțirea pâinilor nu știm
nimic. Tâlcul înmulțirii pâinilor îl găsim în Sfintele
Evanghelii, care ne spun că nimeni n-a plecat flămând. A doua zi L-au căutat și L-au găsit, fiindcă Îi

pierduseră urma. L-au găsit pe cealaltă parte a mării
și L-au întrebat: „Învățătorule, de ce ai venit aici?”
Erau nedumeriți pentru că trecuse Marea Tiberiadei
fără nicio corabie. Mersese pe mare ca pe uscat. Și
Mântuitorul le răspunde: „Ați mâncat pâine și v-ați
săturat” (In. 6, 26).
Acum aflăm pentru ce a fost făcută minunea cu
înmulțirea pâinilor: să se impună înaintea lor dumnezeirea Sa. I-a venit ușor Mântuitorului ca mai apoi
să vorbească despre „pâinea cerească”, adică, metaforic, de învățătura pe care El o aducea de la Tatăl
și pe care îi invita să o primească. „Eu sunt pâinea
vieții, cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce
crede în Mine nu va înseta niciodată” (In. 6, 35). Ca
să le câștige bunăvoința, adaugă: „Pe cel ce vine la
Mine, nu-l voi scoate afară și îl voi învia în ziua cea
de apoi” (In. 6, 36-40). Toate aceste învățături vor fi
înțelese mult mai târziu, după Înviere. Deocamdată,
ascultătorii le-au tratat cu logică nicodimică, aceea
care nu pricepea cum ar putea el, bătrânul Nicodim,
să intre din nou în pântecele maicii sale, „să se nască
din nou”, sau așa cum a înțeles femeia samarineancă
despre „apa cea vie”.
De aceea, poate mulți n-au înțeles minunea, dar
mulți vor fi rămas lângă El. Minunea înmulțirii pâinilor
și-a atins scopul: să-I dovedească trimiterea lui Iisus
de sus, mesianitatea și dumnezeirea. Dumnezeu ne
dă pâinea cea de toate zilele, dar cu condiția ca și
noi să acceptăm că El este „pâinea vieții” celei de
veci. Pâinea, în popor, nu se aruncă niciodată. E
considerată sfințită, fiind simbolul lui Hristos și element al Euharistiei. Este muncită, este cinstită, este
sfințită. Tertulian scria: „Hristos este pâinea noastră,
fiindcă El este viața și pâinea vieții. Astfel, cerând
pâinea cea de toate zilele, cerem veșnicia lui Hristos
și nedespărțirea de trupul Lui” (Despre rugăciune, 6).
După înmulțirea pâinilor, ucenicii au plecat singuri
cu corabia. Urma o altă minune, a potolirii furtunii
pe mare, o minune doar pentru ucenici. A umblat pe
mare Iisus și l-a scos din valuri pe Petru. Convingerea
Apostolilor trebuie să fie și convingerea noastră. Și
noi trebuie să credem ca Apostolii și să spunem ca
ei: „Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu ești Tu” (Mt. 14,
33). Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 8-a după Rusalii,
Înmulțirea pâinilor, Sf. Ev. Matei 14, 14-22, 11 august)
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S Sfântul Gheorghe Pelerinul (17 august)

I
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E primul sfânt român din sinaxar,
Care a fost canonizat (2018)
Cu titulatura de „pelerinul”
Și în calendar a fost adăugat.

Cu încuviințarea soției sale,
După 14 ani de căsnicie,
Împreună cu mai mulți consăteni
A plecat la Ierusalim în călătorie.

El este al tuturor ocrotitor;
Nu doar al pelerinilor creștini,
Ci al celor care cer ajutor
Domnului Hristos, români și străini.

Cu Evanghelia și Psaltirea,
De care nicicând nu s-a despărțit,
A mers pe jos până la Constanța
Unde într-un vapor s-a suit.

Sfântul Gheorghe s-a născut în Șugag,
În Alba, din părinți binecredincioși (1846);
Oameni harnici, cu frică de Dumnezeu,
Curați cu inima, buni la suflet și miloși.

A rămas la Ierusalim 40 de zile,
Mergând de 3 ori pe zi la Mormânt
Pentru Dumnezeiasca Liturghie;
Mulțumind că este pe Pământul Sfânt.

Din fragedă vârstă el mânca puțin,
Postea mult și iubea singurătatea;
În biserica satului Șugag se ruga
Mereu, cu toată seriozitatea.

Apoi la Bethleem, Ierihon, Nazaret,
Tabor… și celelalte Locuri Sfinte,
Trăind cu atâta intensitate
Dumnezeieștile învățăminte!

Ziua, când era cu vitele,
Se retrăgea în locuri tăinuite;
Rostea nenumărate rugăciuni,
Ce erau de metanii însoțite.

La peștera Sfântului Xenofont,
Cu un mare pustnic s-a întâlnit
Ce-avea darul înainte-vederii
Și că nu va fi călugăr i-a prorocit,

După ce a învățat cititul
Se ruga mereu cu Psaltirea;
Întruna o spunea pe de rost,
Reproducând-o cu toată cinstirea.

Ci va merge din loc în loc,
În rugăciune neîncetată,
Va trăi în lipsă și sărăcie
Propovăduind la lumea toată.

Odată i-a aruncat căciula,
Vrând să-l pornească spre mânie,
Apoi i-a ascuns și bocancii;
Cu picioarele goale să fie.
Prin credință tare și nădejde-n
Dumnezeu, pe diavolul l-a înfruntat
Și darul de a merge, vara și iarna,
Desculț și cu capul gol, i s-a dat.
Cu ajutorul dat de Domnul,
El, toate ispitele-a biruit
Și întorcându-se la Ierusalim,
Pustia Egiptului a părăsit.
S-a închinat cu mare evlavie
La Mormântul Domnului Hristos,
Unde lumânarea din mâna lui,
S-a aprins, singură, miraculos.
A înțeles că postul și rugăciunea
Pe care le-a făcut cu stăruință,
Sunt bineplăcute și primite,
Dacă sunt făcute cu credință.
S-a întors în satul lui, după ce
A mers și la Muntele Athos;
Făcuse trei ani de călătorie,
Pe urmele Domnului Hristos.

La vârsta de 24 de ani,
Prin Taina Cununiei s-a însoțit,
Cu Pelaghia, o fată credincioasă,
Din sat, cu care 14 ani a trăit.

Acasă, și-a continuat viața,
Mai aproape de Dumnezeu,
Cu fapta, cu sufletul și cu mintea;
Așa cum ne-a învățat Fiul Său.

Dumnezeu i-a binecuvântat
Cu patru copii evlavioși;
Un băiat și trei fete cuminți,
Toți ascultători și cuviincioși.

Într-o noapte, pe când se ruga
În biserica din satul său frumos,
A văzut aievea pe diavolul
Care i s-a adresat, mânios:

Ca soț și tată nu și-a neglijat
Deprinderile duhovnicești,
Ba mai mult își îndeplinea
Îndatoririle creștinești.

„Ce faci aici, Moș Gheorghe?
El a răspuns, natural, netulburat:
„Mă rog lui Dumnezeu!” și, auzind
Diavolul, supărat, s-a îndepărtat.

Întotdeauna, căuta mai întâi,
Împărăția lui Dumnezeu
Și dreptatea Lui, și apoi cele lumești,
Spre folosul sufletului său.

Într-o duminică, la crâșma din sat,
(Când de la Biserică-se-ntorcea),
A văzut mulțime mare de diavoli,
Care, pe cei ce beau, îi înconjura.

Deși trăia el însuși în sărăcie,
Miluia din suflet pe cei sărmani,
Ajutându-i cu un sfat înțelept,
Cu diferite produse și cu bani.

Nu a rămas mult timp acasă,
Că după ce familia și-a aranjat,
Să propovăduiască Evanghelia,
Prin toate satele a plecat.

Trăia întotdeauna în pace,
Având o viață senină,
Mereu cu fața luminoasă
Și inima de bucurie plină.

Înainte de a-și începe
Menirea lui pe-acest pământ,
A stat 40 de zile în Pustia Egiptului,
Rugându-se Domnului Sfânt.

Ca-n vremurile apostolice,
Pelerin prin sate s-a făcut;
Străin și călător în țara sa
Restul vieții și-a petrecut.

Rugăciunea neîncetată
Și bucuria cerească,
Umpleau sufletul lui curat,
Aici, în viața pământească.

În aspru post și rugăciune,
Cu multe ispite s-a confruntat:
Arșiță, sete, foame, țânțari, șerpi
Și cu alte năluciri, diavolul l-a speriat.

Din biserică-n biserică mergea
Desculț și cu capul descoperit,
Aproape toată noaptea se ruga
Atât de blând, smerit și liniștit.
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A cutreierat întreg ținutul
Vorbind de mântuirea sufletului
Tuturor oamenilor din zona Sibiului,
Făgărașului și Brașovului.

De carte și de sfânta cruce,
Nu se despărțea niciodată;
Însoțit de ele și de rugăciune
Propovăduia la lumea toată.

Terminând milostenia trupească,
Îi îmbărbăta și-i sfătuia,
Și pentru toate cererile lor
Cu credință, Domnului, se ruga.

A trecut și în Muntenia
Și prin multe sate a umblat,
Cu inima deschisă și blândețe,
Pe oamenii întâlniți, i-a învățat.

Omul lui Dumnezeu, străbătea
De dimineața până-n seară,
Orașul, cântând, pe de rost, psalmi;
Fie iarnă cruntă, fie vară.

Oamenii simțeau ajutorul,
Că rugămințile lor se rezolvau;
Harul lui Dumnezeu cobora
Peste ei, și mulți se vindecau.

Aproape-n fiecare an mergea
Să se-nchine la Ierusalim,
Conducând cete de pelerini
În acest loc sfânt și sublim.

Întrerupea psalmii doar atunci
Când cineva, vreun sfat, îi cerea,
Dar și atunci, scurt și fără fală,
Cu bunăvoință îi răspundea.

Nu obosea niciodată
Să vorbească despre Dumnezeu
Și despre viața duhovnicească,
Recitând și cântând psalmi mereu.

Auzind de numeroasele mănăstiri
Din Moldova, spre-acel loc s-a îndreptat
Și-n Piatra Neamț, la Biserica
„Sfântul Ioan Domnesc” s-a așezat. (1895)

Mai mult le vorbea din Evanghelie,
Pe care, pe de rost, o cunoștea;
Și cu atâta simplitate și credință,
Cuvântul Domnului le împărtășea.

Și atunci când nu mai vorbea,
Chiar printr-o tăcere desăvârșită,
Dar, purtând Evanghelia și Psaltirea,
Credința era propovăduită.

A primit o cămăruță simplă,
În turnul clopotniței lăcașului,
(Ctitorit de Sfântul Ștefan cel Mare),
Unde se ruga, permanent, Domnului.

Impresionați de darul primit,
De-a merge vara și iarna desculț,
Oamenii buni, cu suflet mare,
Îi strecurau câte un bănuț.

Iubea toate mănăstirile,
Dar cel mai mult, Moș Gheorghe iubea
Mănăstirea Bistrița, unde
Icoana Sfintei Ana se găsea.

Noaptea dormea cel mult 3 ore;
În Biserică ore întregi se ruga,
Dormea puțin, spre dimineață,
Și din nou, liniștit și fericit pleca.

Nu primea niciodată mai mulți,
Spunându-le să dea la cei sărmani.
Din banii strânși îi ajuta mereu,
Pe copii, pe văduve și pe orfani.

Aproape de Mănăstirea Sihăstria
Fericitul, o groapă și-a săpat,
Unde se ruga ziua toată;
Făcea sute de metanii, neîncetat.

Era bucuros să-mpărtășească
Tuturor cuvântul Domnului Hristos;
Cânta psalmi, sfătuia pe cei necăjiți,
Vorbind de Dumnezeu atât de frumos.

Când cineva avea nevoie de bani,
Mâna în traistă el băga;
Și, totdeauna, fără să numere,
Atâția bani cât îi trebuia, dădea.

Seara când se întorcea acasă,
Starețului mănăstirii îi spunea,
Fericit: „Astăzi am fost în Cer!”
Și abia atunci, Moș Gheorghe mânca.

În scurt timp a ajuns cunoscut
De cei ce în împrejurimi locuiesc;
De preoți, călugări și mireni,
Ca un adevărat om duhovnicesc.

Alteori veneau văduve sărmane
Să-i ceară bani pentru mâncare
Și pentru taxele școlare ale copiilor;
Dădea tot ce primise, fără ezitare.

Mergând cu trenul la Roman,
Călătorilor, psalmi le rostea
Și din Sfânta Evanghelie,
Tuturor, cu evlavie, le citea.

A mers la mănăstirile din jur
Pe care cu evlavie le-a vizitat,
Dar a rămas 26 de ani în cămăruță,
Până ce la ceruri, liniștit, a plecat.

Ajungând la brutărie
Iarna, desculț, pe ger cumplit,
Când a pus picioarele pe tăpșan,
Zăpada dintre degete s-a topit.

Toți ascultau cu luare-aminte,
Privind la el ca la un om sfânt;
Fascinați de cele auzite
Nu mai spuneau niciun cuvânt.

În Piatra Neamț toți îl iubeau;
Părinți, copii, bunici și preoți,
Că era atât de credincios și bun,
Ajutându-i și sfătuindu-i pe toți.

Unii voiau să-i cumpere opinci,
Dar el, cu nonșalanță le spunea:
„Lasă, drăguță, că picioarele
Mele-s calde” și le zâmbea.

I-a întrerupt conductorul
Care a vorbit foarte serios:
„Dacă nu ai bilet de călătorie,
La prima stație te dai jos”.

Ziua străbătea străzile orașului
Șoptind, pe de rost, psalmi neîncetat;
Oamenii îl ascultau cu credință
Ca pe un „preot” binecuvântat.

Comanda câte un sac de pâine,
Pe care, după ce îl plătea,
Trimitea pe cineva să-l ducă
La turnul bisericii unde locuia.

Nu a avut bani să-și cumpere, și a zis:
„Drăguță, rămâneți cu Dumnezeu
Și cu Măicuța Domnului,
Că eu mă duc în drumul meu”.

Ascultându-l fascinați, în jurul său,
Copii, tineri și bătrâni se strângeau;
Văzându-l desculț, cu capul gol,
Și mai mult îl prețuiau și-l admirau.

Când Psaltirea era aproape gata,
Spre turnul clopotniței se-ndrepta;
Rostea, cu calm, și ultimii psalmi
Seara, când mulțimea îl aștepta.

Moșul a pornit pe calea ferată,
Dar ei au rămas, că trenul n-a plecat;
Au schimbat și locomotiva…,
Și să-l repare au tot încercat.

Iarna, zăpada îi scârțâia
Sub tălpile goale și crăpate,
Dar nu se văieta niciodată,
Era plin de dragoste și bunătate.

Îl întâmpinau cu bucurie,
Când „acasă” se întorcea,
Că el, cu toată dragostea, pâinea
Și banii primiți, săracilor împărțea.

Au înțeles atunci cu toții,
Că-un om sfânt a fost nedreptățit
Și numai după ce l-au adus înapoi
Pe Moșul Gheorghe, trenul a pornit.

De sub cămașa aspră de in
Și cojocul, la piept, descheiat,
Se ivea crucea grea de lemn;
Odorul său binecuvântat.

Toți nevoiașii îl iubeau,
Ca pe un permanent binefăcător
Ce făcea cu ei milostenie,
Din suflet, oferindu-le ajutor.

Pentru viața închinată Domnului
A primit har de la Dumnezeu
De a vindeca și de a proroci,
Cunoscându-și și sfârșitul său.
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Primind darul de-a face minuni,
Pe mulți bolnavi a vindecat
Și un boier din Piatra Neamț,
Două-trei camere mari i-a dat.

Întrebat fiind când va muri,
Moș Gheorghe zicea cu seninătate:
„Când se vor tulbura popoarele
Și clopotele toate vor bate”.

Prin credința lui nețărmurită
Și rugăciunea neîncetată,
A-ntors pe mulți pe Calea Vieții,
Fiind un exemplu pentru lumea toată.

Aici se strângeau bolnavii,
Cărora Moș Gheorghe le citea
Din Psaltire, stând în genunchi,
Și cu credință mare se ruga.

De Adormirea Maicii Domnului (15 aug.)
În 1916, când clopotarul a urcat,
Să vestească începerea slujbei,
L-a găsit pe Moș Gheorghe nemișcat.

Pe față avea același zâmbet
Duhovnicesc dintotdeauna,
Oricât era de frig sau de cald
Și chiar când se stârnea furtuna.

Punând mâna sa pe capul lor,
Bolnavii toți se făceau sănătoși,
Că Sfântul toată noaptea se ruga;
La ziuă, ei îi mulțumeau bucuroși.

Era ziua intrării României în război… (1916)
Și, de Sfânta Maria Mare-a plecat;
Cu aceleași haine peticite, desculț,
Și cu capul gol, a fost îngropat.

Blândețea și bunătatea ieșeau
Din preaplinul sufletului său,
Din credința și nădejdea lui
În Maica Domnului și Dumnezeu.

În copilărie, maica Zenovia,
Nu avea încălțăminte potrivită
Și când l-a văzut pe Moș Gheorghe,
Că umblă iarna desculț, a fost uimită.

Peste 50 de preoți, ierarhi, stareți,
Maici și zeci de mii de credincioși,
L-au condus pe ultimul drum
Ca pe unul dintre cei mai zeloși

A fost considerat om sfânt
De toți cei ce l-au cunoscut,
De cei pe care i-a vindecat
Și au văzut tot ceea ce-a făcut.

Punând mâna pe picioarele lui,
S-a întâmplat o minune adevărată;
Simțindu-le cât sunt de calde,
Ei nu i-a mai fost frig niciodată.

Creștini români din toată țara,
Ce s-a rugat lui Dumnezeu;
Nu doar pentru el, ci pentru oameni,
Să-i apere pe toți de orice rău.

Mult s-a vorbit despre Moș Gheorghe,
Ca pelerin român adevărat,
Dar a trecut aproape-un secol,
Până ce „sfânt” a fost canonizat. (2008)

Peste ani, când l-a întâlnit din nou,
Moșul Gheorghe i-a prorocit,
Că nu se va călugări atunci;
S-a măritat, dar soțul ei a murit.

Protosinghelul Damaschin Trofin,
Stareț și fost ucenic al fericitului,
A vrut să ducă la Râșca-Suceava (1934)
Osemintele sfinte ale bătrânului.

De-acum îl prăznuim cu toții,
Pe 17 august, în fiecare an, mereu;
Părinții, bunicii și nepoții
Și toți cei ce-au credință-n Dumnezeu.

Starețului Ioanichie Moroi,
Fericitul Gheorghe i-a prorocit,
Că i se vor întâmpla nenorociri
Și că va avea mult de suferit.

Așezându-le într-un sicriu,
Bucuros, spre Târgu Neamț a pornit;
La răscrucea cu drumul spre Văratic,
Caii înhămați la căruță s-au oprit.

Sfântul Gheorghe „Pelerinul”
Va rămâne un exemplu de urmat:
De credință, nădejde și dragoste,
Iar pentru noi, un rugător neîncetat.

Peste 20 de ani , Mănăstirea
Sihăstria, al cărei stareț era,
A ars împreună cu chiliile;
Lucrând mult spre-a o repara.

Mai târziu, fără veste au pornit
Spre Mănăstirea Văratic la galop,
Oprindu-se doar în fața Mănăstirii;
Moș Gheorghe dorea să fie-n acest loc.

Îi mulțumim Bunului Dumnezeu,
Pentru dragostea părintească;
Românilor le-a dăruit mereu,
Oameni sfinți, care să-i ocrotească.

Apoi a fost cu bestialitate
Bătut crunt și de bunuri tâlhărit;
După care a rămas și fără un ochi,
Așa cum Moș Gheorghe i-a prorocit.

Au înțeles că-i voia Sfântului
Și i-au făcut slujba de prohodire;
I-au pus osemintele-n gropniță,
Unde sunt și azi, sub Mănăstire.

Mâna Ta

(17 august 2019)
Sursă foto: doxologia.ro

În universul lumii noastre,
Ce-i sfânt și tainic apogeu,
Asemeni păsării măiastre,
Renasc, Preasfinte Dumnezeu.

Ți-am dat prin Evanghelii Sfinte
Cuvântul Meu să îl păzești,
Duhovnic să Mă reprezinte
Și Trupul Meu să te-nnoiești.

Aud un glas care mă cheamă,
Mult milostive Dumnezeu,
Să pot păși, fără de teamă,
Pe luminosul drum al Tău.

Ca grija mea și a mea voie,
Cu voia Ta să o unesc,
O arcă-mi dai precum lui Noe,
Stăpân fiind, Ție-Ți slujesc.

Sunt Calea și sunt Adevărul
Ca Viață pururea să ai,
Întoarce-te, precum tâlharul
Și-ai să petreci cu Mine-n Rai.”

Trecut-au anii fără număr
Și rostul lor l-am risipit,
Iar sufletul, atât de tânăr,
În trup de lut e-nlănțuit.

Doar să păstrez zestrea întreagă
Ce-i dar, din darul Tău ceresc,
De voia Ta, Doamne mă leagă!
Tu mă înalți, eu mă smeresc.

- Primește-mă, Iisuse Doamne,
Nimic bun n-am agonisit,
Sunt la sfârșitul sterpei toamne;
Mă-ntorc sărac și rătăcit.

Urcat-am munți, trecut-am ape
Și-atâtea văi am coborât,
Iar când limanul mi-e aproape,
Cerul mi-e încă mohorât.

Și din adâncul ființei mele
Răsună blând, chemarea Ta:
„- Urmează drumul către stele,
Merinde n-ai, urcarea-i grea.

În crucea mea atât de mică,
Mă-mpiedic Golgota s-o sui,
Dar mâna Ta mă tot ridică,
Deschide poarta Raiului.

Văzut-am lumea minunată
Cu frumuseți de negrăit,
Ce pentru mintea cea curată
Sunt darul Tău neprețuit.

Oprește-te din voia sorții,
Te-aștept mereu spre răsărit;
Răscumpărat-am prețul morții,
Păcatu-ntreg l-am răstignit.

de Radu Cârstoiu Arbore

(Târgu-Jiu, 5 mai 2019)
Sursă foto: crestinortodox.ro
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Acțiunea acestei pericope din Sfânta Evanghelie se petrece după ce mai înainte Irodiada
reușise datorită complicității afemeiatului și
tulburatului de băutură Irod, să-și pună planul
în aplicare și să-l omoare mișelește pe cel care
îi mustra pentru păcatul incestului în care trăia, pe cel mai mare om născut din femeie, pe
Sfântul Ioan Botezătorul. Mântuitorul întristat,
pleacă cu corabia, spre a fi singur în loc pustiu,
pentru ca să se roage. Mulțimile însă îl află, și
făcându-I-se milă de ele, le vindecă bolnavii, și
îi hrănește pe cei care în căutarea Lui au uitat
de hrană, deși erau într-un număr foarte mare,
ca la cinci mii de bărbați, afară de femeile și
copiii lor, deci aproximativ cincisprezece mii,
sporind și înmulțind din puțin mult, atât pâinea
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din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va
fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru
viața lumii este trupul Meu” (In. 6, 51). Ucenicii
sunt siliți să intre în corabie, pentru a traversa
marea și a se lupta cu furtuna stârnită de vântul
ce era împotrivă; așadar toți cei ce vor să devină
ucenici ai Domnului Hristos, siliți vor fi să intre
în corabia mântuirii care este Biserica, pentru a
putea face și ei față furtunii ce izbește în corabie
și caută să o scufunde în timpul călătoriei pe
marea vieții. Așadar această minune privește
atât Biserica întreagă cât și pe fiecare creștin
în parte, pentru că înțeleasă în mod simbolic,
corabia reprezintă Biserica încercată de valurile
sau furtunile, pornite de forțele potrivnice ale
întunericului, de erezii și persecuții.
După slobozirea mulțimilor Mântuitorul
se retrage în singurătate pentru rugăciune,
și se roagă ca și altădată, pentru ucenicii
care se luptau cu valurile ispitelor, ca să nu
piară credința lor, pentru că satana a cerut
ca să-i cearnă ca pe grâu. Iar în momentul
ispitei celei mai puternice, al spaimei celei
mari, la a patra strajă din noapte, între orele 3:00 și 6:00, Domnul vine către corabie,
umblând pe apă la ucenicii istoviți de vâslirea împotriva furtunii și copleșiți totodată
de spaima că nu ar fi Domnul, ci o nălucire
demonică. Dar fața Domnului strălucea în
noapte, în mijlocul furtunii, așa cum strălucea în rugăciune și pe muntele Taborului,
cât și peștele. După ce Apostolii au participat în preajma celor trei ucenici, copleșiți de lumina
și ei la împărțirea acestui belșug dumnezeiesc, Sa dumnezeiască, așa și aici, iar ucenicii de
toate cele înmulțite trecând prin mâinile lor, au frică au strigat. Ca și în cazul altor descoperirii
adunat spre mărturie a minunii, fiecare câte un dumnezeiești Domnul își confirmă prezența:
coș cu fărâmituri, au fost siliți de Domnul să intre Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți!, ceea ce arată
în corabie și să treacă dincolo, pe țărmul celălalt că descoperirea ce vine de la Dumnezeu nu
până ce El va da drumul mulțimilor. Obișnuiți aduce spaimă și tulburare, cum spune și îngerul
cu minunile, Apostolii nici nu sesizează parcă Domnului, femeilor mironosițe: Nu vă temeți!
minunea la care au slujit, faptă care Îl arată pe Sfântul Apostol Petru voiește să meargă pe apă
Fiul că face toate câte face Tatăl, căci precum către Hristos Domnul, care o ia înaintea celorlalți
în Vechiul Testament hrănise în chip minunat și la chemarea Domnului „Vino!”, Sfântul Petru
poporul ales timp de patruzeci de ani cu pâinea pășește cu curaj pe mare. Sfântul Ioan Gură
din cer: „Pâine din cer le-a dat lor să mănânce”, de Aur: „Nimeni nu iubea atât de mult pe Iisus.
tot așa și Fiul satură în pustie această mulțime, Așa a făcut și după înviere. Și acum n-a avut
pregătindu-i să facă trecerea de la această pâi- răbdare să meargă odată cu ceilalți cu corabia
ne, trecătoare care hrănește trupul, la pâinea cea până la El, ci a pornit-o singur înainte; iar lucrul
adevărată, dată de Tatăl, care este Fiul: „Tatăl acesta arată nu numai dragostea, ci și credința
Meu vă dă din cer pâinea cea adevărată” (In. 6, lui… Nu se bucura atât că merge pe apă, cât
32), „Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât se bucura că merge la Iisus!” La dorința lui de a
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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Eu sunt, nu vă temeți!

avea o confirmare directă, personală, la îndemnul Domnului, Petru se coboară din corabie și
calcă pe mare, pășește pe valuri ca pe uscat,
dar îndreptându-se spre Iisus, odată crescându-i în suflet temerea în fața vântului potrivnic,
începe să se scufunde și să ceară grabnic ajutor:
„Doamne, scapă-mă!“ (Mt. 14, 30). Aceasta este
rugăciunea cea mai des rostită în istorie de oamenii ajunși la capătul răbdării, la ceas de mare
primejdie ori la ananghie, în faliment existențial
ori pe buza neantului: „Doamne, scapă-mă!“
Răspunsul este felurit, după fiecare situație

concretă de viață, dar întotdeauna în miezul lui
se află mâna puternică a Domnului. Din mersul
pe apa și potolirea furtunii, ucenicii au înțeles că
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Astfel aflăm că și
noi suntem chemați să pricepem că în viață vom
întâmpina multe furtuni, dar Hristos Domnul ne
stă alături și prin unirea cu El vom ieși biruitori.
Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 9-a după Rusalii,
Umblarea pe mare – Potolirea furtunii, Sf. Ev.
Matei 14, 22-34, 18 august)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Credința care mută munții

Iisus împreună cu trei dintre ucenicii Săi, Petru, Iacov și Ioan fusese pe muntele Schimbării
la Față (Mt. 17, 1 și urm. ). Ce fericire cerească
simțiseră acolo cei trei ucenici! „Doamne, zisese
Petru, bine este să fim noi aici, dacă voiești voi
face aici trei colibe: Ție una și lui Moise una și
lui Ilie una” (Mt. 17, 4). Ca și cum ar fi spus: „Să
nu mai plecăm niciodată de aici!” Însă au trebuit
să plece de acolo. Iisus mai avea de urcat un
munte, cel al Golgotei.

festându-se în raport cu fazele lunii. La Marcu,
boala se descrie mai amănunțit: „Învățătorule,
am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Și
oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește”
(Mc. 9, 17-18). Matei expune doar consecințele
bolii: „pătimește rău, căci adesea cade în foc și
adesea în apă” (v. 15). Astfel de bolnavi sunt
expuși adesea la aceste pericole.
Încărcat cu atâta suferință, tatăl pornește
pe urmele lui Iisus. Dar nu L-a
găsit, a aflat la poala muntelui
doar pe ucenicii pe care domnul
nu-i luase cu Sine la Schimbarea
la Față. Neputința ucenicilor de
a-l vindeca a dat apă la moară
contestatarilor lui Iisus. Și iată
că după atmosfera cerească de
pe Tabor, Domnul coboară într-o
lume a gâlcevii și a urii. Așa se
explică „spaima” mulțimii atunci
când L-au văzut pe Iisus apropiindu-Se (Mc. 9, 15). Însă în inima
tatălui renaște o vagă speranță.
Cel pe care-L căuta venea acum
la el. Tatăl cere milă de la Domnul
Venind jos, i-au găsit pe ceilalți ucenici și așteaptă vindecare. În loc să audă glasul disînconjurați de o mare mulțime de oameni și perat al tatălui, Iisus mustră mulțimea: „O, neam
„sfădindu-se” cu unii dintre „cărturari” (Mc. 9, necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu
14). Ce se întâmplase de fapt? Un om, al cărui voi? Până când vă voi suferi pe voi?” (Mt. 17,
fiu era greu bolnav, venise la ucenici și aceștia 17). Cum puteau fi atât de necredincioși aceștia
n-au putut să-l vindece. Fiul bolnav, care suferea care văzuseră atâta minuni? Uitaseră atât de
„din pruncie” (Mc. 9, 21), avea o boală grea, o repede pe cei vindecați de boli și pe cei izbăviți
epilepsie cauzată de demonizare. La Matei, tatăl de duhuri necurate?
zice că fiul său este „lunatic”, crizele bolii maniIisus mustră poporul și pe tatăl pentru
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necredința lor. Răspunsul tatălui însă este genial
și unic: „Cred, Doamne, ajută necredinței mele”
(Mc. 9, 24). O cutremurare cumplită are loc în
întreaga ființă a copilului. Sfântul Evanghelist
Marcu este cel ce redă cu multe amănunte vindecarea: „Și răcnind și zguduindu-l cu putere,
duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât
mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l
de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare”
(v. 26-27). Astfel, Mântuitorul pune capăt unei
boli fără leac, unei boli dublate de o posesiune
demonică. Iisus își arată încă o dată puterea Sa
cea dumnezeiască: „iar toți au rămas uimiți de
mărirea lui Dumnezeu” (Lc. 9, 13).
Am făcut această paralelă între cele două
Evanghelii, Matei și Marcu, pentru că în această
vindecare se reflectă Taina Sfântului Botez, așa
cum se săvârșea în Biserica primară. Episodul
cu lunaticul ne prezintă mai întâi un exorcism,
botezul este precedat de o alungare a demonilor.
Urmează o mărturisire de credință cum se face
la Botez, o mărturisire pe care nu o face pruncul,
ci nașul. Iar apoi urmează botezul propriu-zis: o
moarte și o înviere - copilul a rămas ca mort, iar
Iisus îl ridică (învie). Demonii care stăpâneau
copilul sunt dintre cei mai răi, ei nu puteau fi
alungați decât „cu rugăciune și cu post”. „Puțina
credință” a lui Petru l-a făcut să se afunde în
valuri, iar acum „puțina credință” a ucenicilor
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a făcut să se afle neputincioși în această luptă
cu demonii. La toți aceștia le lipsea credința, o
credință puternică și capabilă să mute și munții.
Spune Sfântul Apostol Pavel: „Iar credința
este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea
lucrurilor celor nevăzute” (Evr. 11, 1). Credința
noastră trebuie să își păstreze orientarea spre
viitor, spre cele încă nevăzute, dar nădăjduite.
Ea trebuie să exprime în primul rând veridicitatea comuniunii noastre cu Hristos, ce a început
prin Botez, dar și prin participarea noastră, de
pe acum, la „puterile veacului viitor”. Trebuie să
experimentăm întotdeauna adevărul cuvântului
Mântuitorului că „toate sunt cu putință celui care
crede” (Mc. 9, 23). De aceea, sfinții lui Hristos
sunt plini de lumina și de puterea harului Său,
arătându-ne nouă oamenilor „măsura” credinței
și a lucrărilor ei minunate, care sunt de „nemăsurat”.
Mustrarea Domnului se adresează și nouă,
celor ce ne lipsesc aceste arme cu care să luptăm împotriva vrăjmașului diavol și cu care să
ieșim din întunericul păcatului la lumina credinței,
care poate muta „munții”. Amin.
Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a 10-a după Rusalii,
Vindecarea lunaticului, Sf. Ev. Matei 17,
14-23, 25 august)
Sursă foto: Sf. Evanghelie

Pomenirea dreptului cu laude…

rămâne lipsită toată lumea de glasul lui Ioan.
…iar ție destul îți este mărturia Domnului, Două ucideri, doi tirani, doi Irozi au intrat în istoria
Mergătorule Înainte (Tropar) creștinismului. Irod Agripa a tăiat capul Sfântului
Ioan Botezătorul, deoarece așa cum știm cu toții,
Astăzi este zi de reculegere, zi de întristare, Irod luase pe femeia fratelui său de soție. Ioan,
zi de doliu pentru creștini. Iarăși s-a săvârșit apărătorul legii, nu putea răbda această fărădefărădelege în pământul lui Israel. Astăzi s-a lege, ci mereu îl mustra zicând: ,,Nu ți se cade
tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul de sabia să ai pe femeia fratelui tău”. Deci, îndemnat de
tiranului Irod! Astăzi s-a făcut o mare fărădele- femeia sa cea desfrânată, a închis pe Ioan și l-a
ge pe pământ! Mare a fost păcatul tăierii celor aruncat în temnița din Sevasta Samariei, care
14000 de prunci, dar mai mare este acesta al se afla sub palatul său. L-ar fi omorât Irod, dar
tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mare a se temea de popor, căci toți îl socoteau pe Ioan
fost răutatea lui Irod Idumeul, dar mai mare este ca un mare prooroc. De ziua sa de naștere, a
a nepotului sau, Irod Agripa. Cel dintâi a căutat făcut Irod ospăț mare chemând pe toți căpitanii
să ia viață Sfântului Ioan, dar n-a putut, acestuia și boierii săi. Când toți erau plini de vin, a chemat
însă i s-a îngăduit și i-a tăiat capul. Cel dintâi Irod pe fiica Irodiadei, pe rodul fărădelegii și a
a tăiat capul a 14000 de prunci nevinovați, iar jucat înaintea tuturor încât tatăl ei amețit de vin
acesta a tăiat capul celui mai mare om născut din și de mândrie i-a făgăduit cu jurământ: ,,Orice
femeie. Atunci au suspinat 14000 de mame, iar vei cere de la mine îți voi da, până la jumătate
acum se întristează toată creștinătatea. Atunci din regatul meu”. Palatul răsuna de cântece și
au rămas fără viață 14000 de leagăne, iar acum jocuri desfrânate, iar zgomotul acesta greu se
Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare
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Pomenirea dreptului cu laude…

auzea până în cele mai de jos ale palatului, unde
stătea legat în lanțuri Sfântul Ioan Botezătorul.
Ce mare nedreptate! Sus stă pe tron minciuna, jos zace în lanțuri dreptatea. Sus râde
fărădelegea, jos strigă glasul legii. Sus se răsfăța
desfrânarea, jos se sugruma crinul fecioriei. Sus
sta cu cinste Irod, iar jos zăcea în gunoi Înaintemergătorul. Sus în palat, beau vin fiii pierzării,
iar jos în temniță răbda de sete cel ce niciodată
nu a gustat vin, nici mâncăruri alese. O, adâncul judecăților lui Dumnezeu! Că cel drept este
rânduit să sufere mai mult pe pământ, iar cel
păcătos să nu pătimească. Nedreptatea să se laude, iar
dreptatea să fie prigonită și mai mult să
se ispitească. Minciuna să joace pe mormântul adevărului,
iar toiagul păcătoșilor
să hotărască ,,soarta
drepților”. Așa a hotărât Dumnezeu ca
dreptatea prin necazuri să se întărească,
iar fărădelegea să-și
ia o veșnică pedeapsă. Pe pământ Dumnezeu mângâie pe
cei aleși cu ,,toiagul
și varga” ispitelor,
iar pe cei răi îi lasă
în voia poftelor lor.
Dar în ziua judecății
dreptatea din cer va
privi și adevărul din
pământ va răsări.
Dar să ne întoarcem iarăși în palatul lui Irod, unde Salomeea
se duce la mama sa și o întreabă ce să ceară.
Irodiada îi spune, nimic altceva decât capul Sfântului Ioan Botezătorul. Auzind de aceasta Irod s-a
întristat, bucuria mesei s-a potolit și toți au căzut
pe gânduri. Numai ticăloasa aceea se bucura și
asculta după ușă să vadă pe cine iubește mai
mult Irod, pe ea sau pe Ioan Botezătorul. O de
s-ar fi căit Irod! Dar biruit de rușine, de mândrie
și de poftă, Irod a trimis să taie capul Sfântului
Ioan Botezătorul, celui care vorbise cu Hristos,

capul celui care propovăduise pocăința și îi
întorsese pe oameni la Dumnezeu, capul celui
care și fiarele în pustie i se supuneau a fost tăiat
și adus lui Irod care l-a dat fetei iar aceasta l-a
dat mamei sale. Cu câtă tiranie se uita la el! I-ar
fi scos ochii, i-ar fi sfărâmat capul dar se temea
de oameni. Mai bine să-i spargă limba cu acul,
dar în clipa aceea limba Botezătorului a început
a grăi: „Nu ți se cade să o ai pe ea”. De frică a
îngropat capul Sfântului într-un loc ascuns că să
nu mai audă mustrarea. Apoi ospățul s-a risipit,
iar Irod cu grea moarte a murit fiind înghițit de viu
împreună cu femeia
cea blestemată, iar
fiica Irodiadei a fost
sugrumată de gheața
unui râu departe în
Spania și așa au pierit desfrânații și chinuitorii sfântului. Așa
s-a săvârșit Sfântul
Ioan Botezătorul, dar
moartea lui de Martir
și Apostol al pocăinței
a fost îngăduită de
Dumnezeu după rânduiala divină, o taină
pe care nici oamenii,
nici îngerii n-o știu.
Iubiți credincioși,
astăzi e zi de post,
de reculegere, în cinstea Sfântului Ioan
Botezătorul. Creștinii
vin la biserică, iar cei
ce nu pot să vină, se
roagă acasă și citesc acatistul lui. Noi
românii avem mare
evlavie la Sfântul Ioan Botezătorul. Cu ale lui
sfinte rugăciuni, Dumnezeu să ne ferească de
jurăminte și făgăduințe rele, de ospețe și prăznuiri care duc la osânda altora sau a noastră,
și să ne dăruiască pocăință adevărată cu fapte
vrednice de mila lui Dumnezeu. Amin.
Părintele Florin Cătălin Trașcă
Parohia Scornicești II
(predică la Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul,
Sf. Ev. Marcu 6, 14-30, 29 august)
Sursă foto: doxologia.ro
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Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul
(5 august)

„Pe sihastrul cel mare al Bisericii lui Hristos,
pe povățuitorul cel duhovnicesc al monahilor și
pe odrasla cea din Moldova răsărită, veniți toți
binecredincioșii creștini să-l lăudăm și cu dragoste să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase
Părinte Ioan cel Nou de la Hozeva!” Așa îl laudă
Biserica pe un sfânt român trăitor în pustiul Iordanului în secolul XX.
Sfântul Ioan Iacob s-a născut la 23 iulie 1913,
în satul Crăiniceni, comuna Horodiștea, din fostul județ Dorohoi, într-o familie de țărani foarte
credincioși, Maxim și Ecaterina. La Sfântul Botez
a primit numele de Ilie. După șase luni, mama
lui Ilie a trecut la Domnul, fiind bolnăvicioasă din
fire, lăsând pruncul în grija bunicii sale, Maria.
După doi ani a murit și tatăl său în război, în
toamna anului 1916.
Bunica Maria a purtat de grijă cu vrednicie de
nepotul ei până la vârsta de 10 ani a acestuia.
Când era mic, îl ducea să fie alăptat la mamele
tinere din sat. Vara, îl punea pe Ilie într-o traistă,
îl așeza în spate, se însemna cu Sfânta Cruce
și se ducea la muncă, cu rugăciunea pe buze
și cu lacrimi în ochi. Acolo, îl punea pe micuț la
umbră până la asfințit, când îl lua iar cu traista și
îl ducea acasă. După ce îl hrănea, îl culca lângă
sfintele icoane, iar ea se ostenea cu rugăciuni și
metanii până noaptea târziu.
Primii ani de școală Ilie i-a făcut în satul
natal. Bunica lui îl punea seara să citească din
sfintele cărți și-l învăța rugăciuni pe de rost.
După moartea bunicii, copilul a fost luat în grija
unchiului său, Alecu Iacob. Gimnaziul l-a făcut la
Lipcani-Hotin și liceul la Cozmeni-Cernăuți, fiind
cel mai bun elev din școală. Rudele îl îndemnau
să urmeze Facultatea de Teologie pentru a se
face preot, dar Ilie a zis: „Nu, eu vreau să mă
fac călugăr!”, căci din pruncie era blând, smerit,
tăcut, râvnitor pentru cele sfinte și răbdător în
ispite.
În 1933, tânărul Ilie s-a închinoviat la Mănăstirea Neamț. Starețul, Episcopul Nicodim, l-a
primit cu multă dragoste și i-a rânduit ascultare
la infirmerie și la biblioteca mănăstirii, unde s-a
arătat foarte supus. Între 1934-35, Sfântul a efectuat serviciul militar la Dorohoi, tot ca infirmier. Pe
8 aprilie 1936, de Miercurea Mare, rasoforul Ilie
a fost tuns în îngerescul chip monahal de către
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noul stareț, arhiereul Valerie Moglan. A primit
numele Sfântului Ioan Botezătorul.
Dorind o viață duhovnicească mai desăvârșită,
Cuviosul a plecat în toamna anului 1936 definitiv
în Țara Sfântă. După ce s-a închinat la Sfintele
Locuri, a rămas la Mănăstirea Sfântul Sava
de lângă Betleem, în pustiul Iordanului. Acolo
s-a nevoit timp de 10 ani. Prima ascultare pe
care a avut-o a fost cea de paraclisier. Avea ca
povățuitor pe ieroschimonahul Sava, un macedonean care știa limba română. Apoi, Sfântul
Ioan a fost rânduit și infirmier, purtând grijă de
călugări și de laici bolnavi. Cunoscând bine limba
greacă, el îngrijea marea bibliotecă a mănăstirii,
traducând unele texte patristice. Avea și darul
poeziei.
Între anii 1939-40, Cuviosul Ioan s-a nevoit
cu un ucenic în pustiul Qumran și într-o peșteră
aproape de Marea Moartă. Aici a cunoscut pe
monahul Ioanichie Pârâială, care apoi i-a rămas
ucenic credincios până la moarte. Aici obișnuia
să se roage noaptea singur în pustiul Iordanului
cu mâinile și inima înălțate la cer, hrănindu-se
doar cu pesmeți și puține fructe și răbdând multe
ispite de la diavol.
La 14 septembrie 1947, a fost hirotonit preot în
Biserica Sfântului Mormânt și apoi numit egumen
la Schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul de
la Iordan. După cinci ani de ascultare, Sfântul
Ioan Iacob s-a retras cu ucenicul său Ioanichie
în pustiul Hozeva, aproape de Ierihon. Aici s-au
nevoit împreună opt ani de zile, în peștera Sfânta
Ana, pe valea pârâului Horat.
La 5 august 1960, când avea 47 de ani,
Cuviosul s-a mutat la Domnul și a fost înmormântat în peștera în care s-a nevoit. După 20
de ani, pe 8 august 1980, trupul său a fost aflat
întreg în mormânt, fiind dăruit de Dumnezeu
cu nestricăciunea. În același an, pe 15 august,
moaștele sale au fost duse la Mănăstirea Sfântul
Gheorghe Hozevitul din apropiere și așezate
spre închinare.
Dintre multele minuni pe care le-a făcut Sfântul Ioan Iacob, atât în viață cât și după moarte,
amintim două. Odată, pe când Cuviosul viețuia
în peștera de la Hozeva, pe timpul nopții au venit
niște evrei cu lanternele aprinse, pentru a jefui
peșterile din apropiere, unde se nevoiseră mulți
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Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul
(5 august)

pustnici. Auzindu-i vorbind și înțelegând ce voiau
să facă, Sfântul Ioan a ridicat mâinile la cer și a
zis: „Oare vei lăsa, Doamne, pe cei fără de lege
să tulbure liniștea aleșilor Tăi?” Și mare minune
s-a întâmplat, căci pe loc s-a prăbușit muntele,
astupând intrarea în peștera unde aceia voiau
să intre. Jefuitorii au luat-o la fugă și au căzut în

Sfântului Ioan. Mai mult decât atât, i-a interzis
să mai scrie ceva despre Cuvios, zicând că
trupul acestuia miroase urât și trebuie îngropat.
În noaptea următoare, Sfântul i s-a arătat în
vedenie lui Sinesie, l-a bătut și i-a ars barba.
Și asta s-a întâmplat vreme de 40 de zile, până
când starețul și-a mărturisit greșeala. Diaconul
Nichifor însă îl vorbea de rău în continuare
pe Cuvios. Acesta după puțină vreme a
început să meargă la beduini și să doarmă
prin colibele lor. După șase luni, Nichifor
și-a dezbrăcat hainele călugărești și a trecut
la musulmani, căsătorindu-se cu o arabă
văduvă.
Să ne rugăm și noi Sfântului Ioan Iacob
de la Neamț astfel: „Caută cu milă frățească
la cei din fața ta și la tot sufletul cel dosădit
și amărât de valurile vieții celei trecătoare.
[…] Nu trece cu vederea primejdiile în care
zace creștinătatea ortodoxă cea hărțuită
de dezbinări, certuri, rătăciri și erezii. […]
Fii mijlocitor către Cel Căruia toată viața
ta I-ai dăruit-o, către Hristos, Fiul Tatălui
Celui Veșnic și deoființă cu Preasfântul
Duh, ca să ne izbăvească de tot felul de
patimi și întinăciuni trupești și sufletești,
să ne lumineze mintea cu lumina Sfintei
Sale Evanghelii, să ne curățească inima
de toată ispitirea și pofta cea rea, să ne
ajute să punem început bun de mântuire și
să sporim duhovnicește în calea mântuirii,
cu darul Preasfântului Duh”. Amin.
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