
Ne aflăm în Duminica a 3-a  
după Rusalii, Duminică în care s-a citit 

pericopa evanghelică de la Matei, cap. 6 
care reprezintă un fragment  

din „Predica de pe munte” rostită  
de Mântuitorul Iisus Hristos pe Muntele 

Fericirilor, anume, despre grijile vieţii. 
Duminica de astăzi reprezintă o chemare 

specială din partea Mântuitorului  
ca mai înainte de a ne îngriji  

de cele trupeşti, să căutăm  
ceea ce este de trebuinţă sufletului.

Vorbind despre grijile vieţii, înţe-
legem că acestea se referă nu numai 
la cele de trebuinţă pentru viaţa de 

aici, ci şi la cele trebuitoare sufletului, fiind 
invitaţi să ne îngrijim cu deosebire de cele 
sufleteşti. Dacă ne îngrijim doar de cele 
materiale, rămânem oameni trupeşti în 
continuă căutare de cele pieritoare şi 
trecătoare, iar dacă ne îngrijim de cele ale 
sufletului, devenim oameni duhovniceşti 
într-o continuă căutare după cele veşnice şi 
nepieritoare. Astăzi, prin glasul Evangheliei, 
nu suntem chemaţi să abandonăm căutarea 
celor materiale şi să le îmbrăţişăm doar pe 
cele spirituale, ci suntem chemaţi să do-
bândim o dreaptă socoteală, o dreaptă 
cumpănire, un echilibru sănătos între preo-
cupările lumeşti şi cele duhovniceşti.

Aici, pe pământ, cât timp suntem în trupuri 
avem nevoie şi de cele materiale pentru a ne 
desfăşura viaţa, deci nu le putem exclude în 
întregime, dar nu trebuie să facem din ele 
scop al existenţei noastre pentru că această 
cale ne depărtează de Dumnezeu. Trebuie să 
le socotim doar ca pe nişte mijloace necesare 
pentru existenţa noastră pământească. Mai 
mult decât atât, trebuie să acordăm întâietate 
celor duhovniceşti, dar să nu ne lenevim în 
ceea ce priveşte lucrul pentru cele lumeşti. 
Evanghelia de astăzi nu reprezintă un îndemn 
la trândăvie sau pasivitate. Dovadă pentru 
aceasta ne este Însăşi viaţa Mântuitorului 
Iisus Hristos Care a muncit până la vârsta de 
30 de ani ca dulgher, iar mai târziu când Şi-a 
ales ucenicii, nu a ales dintre aceia leneşi fără 
nici un rost pe lume, ci a ales din rândul 

harnicilor galileeni. Marele Apostol Pavel 
ne-a lăsat un cuvânt care dăinuie peste 
veacuri:„Cine nu vrea să muncească, să nu 
mănânce!” (II Tesaloniceni 3, 10).

Am putea spune că tesalonicenii erau 
preocupaţi de cele duhovniceşti, căci privind 
spre cer aşteptau Parusia, a doua venire a lui 
Hristos abandonând munca. Dar Marele 
Pavel, sesizând pericolul celeilalte extreme 
le trimite tesalonicenilor o a doua epistolă 
prin care îi îndeamnă să se preocupe cu 
precădere de cele duhovniceşti, dar să-şi 
reintre în firescul vieţii, acela de a-şi câstiga 
existenţa prin muncă. Şi din atitudinea lui 
Pavel înţelegem cât de importantă este 
preocuparea pentru cele duhovniceşti, dar şi 
rolul celor materiale pentru câştigarea 
existenţei. Calea firească a lucrurilor este 
definită de Mântuitorul Iisus Hristos prin 
cuvintele din Sfânta Evanghelie de astăzi: 
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu 
şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor 
adaugă vouă!”(Matei 6, 33). În ceea ce pri-
veşte necesităţile vieţii, suntem chemaţi să 
ne punem toată încrederea în Dumnezeu, 
căci El poartă de grijă întregii creaţii în 
general, iar omului în special. Această 
purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru toate 

Căutaţi mai întâi  
împărăţia lui Dumnezeu 

făpturile se numeşte Pronie divină sau 
Providenţă. Pronia divină trebuie înţeleasă 
ca pe o influenţă neîntreruptă a lui Dum-
nezeu asupra lumii spre desăvârşirea 
acesteia, ca pe un ajutor acordat întregii 
creaţii pentru a-şi atinge scopul, ca pe o 
acţiune de călăuzire a omului către trepte de 
existenţă cât mai ridicate. „Deci nu vă 
îngrijiţi zicând: Ce vom mânca? sau: Ce 
vom bea? sau: Cu ce ne vom îmbrăca? ...că 
ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi trebuinţă 
de toate acestea.” (Matei 6, 31-32).

Observăm, astfel, cât de important este 
rolul Proniei divine în buna desfăşurare a 
vieţii omului. Cât de important este să-L 
credem pe Dumnezeu pe cuvânt, să credem 
că făgăduinţele Lui se împlinesc întocmai. 
Astăzi multe din păcatele oamenilor decurg 
din lipsa de încredere în Providenţa divină, 
deci lipsa acestei încrederi stă la originea 
multor păcate şi patimi grele. Acestea sunt 
efectele minimalizării rolului Proniei divine 
cu privire la om şi creaţie.

Să cerem de la Dumnezeu înţelepciunea 
care ne îndeamnă să avem acea grijă care 
netezeşte drumul către mântuire şi implicit 
către prosperitate. ❖

Părintele Adrian  Chiriţă
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Un dar al lui Dumnezeu pentru lumea de azi
Cuviosul paisie aghioritul

Canonizat la puţin peste 20 de ani  
de la plecarea sa la Domnul,  

Cuviosul Paisie Aghioritul a dus o viaţă 
smerită, dar în slujba lui Dumnezeu  

şi alături mereu de oameni. Încă o dată 
Dumnezeu ne dă pildă de desăvârşire  

şi sfinţenie, la care, de altfel,  
toţi suntem chemaţi.

La 25 iulie 1924 se naştea în Farasa 
Capadociei Arsenie, fiul lui Pro-
dromu Theodosiu şi al Evlampiei 

Eznepidis, alăturându-se celorlaţi 7 copii 
ai familiei rămaşi în viaţă. Mama sa era 
înrudită cu Sfântul Arsenie Capadocianul, 
cel care l-a şi botezat pe prunc, punându-i, 
- deşi familia hotărâse alt nume-, numele 
său, Arsenie, pentru a avea şi el un urmaş 
călugăr. În toamna anului 1924 familia şi 
ceilalţi farasioţi ajung în Pireu şi de acolo 
în Corfu, pentru că în acel an, fatal pentru 
mulţi greci, un acord internaţional decidea 
mutări de populaţie între Grecia şi 
Turcia.

Familia Eznepidis ajunge în cele din 
urmă în Koniţa, Epir, unde Arsenie va 
face şcoala primară şi va deprinde 
meşteşugul tâmplăriei.

În 1945 este luat în armată şi va fi până 
în 1949 operator radio în războiul civil 
grec. În 1950 Arsenie intră pentru prima 
oară în Sfântul Munte Athos, dar un an 
mai târziu se întoarce acasă, la rugămintea 
tatălui său. În 1953 intră în obştea 
Mănăstirii Esfigmenu, iar în 1954 devine 
rasoforul Averchie. În 1956 intră sub 
ascultarea bătrânului Simeon la Mânăs-
tirea Filotheu, fiind tuns în monahism şi 
primind numele de Paisie. 

Iese o perioadă din Sfântul Munte 
(1958-1962) pentru a-i ajuta pe farasioţii 
din Koniţa să lupte împotriva proze-
litismului protestant. Anii 1962-1964 şi-i 
petrece în Sinai, într-o chilie, având grijă 
şi de beduinii din împrejurimi, atât 
duhovniceşte, cât şi material.

În 1964 revine în Athos, primind în 
1966 schima mare. În 1967 i s-a extirpat 
o parte dintr-un plămân din cauza unei 
bronşectazii. La spital le cunoaşte pe 
viitoarele maici de la Suroti, care i-au 
donat sânge, iar el mai apoi le-a întors 
grija ajutându-le să-şi construiască 
mănăstirea.

Din 1979 până în 1993 Gheron Paisios 
stă la chilia „Naşterea Maicii Domnului” 
Panaguda de pe teritoriul Kutlumuşului, 
locul unde au primit mângâiere mii de 
suflete care au trecut pe acolo.

Pentru că sănătatea părintelui este tot 
mai precară, în toamna anului 1993 

pleacă definitiv din Sfântul Munte, fiind 
operat de cancer la colon în februarie 
1994. Se întoarce la Mănăstirea Suroti, 
pe care nu o mai părăseşte până marţi, 12 
iulie, la orele 11 din noapte, când Părintele 
Paisie trece la cele veşnice şi este 
înmormântat în curtea mănăstirii, în cea 
mai mare discreţie. Abia după trei zile cei 
mai mulţi vor afla că Gheronda Paisios îi 
vegheză dintr-o lume mai bună. 

Noi românii l-am cunoscut mai întâi 
prin cărţile Editurii Evanghelismos (a 
părintelui Ştefan Nuţescu din Schitul 
Lacu), cum ar fi „Epistole”, „Cuvinte 
duhovniceşti” (6 volume), „Viaţa cuvio-
sului Paisie Aghioritul”, de ieromonahul 
Isaac Aghioritul şi „Părintele Paisie mi-a 
spus”, de Athanasios Rakovalis. Pele-
rinajele în Grecia ne-au dus şi la 
mormântul Părintelui de la Suroti, lângă 
Tesalonic, iar internetul ni l-a apropiat, 
căci mulţi îi citează vorbele. Mai nou s-
au făcut filme ce ni-l prezintă pe Cuviosul 
Paisie aşa cum l-au cunoscut oamenii: 
rudele, călugării, apropiaţii, maicile de la 
Suroti şi pelerinii. 

Cuviosul Porfirie Kafsokalivitul, con-
temporan cu Părintele Paisie, canonizat şi 
el de Patriarhia Ecumenică în 2013 
spunea: „Astfel de Sfinţi ca Părintele 
Paisie trimite Dumnezeu pe pământ o 
dată la patru sute de ani!” Ceea ce i-a 
caracterizat în primul rând viaţa era 
marea sa asceză, dar mai ales smerenia. 
Căci în ciuda numeroaselor harisme pe 
care Dumnezeu i le dăruise, ducea o viaţă 
foarte simplă şi se străduia din răsputeri 
să nu iasă în evidenţă cu nimic, iar laudele 
oamenilor căuta să le stingă din faşă. Şi să 
mai spunem că până la sfârşit a rămas 

doar călugăr, neprimind hirotonia întru 
preot! Apoi, mărturisim mare sa dragoste 
de oameni, căci mereu ieşea în în-
tâmpinarea acestora spre a-i ajuta. A ştiut 
să vorbească pe limba fiecăruia, uimind 
de multe ori cât de bine cunoştea natura 
umană şi problemele cu care omul 
contemporan se confruntă în viaţa socială 
şi de familie. Sfătuia pe toţi să-şi 
simplifice viaţa, căci mai multe lucruri 
materiale nu aduc liniştea şi fericirea, ci 
dimpotrivă, măresc grijile vieţii. Ase-
menea Părintelui Arsenie Papacioc, îi 
îndemna pe oameni să fie prezenţi şi 
responsabili în tot ceea ce fac: de la 
rugăciune şi viaţă curată, până la relaţiile 
cu familia şi oamenii din jurul nostru. La 
fel făcea şi el, căci era implicat şi cunoştea 
tot ceea ce se întâmpla în lume, cu darul 
lui Dumnezeu, profeţind multe din lucru-
rile ce se vor întâmpla în viitor.

Datorită nevoinţei şi a jertfei sale peste 
putere (priveghere, post, metanii, 
zăvorâre în peşteri, şedere în scorburi, 
rugăciune îndurerată pentru toată lumea, 
metanii), Dumnezeu l-a împodobit pe 
Cuviosul Paisie cu numeroase harisme. 
Dintre ele vom aminti doar câteva, fără 
pretenţia de a putea surprinde, măcar în 
parte, măreţia şi sfinţenia acestui călugăr. 
Avea darul tămăduirii, al prorociei, al 
străvederii, căci era văzător cu duhul. 
Avea discernământ, cunoscând în toate 
cazurile voia lui Dumnezeu. În cuvinte 
simple îţi putea prezenta adâncurile 
teologiei, pe care doar cunoaşterea 
nemijlocită, de la Dumnezeu o putea da. 
Biruia de multe ori legile firii, căci ploaia 
nu-l uda, uneori se putea face nevăzut 
sau se ridica în timpul rugăciunii de la 
pământ. Se ştie că se putea înţelege cu 
străinii cărora nu le învăţase niciodată 
limba, iar ei nu vorbeau greaca! Dar mai 
ales ştim că a avut parte de multe arătări 
cereşti, căci i-a văzut aievea pe mulţi 
Sfinţi: Trei Ierarhi, Sf. Ecaterina, Sf. 
Evanghelist Ioan, Sf. Părinţi Ioachim şi 
Ana, Sfinţii Pantelimon, Isaac Sirul, Mu-
ceniţa Eufimia, Arsenie Capadocianul, 
pe Îngerul lui Păzitor, pe Maica Domnului 
(de mai multe ori) şi pe Însuşi Domnul 
Iisus Hristos. Avea mare evlavie la icoana 
Maicii Domnului Ierusalimita, de care 
nu se despărţea nici în spital, când era 
grav bolnav.

Noi putem însă învăţa multe lucruri 
duhovniceşti din cuvintele sale rostite 
pentru oameni cu multă înţelegere şi 
discernământ, dar mai ales cu dragoste şi 
durere. De aceea, de folos ne este de a–i 
cunoaşte viaţa, minunile, prorociile şi 
sfaturile. ❖



Doar un an îi desparte pe cei doi părinţi 
athoniţi, Gheronda Paisie Aghioritul  

şi Gheronda Sofronie de la Essex  
de plecarea în veşnicie,  
la împărăţia cea de sus.  

Primul era chemat la Domnul  
pe 12 iulie 1994, la numai o zi  

după prăznuirea Sfintei Mare Muceniţe 
Eufimia, în timp ce al doilea primise 

dezlegarea de această lume  
chiar pe 11 iulie 1993.

Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, 
cea care la Sinod Ecumenic de la 
Calcedon a fost „arbitru” în 

controversa teologică pe care o aveau 
participanţii la Sinod, a fost deci şi cea 
care i-a călăuzit pe cei doi mari teologi, 
- văzători ai lui Dumnezeu-, spre lumea 
de dincolo, pe care cu stăruinţă au 
căutat-o întreaga viaţă.

Căci Părintele Sofronie Saharaov a 
fost veşnic într-o fugă pe acest pământ. 
Nici-un loc, nici-un timp, nici-o stare nu 
l-a mulţumit până când nu L-a aflat pe 
Dumnezeu, până nu L-a „văzut” pe 
Dumnezeu. Neliniştit a fost sufletul său 
până când nu s-a dăruit cu totul lui 
Dumnezeu, călugărindu-se, şi silindu-
se a-L dobândi pe Hristos.

Pe numele său de mirean Serghei 
Simeonovici Saharov, se naşte pe 31 
septembrie 1896 în Rusia, din părinţi 
ortodocşi. De mic copil Serghei iubea 
rugăciunea, căci mult timp petrecea ru-
gându-se. Citea foarte mult, mai ales 
marii clasici ruşi precum Gogol, Turghe-
niev, Tolstoi, Dostoievski şi Puşkin.

Pentru că Dumnezeu îi hărăzise şi 
talent artistic, Serghie va studia la 
Academia de Arte între 1915 şi 1917, iar 
apoi la Şcoala moscovită de Pictură, 
Sculptură şi Arhitectură între 1920 şi 
1921. În perioada studiilor de la Mos-
cova, Serghei cade din Ortodoxie şi se 
afundă în mistica religiilor indiene, 
bazată pe Absolutul impersonal.

În 1921, Serghei părăseşte Rusia 
bolşevică, în care nu-şi vede implinită 
viaţa şi aspiraţiile. Pleacă în Italia, apoi 
la Berlin, stabilindu-se în 1922 la Paris 
pentru a-şi continua cariera artistică. 
Expoziţii sale de artă care atrag atenţia 
presei franceze. Dar simte că nici arta 
nu-L apropie de Dumnezeu. Dorul său 
de absolut îşi găseşte răspunsul într-o 
noapte în care, deznădăjduit, se întreabă 
îndurerat ce trebuie să facă să atingă 
dumnezeirea, ce drum să apuce? Şi 
găseşte pe loc răspunsul în liniştea su-
fletului său: se va face monah. Dându-şi 

seama că porunca lui Hristos de a-L iubi 
deplin pe Dumnezeu este singura cale 
de a te apropia de Dumnezeu, Serghei 
se întoarce la ortodoxie în Sâmbăta 
Mare a anului 1924.

Se înscrie la Institutul Teologic Or-
todox, avându-i ca profesori şi pe Pr. 
Serghei Bulgakov şi Nikolai Berdiaev. 
Dar nici studiile teologice nu-l mul-
ţumesc pe Serghei, care părăseşte Franţa 
îndreptându-se hotărât spre Sfântul 
Munte Athos şi intră în 1926 în obştea 
Mănăstirii Pantelimon.

Prin anul 1930, Sfântul Nicolae 
Velimirovici vine în Athos şi el este cel 
care îl hirotoneşte diacon. Părintele 
Sofronie devine ucenicul Sfântului 
Siluan Athonitul, rus şi el, care deşi 
avea numai două clase, trăia, simţea şi 
vedea pe Dumnezeu, transmiţând celor-
laţi o bogăţie teologică greu de aflat 
chiar şi în Sfântul Munte. În anul 1938 
Sfântul Siluan adoarme întru Domnul, 
iar Părintele Sofronie, la sfatul părintelui 
său, se retrage în pustia athonită.

În 1941 este hirotonit ieromonah, 
devenind părinte duhovnicesc pentru 
mulţi călugări athoniţi. Sănătatea sa se 
şubrezeşte, aşa că în 1947 părăseşte 
Sfântul Munte pentru a se întoarce la 
Paris. Îşi continuă studiile teologice, iar 
în 1948 publică o primă carte despre 
Sfântul Siluan, făcându-i cunoscute 
personalitatea şi conceptele sale funda-
mentale, cum ar fi rugăciunea pentru 
lumea întreagă, părăsirea de Dumnezeu 
şi ideea legăturii existente între toţi 
oamenii. Iar în 1952 cu binecuvântarea 

un om întru hristos
stareţul sofronie saharov, isihast şi teolog

Sfântului Nicolae Velimirovici publică 
o a doua carte. Spune părintele Sofronie: 
„Când am ajuns prima oară în Anglia, 
la Londra, în 1952, Episcopul Nicolae 
era acolo. M-am dus să iau binecuvântarea 
lui. I-am spus că arhimandritul Iustin 
Popovici a scris unele lucruri legate de 
cartea despre Gheronda Siluan, com-
parându-l cu Sfântul Simeon Noul 
Teolog. Reacţia Mitropolitului Nicolae 
a fost cu adevărat impresionantă. Stătea 
pe un fotoliu, şi cum i-am spus că 
părintele Iustin a făcut această com-
paraţie, a dat cu pumnul de birou, 
zicând: „Nu! Nu! Nu! Siluan a fost mai 
mare ca toţi în dragostea lui! Când îi 
citeşti pe ceilalţi, te apucă o disperare, 
dar asta nu se-ntâmplă niciodată cu cele 
scrise de Gheronda Siluan”. Iar eu am 
rămas tăcut, ascultându-l... Sfântul Si-
luan a fost un om care a avut o singură 
viziune, inspirată de arătarea lui Dum-
nezeu care i-a luminat întreaga fiinţă, 
fără ca el să o ceară. Atunci când 
Domnul i s-a arătat, el simţise deja că 
Dumnezeu era dragoste nemărginită, 
dragoste ecumenică. Duhul Sfânt i-a 
descoperit Dumnezeirea lui Hristos. 
Duhul Sfânt l-a învăţat smerenia şi o 
dragoste atât de cuprinzătoare, încât 
îmbrăţişa orice făptură. Zi şi noapte 
căuta să trăiască din nou experienţa 
veşniciei dumnezeieşti.”

Poate şi doar pentru a-l face cunoscut 
lumii pe Sfântul Siluan Athonit, care a 
şi fost canonizat în anul 1987, şi tot era 
de folos ca părintele Sofronie să iasă din 
Sfântul Munte. Dar darurile sale au fost 
nenumărate, ca şi lucrările sale, căci s-a 
învrednicit a fi monah ascultător, 
pustnic mult rugător, preot şi părinte 
duhovnicesc iscusit. A fost întemeietor 
de mănăstire, căci la Essex, Anglia va 
întemeia mănăstirea Sfântul Ioan Bote-
zătorul, unde l-a avut ucenic şi pe Rafail 
Noica, fiul lui Constantin Noica. A fost 
de asemenea iconograf, autor liturgic, 
scriitor, epistolar, misionar, iar darurile 
şi harismele părintelui Sofronie nu se 
opresc aici. Aşa cum i-a fost viaţa, aşa şi 
adormirea. În 1993 mănăstirea a fost 
înştiinţată că îngroparea aici a unei 
persoane nu se poate face decât într-o 
criptă subterană. Când au început lu-
crările la aceasta, Stareţul Sofronie a 
spus că nu va muri până ce mormântul 
nu va fi gata. Când i s-a comunicat că 
lucrările vor fi gata pe 12 iulie, Stareţul 
Sofronie a zis: „sunt gata”. Pe 11 iulie 
Stareţul Sofronie a plecat la Domnul; pe 
14 a avut loc înmormântarea, la care au 
luat parte monahi din întreaga lume. ❖



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 10 - 17 IULIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 10 iulie 0800-1200 Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii) – Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 13 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 15 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbăta 16 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1700-1800	 Vecernie
Duminică 17 iulie 0800-1200	 Duminica a 4-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic)	
  Utrenia, Sf. Liturghie

iCoana proDromiţa,  
Cea nefăCută De mâini omeneşti

vedem. Un scriitor, care fusese aici în 
1963, mi-a trimis din ţară o pagină 
dintr-o carte despre Sfântul Munte 
Athos, cu minunea de la Prodromu. 
Venind el la Prodromu, de departe 
schitul i s-a părut frumos, cu mulţi 
chiparoşi, dar de aproape era părăginit 
şi ploua în biserică. A întrebat pe un 
călugăr din schit dacă la Prodromu e 
ceva care să facă minuni, aşa cum se 
află la toate mănăstirile din Athos: 
icoane făcătoare de minuni, sfinte 
moaşte, etc. „Avem şi noi o icoană care 
face minuni”, a răspuns monahul. „Şi 
ce minuni a făcut?”, întrebă curios 
călătorul. „Oare nu-i aceasta o minune, 
i-a răspuns monahul, că noi aici suntem 
19 călugări, că nu avem nimic şi totuşi 
nu murim de foame?” În ultimii ani, 
această minune se petrece tot timpul la 
Prodromu.” (Protosinghel Petroniu 
Tănase, stareţ al Schitului Prodromu 
între anii 1984 şi 2011)

Icoana este zugrăvită pe lemn de tei, 
are un metru înălţime şi 0,70 metri 
lăţime. Ea a fost lucrată la Mănăstirea 
Bucium, Iaşi. Fiind cercetată la mi-
croscop, s-a constatat că nu prezintă 
urme de pensulă, întărind mărturia 
scrisă a pictorului despre faptul că 

„Această sfântă icoană a Maicii 
Domnului se află de aproape un veac  

şi jumătate în Sfântul Munte Athos,  
la Schitul românesc Prodromu, de unde  

şi-a luat numele de Prodromiţa. Este una 
din puţinele icoane din Ortodoxie 

„nefăcută-de-mână”, pictată în chip 
minunat. În cazul icoanei noastre minunea 

s-a petrecut în 1863. Ctitorii Schitului 
Prodromu, monahii Nifon şi Nectarie, 

dorind să aibă în noua lor ctitorie o icoană 
frumoasă a Maicii Domnului, aşa cum  

au toate mănăstirile din Sfântul Munte,  
au găsit un pictor priceput şi evlavios  

din oraşul Iaşi, pe nume Iordache Nicolau, 
căruia i-au comandat icoana  

cu înţelegerea ca aceasta să fie pictată 
potrivit rânduielii Sfintei Biserici 

Ortodoxe, „cu rugăciune şi post”. În timpul 
pictării, să citească zilnic Acatistul Maicii 

Domnului şi masa să o servească  
după încetarea lucrului din acea zi.

Cu această rânduială, pictorul 
s-a apucat îndată de lucru cu 
bun rezultat, dar când a ajuns 

să picteze Sfintele Feţe ale Maicii 
Domnului şi Domnului Hristos, nu 
reuşea deloc să le picteze după cuviinţă. 
Mâhnit, pictorul a întrerupt lucrul, a 
acoperit cu o pânză icoana, a încuiat 
atelierul şi s-a încuiat în camera lui, 
unde s-a rugat fierbinte Maicii Dom-
nului ca să-i ajute să desăvârşească 
Sfânta Icoană. A doua zi, dorind să 
înceapă din nou lucrul, pictorul a intrat 
în atelier, a aprins candela la Maica 
Domnului şi făcând metanii înaintea 
Icoanei, a dat la o parte pânza şi, 
minune, Icoana era terminată şi frumos 
pictată, aşa cum se vede şi astăzi. În 
urma acestei minuni, icoana a fost dusă 
cu deosebită cinste la Sfântul Munte 
Athos, iar în timpul transportării ea a 
săvârşit mai multe minuni, continuând 
să fie făcătoare de minuni până în ziua 
de astăzi.

Minuni se petrec necontenit şi pretu-
tindeni, numai că nu avem noi ochi să le 

Sfintele Feţe au fost pictate în chip 
minunat de mână nepământească. 
Prăznuirea acestei icoane are loc în 
fiecare an, pe data de 12 iulie, cu 
priveghere de toată noaptea. ❖

Sfânta muceniţă 
Eufimia

S-a născut în Calcedon şi a trăit în 
vremea împăratului Diocleţian 
(284-305). Tatăl ei, senatorul 

Filofron şi mama sa, Theodorisia, erau 
creştini. Pentru că a refuzat porunca 
proconsului Pricus de a aduce jertfe 
idolilor, a fost supusă la multe chinuri. 
A fost aruncată într-un cuptor încins, 
într-o apă plină de târâtoare otrăvitoare, 
dar însemnându-se cu semnul sfintei 
cruci, a ieşit nevătămată. Şi-a dat 
sufletul când a fost aruncată la fiarele 
sălbatice. Părinţii ei au luat trupul sfintei 
şi l-au îngropat în apropierea oraşului. 
După ce persecuţia lui Diocleţian a 
încetat, creştinii au pus moaştele sfintei 
într-o raclă de aur în biserica ce i-a fost 
dedicată. Iar în ziua prăznuirii ei, curgea 
din mormântul ei sânge proaspăt care 
răspândea o mireasmă dumnezeiască.

Sfânta Eufimia este prăznuită pe 16 
septembrie, dar şi pe 11 iulie, când 
facem pomenire de minunea petrecută 
la racla sa în anul 451, când a avut loc 
Sinodul al IV-lea Ecumenic, găzduit în 
biserica „Sfânta Mare Muceniţă Eufi-
mia” din Calcedon. A fost cel mai mare 
sinod din antichitatea creştină, cu un 
număr de participanţi variind, după 
istorici, între 520 şi 630. Întrucât nu se 
ajungea la nici un consens, patriarhul 
Anatolie a propus ca decizia să fie lăsată 
în voia Duhului Sfânt, prin mijlocirea 
Sfintei Muceniţe Eufimia. Pentru a se 
descoperi dacă învăţătura cu privire la 
cele două firi din Hristos este adevărată, 
Sfinţii Părinţi au scris într-o carte 
dreapta credinţă - în Hristos sunt două 
firi, dumnezeiască şi omenească, unite 
în mod neamestecat, neschimbat, neîm-
părţit şi nedespărţit şi ereticii şi-au scris 
într-o altă carte învăţătura lor şi le-au 
pus pe amândouă pe pieptul Sfintei 
Eufimia. După puţine zile, au deschis 
racla şi au văzut că la picioarele ei se 
afla cartea ereticilor, iar cea a Sfinţilor 
Părinţi în mâinile ei. 

Moaştele Sfintei Eufimia pot fi ve-
nerate în Catedrala Patriarhiei Ecume-
nice „Sfântul Gheorghe” din Istanbul. ❖


