
Sfânta Evanghelie din această Duminică ne 
pune înainte imaginea unui om credincios, 

încărcat de virtuţi. Ea subliniază câteva 
lucruri foarte importante. În primul rând, 
pentru evreii de atunci şi pentru noi toţi, 
Mântuitorul ne arată că El a venit pentru 
toate neamurile, căci Dumnezeu doreşte  

ca „tot omul să se mântuiască şi să vină  
la cunoştinţa adevărului“. (I Timotei 2, 4)

În al doilea rând, arată smerenia acestui 
sutaş, un comandant de armată peste 
100 de militari dintr-o garnizoană 

romană care cucerise Ţara Sfântă. El şi-a 
arătat credinţa în Dumnezeu, în Iisus Hristos, 
dar simţind dumnezeirea Lui, şi-a făcut 
imediat un proces de conştiinţă, s-a văzut pe 
sine aşa cum era el şi s-a socotit nevrednic ca 
Dumnezeu să-i intre în casă. S-a smerit şi i-a 
spus numai „nu sunt vrednic să intri sub 
acoperişul meu. Zi numai şi se va tămădui 
sluga mea.” (Matei 8, 8) A venit la Hristos cu 
multă credinţă.

Din alte comentarii înţelegem că el a zidit 
sinagoaga din Capernaum şi că iubea Ţara 
Sfântă şi poporul, căci simţea în religia lui o 
religie revelată.

În al treilea rând, el venise să se roage nu 
pentru sine, ci pentru sluga sa. De aici în-
ţelegem că Dumnezeu i-a primit rugăciunea 
şi l-a apreciat în faţa tuturor pentru credinţă, 
pentru iubire, pentru smerenie şi mai ales 
pentru faptul că nu vroia să-L pună pe Hristos 
într-o situaţie care să-i aducă multe reproşuri 
din partea evreilor, care îi socoteau pe romani 
spurcaţi. De aceea şi Mântuitorul îl apreciază, 
dându-l pildă: „nici în Israel n-am găsit atâta 
credinţă” şi subliniază că „vor veni alţii de la 
Răsărit şi de la Apus şi vor cina în împărăţia 
lui Dumnezeu cu Avraam, cu Isaac şi cu 
Iacob.” (Matei 8, 11)

Evanghelia de azi ne cheamă pe fiecare 
dintre noi să cultivăm aceste virtuţi, adică să 
avem o credinţă însoţită de smerenie şi de 
iubire milostivă faţă de ceilalţi. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

De cele mai multe ori omul credincios 
nu se roagă numai pentru sine, ci şi 
pentru alţii. La rândul ei, grija 

pentru alţii în rugăciunea lui, dragostea de 
alţii, dă un plus de putere celui ce se roagă, 
face ca rugăciunea lui să fie şi mai caldă.

Despre puterea deosebită a rugăciunii 
făcute pentru alţii amintim cuvintele pline 
de un bogat şi adevărat conţinut ale Sfântului 
Apostol Iacob, cuprinse în epistola sa: „Ru-
gaţi-vă unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, 
că multă putere are rugăciunea dreptului în 
lucrarea ei” (Iacob 5, 16). Dar când poate 
câştiga credinciosul mai multă încredere, 
decât atunci când simte prin rugăciune că 
este în comuniune cu Dumnezeu? Sfântul 
Apostol Iacob spune direct că prin rugăciune 
nu ne vindecăm numai pe noi înşine, ci şi 
unii pe alţii. Aceasta pentru că rugăciunea 
făcută pentru alţii, când este însufleţită de o 
mare grijă iubitoare faţă de ei, este mai 
puternică decât rugăciunea pentru noi înşi-
ne. Rugăciunea aceasta este plină de forţă şi 
de efect, spune Sfântul Apostol Iacob. 

Gândul şi cuvântul nostru bun îndreptate 

Rugăciunea pentRu alţii  
ascunde în ea iubiRea de semeni

spre altul îi duc aceluia putere, căci noi nu 
suntem separaţi unul de altul în planul ne-
văzut, atunci când suntem legaţi prin 
iubire. 

În rugăciunile ce le facem unii pentru 
alţii nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci şi 
unii cu alţii în Dumnezeu. Puterea lui 
Dumnezeu circulă atunci în noi. Aşa circulă 
puterea lui Dumnezeu în noi toţi care ne 
rugăm împreună şi unii pentru alţii în 
vremea Sfintei Liturghii. Şi prin însuşi acest 
fapt rugăciunea este o valoare şi o mângâiere 
prin ea însăşi. Este o bucurie şi o mângâiere 
să putem zice unii către alţii ceea ce a spus 
Sfântul Apostol Pavel: „Sunteţi în inimile 
noastre, ca împreună să murim şi împreună 
să trăim” (2 Corinteni 7, 3). Propriu-zis, cei 
ce au pe alţii în inima lor şi prin aceasta Îl 
au pe Dumnezeu Însuşi nu mai mor, sau 
chiar dacă mor, ei sunt vii în vecii vecilor. Şi 
aceasta este Biserica, ca unitate în Dum-
nezeu: prezenţa unora în inimile celorlalţi. ❖

Părintele Dumnitru Stăniloae
(din predica la Duminica a IV-a 

după Rusalii)
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Duminica a 4-a După Rusalii
(a Sf. Părinţi de la Sinodul  

al IV-lea Ecumenic)
sf. maRe mc. maRina;  

sf. ieR. eufRasie, episcopul  
ionopolei

Puterea rugăciunii pentru alţii



Prorocul de foc

sfântul ilie tesviteanul

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul  
s-a născut în Galaad, în vecinătatea 
Arabiei şi a oraşului Tesvi, de aceea  

s-a numit şi „Tesviteanul”. Era din seminţia 
lui Aaron. Tatăl său, pe nume Sovac,  

a văzut la naşterea fiului său nişte oameni 
îmbrăcaţi în haine albe care îl înconjurau 

cu flăcări de foc pe Ilie şi i-au dat  
să mănânce o flacără, ca simbol  

al râvnei pentru Dumnezeu,  
ce l-a mistuit toată viaţa sa.

Lucrarea sa de proroc şi-a făcut-o 
în timpul regelui Ahab în Regatul 
de Nord. Căci, aflând de fără-

delegile săvârşite de regina Izabela în 
Israel, de închinarea la idoli şi de prigonirea 

prorocilor, Sfântul Ilie duce o aprigă şi 
directă luptă cu regele Ahab pentru 
apărarea dreaptei credinţe a poporului, 
care, luând exemplul mai marilor săi, 
alunecase în păgânism şi idolatrie.

Pentru a întoarce poporul la Dumnezeu 
şi a-l face să se căiască, Sfântul Ilie se roagă 
să vină o secetă cumplită. Ruga Sfântului 
este ascultată, iar Regele Ahab îl alungă pe 
proroc. Acesta se ascunde în valea pârâului 
Kerrith din faţa Iordanului. Fapt minunat, 
corbii îl hrănesc, iar setea şi-o potoleşte cu 
apă din pârâu. Dar pentru că şi acesta a 
secat din pricina secetei, Dumnezeu îi 
porunceşte să meargă în Sarepta Sidonului, 
unde va fi hrănit de o văduvă. O găseşte pe 
aceasta la poarta oraşului, adunând 
vreascuri. Femeia era atât de săracă, încât 
nu mai avea decât o mână de făină şi puţin 
ulei. O minune se întâmplă, căci rugând-o 
pe femeie să-l hrănească şi pe el, îi 
făgăduieşte că nu se vor termina din cămara 
ei făina şi uleiul până la venirea ploii. Ceea 
ce s-a şi întâmplat. Dar femeia va fi cuprinsă 
de o mare deznădejde atunci când unicul ei 
copil se îmbolnăveşte şi moare. Văzând 
durerea văduvei, prorocul Ilie se roagă lui 
Dumnezeu, suflă de trei ori asupra copilului, 
iar Dumnezeu, pentru rugăciunile sfântului, 
îl învie pe copil. 

Pentru că toate roadele pământului 
pieriseră, iar oamenii şi animalele erau în 
pericol de moarte, Dumnezeu s-a 
milostivit de popor şi i-a poruncit lui Ilie 

să meargă la Ahab şi să-i arate că toate 
aceste necazuri s-au întâmplat din voia 
Sa. Pentru a-i dovedi regelui că Dumnezeu 
cel adevărat este numai Cel propovăduit 
de el, Sfântul Ilie i-a cerut să-i adune pe 
Muntele Carmel pe toţi slujitorii lui Baal, 
- cam 450 -, şi să se facă două altare de 
jertfă. Atât ei, cât şi Sfântul Ilie să se 
roage ca jertfa să se aprinde singură, ca să 
se vadă care este slujitorul adevăratului 
Dumnezeu. Trei zile s-au rugat idolului 
Baal slujitorii păgâni, dar fără folos. După 
trei zile, Sfântul Ilie a zidit un jertfelnic 
din 12 pietre, după numărul seminţiilor 
fiilor lui Iacov, a aşezat un viţel pe altar, şi 
rugându-se, Dumnezeu a trimis foc din 
cer şi a mistuit toată jertfa. Văzând mi-
nunea, poporul s-a întors la Dumnezeu, 
iar slujitorii lui Baal au fost ucişi. 

Iar când Ilie a simţit că nu mai are mult 
de trăit, şi-a ales ca urmaş al său pe Elisei. 
Pe când cei doi mergeau pe drum şi 
vorbeau, deodată a apărut o căruţă de foc 
cu cai de foc, care, despărţindu-i unul de 
celălalt, l-a luat pe Sfântul Ilie la cer cu 
trupul.

Despre el Evangheliile ne spun că a 
apărut alături de Moise pe Tabor la 
Schimbarea la Faţă, iar Apocalipsa ne 
arată că Ilie şi Enoh vor fi martorii care 
vor precede sfârşitul lumii, îndemnând 
lumea la pocăinţă. Sfântul Proroc Ilie este 
ocrotitorul aviatorilor, iar 20 iulie este şi 
Ziua Aviaţiei Române. ❖

Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena

Fecioara Maria, chiar şi când Apostolii 
L-au abandonat. La picioarele Crucii, la 
punerea la mormânt, dar şi în ziua 
Învierii Maria Magdalena a venit să 
îmbălsămeze trupul Mântuitorului. Ea 
s-a învrednicit să-L vadă prima înviat şi 
tot ea le-a vestit Apostolilor că „Hristos 
a înviat!”

De la Învierea Domnului şi până la 
Înălţare a rămas la Ierusalim lângă 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. 
Alături de Maica Domnului şi de Sfinţii 
Săi Apostoli va fi participat la minunea 
Înălţării Domnului pe Muntele Măs-
linilor, dar şi în casa cu foişor, în ziua 
Cincizecimii, când Duhul Sfânt cel 
făgăduit S-a pogorât în chip de limbi de 
foc peste cei prezenţi. Tradiţia confirmă 
că Maria Magdalena şi-a continuat 
misiunea apostolească de propovăduire 
a învăţăturii creştine în Biserica pri-
mară, făcând călătorii misionare în 
Egipt, Fenicia, Siria, Galia şi chiar la 
Roma. 

Sfârşitul vieţii Mironosiţei Maria 

La 22 iulie calendarul ortodox 
pomeneşte pe Sfânta Mironosiţă, 
cea întocmai cu Apostolii, Maria 

Magdalena. 
Aceasta era din seminţia lui Neftalim, 

din Magdala Galileei, un sat de pescari 
de pe ţărmul vestic al Lacului Ghe-
nizaret, între oraşele Capernaum şi 
Tiberiada. Evanghelistul Luca ne 
semnalează faptul că Iisus Hristos a 
izbăvit-o de şapte demoni, moment în 
care ea s-a alăturat celor ce-L urmau pe 
Mântuitorul Iisus în propovăduirea 
Evangheliei. Şi-a împărţit averea săra-
cilor şi s-a alăturat ucenicilor Mân-
tuitorului, însoţindu-L în cetăţile din 
Iudeea şi Galileea şi ascultând cuvintele 
despre împărăţia lui Dumnezeu.

Maria Magdalena este în fruntea 
celorlalte femei mironosiţe datorită râv-
nei cu care L-a urmat pe Iisus Domnul, 
alături de Maica Sa. Maria Magdalena 
şi-a arătat dragostea şi devotamentul 
când Fiul lui Dumnezeu suferea pe 
Golgota. Cu bărbăţie a rămas lângă 

Magdalena o găseşte pe aceasta în Efes. 
Şi-a continuat activitatea apostolească 
până în cel din urmă ceas. A trecut la 
Domnul şi a fost îngropată la intrarea 
într-o peşteră, unde aveau să adoarmă 
şi cei şapte tineri martirizaţi în Efes, 
pomeniţi de Biserica noastră la 4 
august. 

Racla cu mâna stângă a Sfintei Maria 
Magdalena este cinstită la Mănăstirea 
„Simonos Petra” din Sfântul Munte 
Athos ❖



Creştinul ortodox a avut dintotdeauna 
evlavie la sfintele icoane şi la sfintele 

moaşte. Aşa cum şi însăşi Biserica a avut 
de la începuturile ei şi cum au întărit 

Părinţii la Sinodul al VII-lea Ecumenic.  
De aceea, în orice biserică sau mănăstire 

merge un credincios, îi căută mai ales  
pe sfinţii a căror moaşte se află în acel loc, 

şi se închină cu credinţă la icoane.  
Căci multe dintre ele sunt vestite a fi grabnic 

ajutătoare şi vădit făcătoare de minuni.

Noi ştim că toate icoanele sunt 
făcătoare de minuni. Dar de 
cele mai multe ori pronia 

dumnezeiască lucrează discret, noi pri-
mind ajutorul prin ferirea de multe şi 
mari necazuri. De cele mai multe ori 
ocrotirea sfinţilor este mai puţin sesi-
zabilă pentru omul de azi, căci acesta nu 
mai are deprinderea de privi mai atent şi 
mai adânc întâmplările din viaţa sa.

Într-o zi în care era cinstită icoana 
Maicii Domnului Prodromiţa, 12 iulie, 
icoană de care şi noi am amintit în nu-
mărul trecut al foii noastre duminicale, 
televiziunea Trinitas a transmis o emi-
siune „Biserica azi” în care ne-a vorbit 
despre icoane invitatul serii, părintele 
Dinu Pompiliu. O frumoasă şi directă 
lecţie despre icoană, care ne-a adus 
aminte că atât Vechiul şi cât şi Noul 
Testament au preţuit icoana şi prezenţa 
ei în viaţa liturgică. O lecţie simplă, ce a 
mers la inima tuturor celor care, nu o 
dată, prin icoană au simţit şi au primit 
harul divin şi care, prin ea, s-au îm-
părtăşit de multe binefaceri. În rândurile 
care urmează vom trece în revistă câteva 
din ideile pe care părintele Dinu Pompiliu 
ni le-a transmis despre rostul icoanei în 
Biserică. Vă invit însă să urmăriţi chiar 
dumneavoastră emisiunea pe net, căci 
multe lucruri spuse acolo vă vor merge 
la suflet şi veţi înţelege de ce noi 
ortodocşii preţuim icoanele, şi venerăm 
de fapt sfinţenia celui pictat în icoană, 
ca dar şi har de la Dumnezeu.

Icoana a intrat în istorie odată cu în-
truparea Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, şi în această întrupare noi avem 
temeiul principal pentru cinstirea icoa-
nei. Dar prefigurări ale icoanei există 
din timpul lui Moise, căci chiar acesta 
va ridica în Cortul Sfânt „Heruvimii 
slavei”. 

Icoana care se află cel mai des în 
bisericile şi casele noastre este cea a 
Maicii Domnului cu Pruncul. Maica 
Domnului a ocrotit neamul nostru, iar 
ţara noastră nu degeaba se mai numeşte 
şi Grădina Maicii Domnului, aşa cum 

tot Grădina Maicii Domnului este şi 
Sfântul Munte Athos. Noi însă nu avem 
numai 200 de altare închinate Maicii 
Domnului ca în Sfântul Munte Athos, ci 
mult mai multe. Căci numai după 1989 
în ţara noastră s-au ridicat peste 3.000 
de altare, dintre care majoritatea sunt 
închinate Maicii Domnului. 

Noi spunem despre Maica Domnului 
că este Născătoare de Dumnezeu, că 
este pururea Fecioară, şi că este Mij-
locitoare. Ea este, pentru noi toţi, pur-
tătoare de grijă, şi ne primeşte cu aceeaşi 
căldură cu care o mamă întâmpină pe fii 
ei. Iar Maica Domnului este imaginea 
profetică a Bisericii, căci aşa cum Maica 
Domnului ţine pe Mântuitorul aşa şi 
Biserica trebuie să-L ţină pe Mântuitorul. 
În icoană, Maica Domnului ne arată şi 
ne învaţă de fapt pe cine să cinstim.

„Când oamenii se duc la icoane cu 
evlavie, Dumnezeu le răspunde, pentru 
că sfinţenia vine de Dumnezeu. Icoanele 
îndeamnă la sfinţenie, la îndumnezeire.”

„Şi în biserica pe care am construit-o 
din cea veche nu a mai rămas decât 
icoana Maicii Domnului „Şerbăniţa”, 
care alături de Sfântul Nicolae a făcut 
multe minuni. Martor sunt la multe 
vindecări, chiar şi de cancer, dar şi la 

icoana ca 
pRezenţă haRică

alte minuni.”
„Ceea ce înseamnă cuvântul pentru 

ureche sau sunetul, înseamnă icoana 
pentru ochi. Să vă spun o experienţă a 
unui european tânăr care ne-a vizitat 
acum de curând (n.r.- în Săptămâna 
Mare) în biserica noastră. A stat şi a 
ascultat Liturghia cu o evlavie care m-a 
impresionat; era un neamţ luteran. Şi la 
sfârşit de tot zice: Părinte, în biserica 
dumneavoastră nu numai că mi-am 
potolit setea de sacru ascultând muzica, 
care este extraordinară, dar nu mă mai 
săturam privind icoanele. Deci gusta din 
toată frumuseţea cultului divin.”

Iată că icoanele ca şi pictura din 
biserici ne invită pe fiecare dintre noi la 
sfinţenie şi la comuniune cu sfinţii, cu 
Maica Domnului şi cu Dumnezeu, ne 
arată Împărăţia lui Dumnezeu şi ne face 
accesibile cuvintele Sfintei Scripturi. ❖

Ne pregătim de Hram!

Pe 15 august biserica noastră 
este în mare sărbătoare, căci 
prăznuim Adormirea Maicii 

Domnului, a ocrotitoarei Parohiei 
Şerban Vodă. Ca în fiecare an, se 
cuvine să participăm cu toţii la acest 
praznic, să ne bucurăm împreună şi 
să o cinstim pe cea căreia şi îngerii i 
se închină.

Aşteptaţi suntem, ca într-o mare 
familie, să participăm şi la organizarea 
acestui eveniment, prin prezenţa şi 
darul nostru material, atât la pregătirea 
pachetelor cât şi la înfrumuseţarea 
bisericii. Aşa cum şi în casele noastre 
o facem când sărbătorim ceva sau pe 
cineva drag sufletelor noastre. ❖



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

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 17 - 24 IULIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 17 iulie 0800-1200	 Duminica a 4-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic)
	 	 Utrenia, Sfânta Liturghie
Marţi 19 iulie 1700-1900 Slujba de priveghere
Miercuri 20 iulie 0800-1200 Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul – Utrenia, Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 22 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
	 De la 2230	 Priveghere de toată noaptea – Vecernie, Miezonoptică, Moliftele Sf. Vasile,	
  Utrenie cu Ceasul I, Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
Sâmbătă 23 iulie 1700-1800 Vecernie
Duminică 24 iulie 0800-1200 Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul 
  Gadarei) – Utrenia, Sfânta Liturghie

sfinţii cuvioşi Rafael şi paRtenie 
de la agapia veche

necurate, cunoştea gândurile oamenilor şi vedea 
dinainte cele viitoare. Era încă neîntrecut dascăl 
al rugăciunii lui Iisus şi părinte duhovnicesc al 
tuturor cuvioşilor sihaştri. Deci, săvârşind 
îngereşte călătoria acestei vieţi şi lăsând în urmă 
mulţi ucenici, şi-a dat sufletul în mâinile 
Domnului. Apoi, făcându-se unele minuni la 
mormântul său şi încredinţându-se părinţii că 
l-a proslăvit Dumnezeu, i-au scos din sicriu 
trupul întreg şi plin de bună mireasmă şi l-au 
aşezat în biserică, spre închinarea tuturor.

Auzind de aceasta marele mitropolit al 
Moldovei, Dosoftei, a venit cu tot clerul său şi 
s-a închinat la moaştele Cuviosului Rafael de la 
Agapia. Iar în anul 1686, când a tipărit Vieţile 
Sfinţilor la Iaşi, însuşi a mărturisit despre el, 
zicând: „Dară tocmai şi din rumâni mulţi sunt 
(sfinţi) care am văzut viaţa şi traiul lor, dară nu 
s-au căutat, fără numai Daniil de la Voroneţ şi 
Rafael de la Agapia (şi) am sărutat şi sfintele 
(lor) moştii...”.

Mai târziu, datorită vitregiei vremurilor, s-au 
îngropat moaştele Sfântului Rafael la un loc 
tăinuit şi nu s-au mai aflat până în ziua de astăzi.

Sfântul Partenie de la Agapia  
(† 1660)

Acest cuvios vrednic de laudă era ucenic al 
marilor sihaştri din Muntele lui Agapie. Luând 
din tinereţe jugul lui Hristos, s-a făcut călugăr 
în Mănăstirea Agapia Veche, la începutul 
secolului al XVII-lea. Apoi, deprinzând frica 
de Dumnezeu şi rugăciunea cea din inimă, s-a 
retras la linişte în Muntele Scaunele.

Acolo, mult nevoindu-se cu postul şi cu 
privegherea de toată noaptea şi biruind 
cumplitele ispite ale vrăjmaşului diavol, s-a 
învrednicit a primi de la Dumnezeu darul 
tămăduirii şi al izgonirii duhurilor necurate. Şi 
nu puţini bolnavi de prin sate alergau la chilia 
lui şi primeau mângâiere şi sănătate. Apoi, 
Mănăstirea Agapia rămânând fără povăţuitor, 
Cuviosul Partenie a primit darul preoţiei şi a 
ajuns vestit egumen al sihaştrilor din obşte. 
Astfel, pe toţi îi păstorea cu smerenie şi cu 
înţelepciune, făcându-se pe sine pildă tuturor, 
atât celor din schit, cât şi celor din pustie.

În anul 1660, Cuviosul Partenie de la Agapia 
s-a strămutat la cereştile lăcaşuri, iar trupul său 
a fost îngropat în „Livada Părinţilor”. Mai târziu, 
cinstindu-se de părinţi în ceata cuvioşilor şi 
făcându-se unele minuni la mormântul său, 
moaştele lui s-au aşezat în biserică spre închinare, 
pe care le-a sărutat şi însuşi Mitropolitul 

La 21 iulie sunt pomeniţi Sfinţii Cuvioşi Rafael 
şi Partenie, vieţuitori în Mănăstirea Agapia Veche, 
în judeţul Neamţ. Canonizarea lor a fost aprobată 

de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române în martie 2008. Sfântul Cuvios Rafael  

a fost cinstit ca sfânt încă din secolul al XVII-lea, 
iar Sfântul Rafael a avut o viaţă de sihastru, fiind  

un exemplu pentru vieţuitorii „Mănăstirii lui Agapie”.

Sfântul Rafael de la Agapia  
(secolele XVI-XVII)

Unul dintre cei mai cinstiţi cuvioşi români, 
care au strălucit pe pământul Moldovei în 
secolul al XVI-lea, este Sfântul Rafael de la 
Mănăstirea Agapia Veche. Fiind născut în 
ţinutul Neamţ şi auzind de marele sihastru Eu-
frosin, a părăsit cele pământeşti şi, urcându-se 
în munte, i s-a făcut ucenic. Deci, făcându-se 
călugăr prin mâinile lui, atât de mult a sporit 
Cuviosul Rafael în rugăciune şi post, încât a 
ajuns pe dascălul său.

După mai mulţi ani de viaţă pustnicească pe 
Muntele Scaunele, s-a coborât apoi în schitul 
întemeiat de Cuviosul Eufrosin. Aici, sporind şi 
mai mult în dragostea lui Hristos, în privegheri 
de toată noaptea şi în rugăciuni cu lacrimi, 
smerindu-se înaintea tuturor prin ascultare, s-a 
învrednicit de la Dumnezeu de darul preoţiei şi 
al facerii de minuni. Căci izgonea duhurile 

Dosoftei. Apoi, năvălind turcii peste Ţara 
Moldovei, moaştele Cuviosului Partenie au fost 
ascunse în munte şi au rămas acolo, neştiute de 
nimeni până în zilele noastre. ❖

(Arhimandrit Ioanichie Bălan
Patericul românesc)

Cinci ani fără 
Părintele Arsenie 

Papacioc

Arhimandritul Arsenie Papacioc, unul 
dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi 
duhovnici din ţară, s-a născut în 

1914. S-a călugărit de tânăr, la Mănăstirea 
Sihăstria. A fost egumen la Mănăstirea Sla-
tina, de unde a fost arestat şi dus la Suceava. 
După ani de detenţie, în 1976, a ajuns la 
Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, pe 
care a păstorit-o până în dimineaţa zilei de 
marţi, 19 iulie 2011, când s-a mutat la 
Domnul.

†	Acolo unde nu-i Hristos, este o mândrie 
umilită. Cel mai mare urât posibil de care 
trebuie să scăpăm este mândria. „Să mă 
vorbească lumea de bine, să nu mă bârfească!” 
Nu contează asta. Totdeauna trebuie să ne 
gândim ce părere are Dumnezeu despre noi, 
nu lumea. Căci asta a tăiat zborul multor 
valori din România. Românii trebuie să 
înţeleagă că nu se poate fără cruce. Suferinţa-i 
un dar de la Dumnezeu... „Te-am umilit, 
popor român, ca să te pot înălţa!”	

†	Lucrul primordial în concepţia creştină 
este jertfa; condiţia ca să te mântuieşti, 
respectiv ca să luminezi, este să ştii să te 
jertfeşti. Apostolul Petru, la Schimbarea la 
Faţă a Domnului, I-a spus: „Doamne, bine ne 
este nouă să fim aici. Să facem trei colibe...”. 
Parcă se îngemăna Cerul cu pământul. Însă 
Mântuitorul i-a răspuns: „Bine, Petre. Dar ce 
facem cu jertfa de pe Golgota?”.	❖


