
Sfânta Evanghelie rânduită în Duminica 
aceasta, prin relatarea minunii vindecării  

a doi demonizaţi în ţinutul Gadara (Matei, 
cap.8), ne arată puterea vindecătoare  

a Mântuitorului Hristos şi dumnezeirea Sa,  
în faţa puterii limitate, dar reale  

şi distrugătoare a diavolului, pe care 
Mântuitorul îl biruie şi alungă duhurile cele 

rele din oameni ajunşi sub stăpânirea lor.

H ristos eliberează pe aceşti doi 
demonizaţi de sub influenţa şi 
stăpânirea duhurilor rele care i-au 

înrobit la suflet şi la trup. Aceştia erau 
fioroşi, agresivi şi violenţi, rătăceau şi 
locuiau prin morminte, prin locuri pustii, 
departe de familiile lor.

Erau chinuiţi şi purtaţi de diavol prin tot 
ţinutul Gadarei, în părţile acelea puţin 
ospitaliere, la răsărit de Marea Galilei, erau 
însinguraţi şi repudiaţi chiar şi de puţinii 
locuitori ai cetăţii.

Întâlnirea Mântuitorului Hristos cu 
aceşti demonizaţi, înseamnă deopotrivă 
momentul izbăvirii lor din robia diavolului, 
dar şi sfîrşitul stăpânirii duhurilor rele 
asupra acestora. Căci a venit Hristos, să 
surpe şi să strice lucrările vrăjmaşului, de 
aceea şi timpul de stăpânire e limitat, atât 
cât îngăduie Dumnezeu.

În prezenţa lui Hristos, diavolii din 
oameni s-au cutremurat, căci a venit ceasul 
izgonirii lor. De aceea, prin gura celor doi, 
recunosc dumnezeirea Mântuitorului şi de 
aceea zic: „ai venit să ne chinui înainte de 
vreme ?”, căci ştiau că-i aşteaptă pedeapsa 
în ziua judecăţii .

Cu puterea Sa dumnezeiască, Mântuitorul 
Hristos scoate afară legiunea de duhuri rele 
care se încuibaseră în aceşti doi oameni. 
Diavolii văzând că sunt alungaţi, cred că 
Hristos îi chinuieşte atunci când îi scoate din 
oameni. Mai mult, arătându-se neputincioşi 
în faţa lui Dumnezeu, părăsesc locuinţa lor 
temporară şi cer ca să fie lăsaţi măcar, înainte 
de a fi trimişi în adâncul iadului, să intre 

într-o turmă de porci care păştea în apropiere, 
şi îndată ce au intrat, toată turma s-a aruncat 
în mare şi s-a înecat.

Acest fapt arată clar existenţa duhurilor 
rele şi lucrarea lor distructivă asupra omului 
şi firii înconjurătoare, arată că, acţiunile lor 
sunt periculoase şi violente, căci diavolul 
urăşte şi dezbină şi nu stă în adevăr.

Hristos i-a eliberat pe cei doi demonizaţi 
dintr-o stare de captivitate, de robie, rea-
ducându-i la firescul chipului de om şi i-a 
redat comunităţii.

Locuitorii cetăţii s-au înfricoşat auzind 
de vindecarea celor îndrăciţi, dar mai ales 
au fost afectaţi de pierderea turmei de porci, 
încât L-au rugat pe Mântuitor să-i lase în 
pace şi să plece din hotarele lor. Pierderea 
economică (prin înecarea turmei de porci) 
atârna mai greu decât două suflete tămăduite 
şi vindecate din robia diavolului. Aceasta 
arată o stare de demonizare a locuitorilor 
Gadarei, care refuză prezenţa Mântuitorului 
Hristos în cetatea lor, şi chiar Îl alungă. Iisus 
le respectă opţiunea şi luând corabia se 

DEMONIZAŢI ŞI DEMONIZARE
ATUNCI ŞI ASTĂZI

întoarce, tot pe mare, în Capernaum.
Tot aşa se întâmplă şi în vremea noastră, 

sunt şi astăzi oameni demonizaţi, stăpâniţi 
de patimi, nedreptăţi, întunecaţi la minte şi 
suflet, lucrând fărădelegi, atotsuficienţi, fără 
frică de Dumnezeu, gata să semene frică şi 
teroare în jurul lor, înrobiţi unor ideologii 
care nu au nimic cu adevărul descoperit de 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi azi ca şi atunci 
duhurile cele rele prind în capcană pe oameni, 
îi înrobesc şi le tulbură viaţa lor.

Mai mult, societatea de astăzi, are adesea 
semnele unei stări de captivitate şi demo-
nizare, înrobită proprilor ei neputinţe, 
stăpânită de patimi şi de orgolii, întrucât 
s-a îndepărtat de Dumnezeu şi de valorile 
creştine, prin goana nesăbuită după putere, 
bani, lux, opulenţă şi plăceri.

Întoarcerea la Hristos, la puterea vin-
decătoare şi sfinţitoare lăsată de El Bisericii 
prin Sfintele Taine, poate fi un remediu si-
gur pentru însănătoşirea şi luminarea omu-
lui şi societăţii de azi. ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a 5-a După Rusalii
(Vindecarea celor doi 

demonizaţi din ţinutul Gadarei)
sf. maRe mc. HRistina;  

sf. mc. eRmogHen



CUvIOSUl IOANIChIE  
CEl NOU DE lA MUSCEl

Acest Cuvios bineplăcut lui Dumnezeu 
s-a născut din părinţi evlavioşi, trăitori  

în ţinutul Muscelului. Din fragedă 
tinereţe, ascultând chemarea lui Hristos, 
s-a despărţit de toate plăcerile şi ispitele 
lumii şi s-a retras în Mănăstirea Cetăţuia, 

Negru-Vodă, de pe valea Dâmboviţei.  
A cunoscut mulţi sihaştrii care locuiau  

în vremea aceea în jurul mănăstirii. 
Datorită numărului mare de pustnici, 

ţinutul muscelean a fost numit,  
mai târziu, Valea Chiliilor. Minunatul 

Ioanichie, după ce a deprins modul  
de viaţă al călugărilor iscusiţi, luând 

binecuvântare, s-a retras într-una  
din peşterile Muntelui Negru-Vodă,  
unde s-a nevoit aproape 50 de ani. 

Suferinţele sale, lucrarea să isi-
hastă, lipsurile sau stările de har 
pe care le-a trăit Cuviosul, numai 

Dumnezeu le ştie. O dată pe săptămână 
un ucenic al Cuviosului venea să-i 
aducă pâine şi apă. De asemenea, 
stareţul mănăstirii, duminica, după 
Sfânta Liturghie, îi aducea Sfintele 
Taine. Cunoscându-şi dinainte sfârşitul, 

minunatul părinte Ioanichie şi-a săpat 
singur mormântul în peştera sa, 
încrustându-şi în dreptul capului anul 
trecerii la cele veşnice – 1638. Aşezându-
se în mormânt, în ziua de 26 iulie, a 
adormit întru Domnul. Firea necuvân-
tătoare i-a slujit, căci un păianjen i-a 
ţesut deasupra trupului o pânză, ca un 
epitaf. Aşa, osemintele Sfântului, au 
rămas până în anul 1944.

În Postul Mare al anului 1944, 
Stareţul Pimen al Mănăstirii Cetăţuia 
hotărăşte să petreacă cele 40 de zile ale 
Postului într-una din peşterile Muntelui 
Cetăţuia, asemenea marilor nevoitori 
de odinioară. Părintele Pimen pătrunde 
într-o peşteră cu bună mireasmă, în 
care află moaştele Sfântului Schimonah 
Ioanichie, neatinse de stricăciune, plă-
cute la vedere şi frumos mirositoare. Pe 
un perete, găseşte scris numele şi anul 
adormirii sale: „Ioanichie Schimonah 
1638.” Moaştele sunt  mutate în biserica 
mănăstirii, fiind de altfel singurele 
moaşte întregi ale unui sfânt cuvios 
român din secolul al XVII-lea păstrate 
până în zilele noastre.

În timpul regimului comunist moaş-

tele sfântului au fost 
îngropate în cimitirul 
mănăstirii. În anul 
1997, la mutarea cimi-
tirului într-o latură a 
curţii, actuala obşte 
monahală a găsit ose-
mintele în aceeaşi stare 
plăcut mirositoare. 
Sfintele Moaşte au fost 
spălate şi unse cu mir, 
după care au fost 
reînhumate într-o raclă, 
aşteptându-se în conti-
nuare hotărârea Sfântu-
lui Sinod. 

Construindu-se prid-
vorul cel nou al bisericii, şi primindu-se 
binecuvântarea de a-l picta pe Cuvios 
pe peretele exterior, nu-i ştiau chipul 
sfântului. Dar într-o noapte, unul dintre 
fraţi l-a visat pe Sfântul Ioanichie, şi 
astfel sfântul a fost zugrăvit în frescă 
după arătarea minunată din visul 
monahului. 

Până la canonizarea Sfântului Ioa-
nichie, sfintele sale moaşte s-au aflat 
păstrate, cu evlavie, într-o sfântă raclă 
din biserica de la Mănăstirea Cetăţuia.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a hotărât în anul 2009: „De 
acum înainte şi în veci, Sfântul Cuvios 
Ioanichie, Schimonahul din Sihăstria 
Valea Chiliilor, cu zi de prăznuire pe 26 
iulie, să fie numărat între sfinţii Bisericii 
şi să fie pomenit şi cinstit cu cântări de 
laudă în ziua lui de prăznuire. Poruncim 
de asemenea, în Duhul Sfânt, ca viaţa, 
slujba şi icoana lui să fie primite cu 
evlavie de preoţii, monahii şi credincioşii 
Bisericii noastre.” 

Acest sfânt a devenit pentru credincioşi, 
tămăduitor de boli, făcător de minuni, 
ocrotitor al familiilor şi mijlocitor al celor 
care nu pot avea prunci. ❖

„Când Te-am văzut în temniţă şi am venit la Tine?”
a Bisericii faţă de persoanele defavorizate 
vine să vorbească o iniţiativă a Mitropolitului 
Banatului, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan.

Mitropolia Banatului a achiziţionat o 
locuinţă pentru un deţinut de la Penitenciarul 
Timişoara a cărui familie, soţia împreună 
cu cei patru copii, se confruntă cu multe 
lipsuri şi probleme familiale foarte grave. 
De când se află închis, soţia şi cei patru 
copii ai deţinutului au locuit la diferite 
familii din mai multe localităţi bănăţene. 
Capul familie, condamnat pentru conducere 
fără permis la 3 ani şi 4 luni cu executare, 
va fi eliberat din penitenciar peste 4-5 luni 
de zile. Atunci, cei şase, părinţii şi 4 copii 

„Atunci va zice Împăratul celor 
de-a dreapta Lui: Veniţi, bine-
cuvântaţii Tatălui Meu, moş-

teniţi împărăţia cea pregătită vouă de la 
întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi 
Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi 
Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi 
primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav 
am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost 
şi aţi venit la Mine.” (Matei 25, 34-36)

Biserica, atât cât poate, nu conteneşte să 
aibă grijă de cei nevoiaşi. Multe lipsuri se 
acoperă, căci, văzut şi mai ales nevăzut, 
zeci de mii de suflete primesc ajutor spiritual 
şi material. Despre această constantă atenţie 

sub 10 ani, vor avea în sfârşit o casă a lor. 
Căci pe 14 iulie cei doi soţi au semnat 
contractul de vânzare-cumpărare a unei 
case, achiziţionată din banii Mitropoliei 
Banatului. În contract s-a stipulat şi o clauză 
privind interdicţia de înstrăinare, grevare, 
restructurare şi demolare a casei pe o 
perioadă de zece ani, clauză care urmează a 
fi notată în cartea funciară, şi care are rolul 
de a proteja mai bine familia.

Locuinţa va fi amenajată cu sprijinul 
Arhiepiscopiei Timişoarei, şi dotată cu 
toate cele necesare traiului zilnic. Iar din 
toamnă cei patru copii vor putea fi înscrişi 
la şcoala generală din localitate. ❖



Doar trei săptămâni ne mai despart  
de hramul principal al bisericii noastre,  

de Adormirea Maicii Domnului.  
Îl aşteptăm cu nerăbdare, ne pregătim 

împreună pentru el, contribuim material 
cu tot ce este nevoie. Ne îngrijim  

de frumuseţea bisericii, participăm  
la slujbele din acele zile, şi ne gândim  

să-i mulţumim Maicii Domnului făcându-i 
părtaşi pe cât mai mulţi la bucuria 

euharistică a hramului, neuitând  
de agapa creştinească  

şi pachetele pentru cât mai mulţi.
Dar ce este un hram?

Toate bisericile poartă numele unui 
praznic împărătesc, al unei sărbă-
tori a Maicii Domnului sau a unui 

sfânt. Bisericile sunt aşezate sub ocrotirea 
sfinţilor a căror nume îl poartă. Aşadar 
fiecare lăcaş de cult are un „hram”pe care îl 
primeşte chiar din momentul sfinţirii 
locului pe care va fi construit, şi este deplin 
dăruit atunci când biserica este târnosită. 
Târnosirea sau sfinţirea este făcută numai 
de către ierarh – episcop, mitropolit sau 
patriarh –, având de regulă alături un sobor 
de preoţi şi diaconi şi mulţime de 
credincioşi.

Originea hramului ne poartă cu mintea 
la Biserica primelor veacuri, când apariţia 
creştinismului a fost nu numai respinsă, dar 
împăraţii romani au început cea mai mare 
prigoană din istorie împotriva creştinilor. 
Forţaţi să se închine la zei şi idoli şi să-şi 
renege credinţa, martirii au ales să 
primească mai bine moartea decât să se 
lepede de Hristos, convinşi fiind că moartea 
este doar trecerea la viaţa cea nouă, viaţa în 
Hristos. Iar martirii erau pomeniţi nu în 
ziua naşterii lor ci în cea în care adormiseră 
în Domnul, unii după mari şi grele chinuri.

Cei rămaşi, văzând curajul, râvna către 
Domnul şi jertfa mucenicilor şi martirilor, 
cu evlavie făceau în fiecare an pomenire la 
mormintele lor. De altfel, după moartea 
acestor eroi ai credinţei, adunau cu grijă 
rămăşiţele lor trupeşti, le îngropau cu 
cinste, şi se strângeau în fiecare an, de ziua 
morţii lor, în jurul mormintelor, pentru a-i 
pomeni, săvârşind Sfânta Liturghie şi 
rememorând actele vieţii lor, faptele şi 
pătimirea lor. Dar când creştinismul a ieşit 
din catacombe, iar cultul divin a început să 
se dezvolte, mai ales din secolul al IV-lea, 
creştinii nu i-au uitat pe martiri şi au zidit 
biserici pe mormintele lor pentru a le păstra 
şi mai vie memoria.

În timp desigur că nu a mai fost posibil 
zidirea lăcaşelor de cult pe mormintele 
sfinţilor şi martirilor, de aceea s-a luat 
obiceiul ca lăcaşul sfânt să fie închinat, 

dedicat sau consacrat unui sfânt al Bisericii. 
Aşa cum creştinul primeşte la botez un 
nume de sfânt, la fel şi o biserică, atunci 
când se târnoseşte primeşte numele unui 
sfânt în cinstea căruia a fost zidită şi care de 
acum o patronează şi o ocroteşte. Acesta 
este hramul bisericii.

Icoana hramului o găsim pictată în ex-
terior, pe faţada vestică a lăcaşului de cult, 
adică la intrare. În interior icoana apare şi 
pe catapeteasmă, în stânga icoanei 
Mântuitorului. 

Cele mai multe biserici au un hram 
principal şi unul secundar. Noi suntem 
binecuvântaţi cu trei hramuri, deci cu trei 
ocrotitori: Adormirea Maicii Domnului, 
Sfântul Ierarh Nicolae şi Cuviosul Paisie de 
la Neamţ.

hRAMUl CA SĂRbĂTOARE A SfINŢIlOR ŞI OAMENIlOR
Vă invităm pe toţi să fiţi părtaşi

Hramul este cea mai mare sărbătoare a 
unei biserici şi se serbează cu mare fast şi 
solemnitate. De hram, îi cinstim pe 
ocrotitorii noştri, le rememorăm viaţa, le 
onorăm faptele. În acelaşi timp hramul ne 
obligă să-i comemorăm pe cei ale căror 
nume au rămas întipărite în lista ctitorilor şi 
a ostenitorilor, dar şi pe cei necunoscuţi 
care după putinţa lor au săvârşit sacrificii 
pentru fiinţarea lăcaşului. Hramul unei 
biserici leagă trecutul de prezent, dar şi de 
viitor, leagă Biserica Luptătoare, cea de pe 
pământ, de cea Triumfătoare, din ceruri: 
Orice hram este încununat prin slujba eu-
haristică a hramului, prin slujba Parastasului 
pentru cei din trecut, dar şi prin slujba de Te 
Deum cu agapa creştinească care fac ca toţi 
să fie una. ❖

Între 9 şi 14 iulie a.c., câţiva enoriaşi de la Parohia Şerban Vodă au luat parte, 
împreună cu alţi credincioşi, la un pelerinaj în Grecia, organizat de Agenţia de 
Pelerinaje „Basilica Travel” a Patriarhiei Române.

Cu multă bucurie, pelerinii s-au închinat la sfintele moaşte ale Sf. Dumitru Izvorâtorul 
de Mir în Tesalonic, ale Sf. Nectarie Taumaturgul în insula Eghina, la moaştele Sf. 
Efrem cel Nou la Nea Makri, ale Sf. Ioan Rusu şi Cuv. David în insula Evia, ale Sf. Mc. 
Haralambie, precum şi ale altor sfinţi la mănăstirile din Meteora, şi ale Sf. Mc. 
Paraschevi Romana, tămăduitoarea bolilor de ochi, sărbătorită chiar în această 
săptămână pe 26 iulie.

Întreg grupul de pelerini, din care au făcut parte şi trei clerici, s-a întors cu mult 
nectar duhovnicesc în suflete, bucuroşi că au putut ajunge pe urmele atâtor sfinţi dragi. 

(Pr. Eugen Moraru)



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

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 24 - 31 IULIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 24 iulie 0800-1200 Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul 
  Gadarei) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 27 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 29 iulie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 30 iulie 1700-1800 Vecernie
Duminică 31 iulie 0800-1200 Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie

SfâNTUl MARE MUCENIC 
ŞI TĂMĂDUITOR PANTElIMON

încât împăratul Maximian văzând 
iscusinţa şi înţelepciunea tânărului, 
doreşte să-l ia la palat ca medic per-
sonal. Dar, după ce preotul Ermolae 
i-a deschis ochii asupra credinţei celei 
adevărate şi l-a botezat, Sf. Pantelimon 
a vindecat un orb din naştere în numele 
lui Iisus Hristos. Auzind Maximian, îl 
chemă în faţa sa pe cel vindecat, vrând 
să afle cum l-a tămăduit doctorul. La 
fel ca orbul din naştere din Evanghelie, 
omul răspunse simplu că a fost vindecat 
prin chemarea Numele lui Hristos şi 
că, o dată cu vederea, cunoscuse şi 
adevărata credinţă, cea creştină. 

Deşi împăratul Maximian îi 
porunci Sfântului Pantelimon să se 
lepede de Hristos, sfântul a refuzat 
închinarea la idoli şi a mărturisit cu 
tărie credinţa creştină. Nu l-au 
înspăimântat nici bătăile cumplite, 
nici focul, nici alte chinuri la care a 
fost supus din porunca împăratului, ci 
în toate a rămas nevătămat, stârnind 

uimirea şi mânia lui Maximian. Căci 
văzând împăratul puterea credinţei lui şi 
refuzul de a se închina zeilor, a poruncit să 
fie decapitat. Când ostaşii i-au tăiat capul 
nu a curs sânge, ci lapte, iar măslinul uscat 
de care fusese legat a înverzit pe dată şi a 
dat fructe din belşug. Afând despre această 
minune împăratul, a poruncit ca trupul 
sfântului şi acel măslin să fie arse. 
Împlinind porunca, soldaţii au plecat, în 
urma lor credincioşii scoţând din cenuşă 
trupul neatins de foc al Sf. Pantelimon şi 
îngropându-l cu mare cinste pe pământul 
unui anume Arnantios Scolasticul.

Îndată după martiriu, moaştele Sfântului 
Pantelimon au început să săvârşească 
minuni şi să aducă vindecarea lui Hristos, 
Doctorul sufletelor şi trupurilor, tuturor 
acelora care cu evlavie se apropie de ele.

O parte din cinstitul cap al sfântului se 
află la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din 
Muntele Athos, o altă parte la Mănăstirea 
Sfântul Pavel, tot din Sfântul Munte, iar o 
a treia parte se află la Mănăstirea Pana-
chrantos de pe insula Andros, Grecia. Părţi 
din moaştele Sfântului Pantelimon se mai 
găsesc la Mănăstirile Vatoped şi Filotheu, 
precum şi la Schitul Sfântul Pantelimon al 
Mănăstirii Kutlumuş.

În Mănăstirea Sfântul Pantelimon se 

Sfântul Mucenic Pantelimon,  
unul dintre cei mai cunoscuţi şi veneraţi 

sfinţi, a trăit şi pătimit în timpul 
împăratului Diocleţian, prigonitorul 

creştinilor. Prăznuit în Biserica ortodoxă  
în data de 27 iulie, este numit „doctor fără 

de arginţi”, pentru că nu pretindea plată 
pentru binefacerile săvârşite.  

Este considerat ocrotitorul medicilor  
şi vindecătorul celor bolnavi, fiind  

un model de medic următor lui Hristos.

S-a născut în Nicomidia, Asia Mică, 
primind la naştere numele de Pan-
toleon, adică „cel puternic în toate 

ca un leu”. După ce a primit învăţătura 
creştină şi botezul de la Sf. Mucenic 
Ermolae, pomenit în calendar la 26 iulie, i 
s-a schimbat numele în Pantelimon, adică 
„cel cu totul milostiv”. 

Tatăl său, Eustorgius, era păgân, dar 
mama sa, Sfânta Euvula, pomenită în 
calendar la 30 martie, era creştină. Sf. 
Pantelimon a reuşit să-l aducă la credinţa 
creştină şi pe tatăl său, iar după moartea 
acestuia şi-a împărţit toată averea săracilor. 

Copilul Pantoleon a fost încredinţat spre 
învăţătură lui Eufrosin, medic renumit, 
care, în timp scurt îl învăţă atât de multe, 

Sfânta Cuvioasă Olimpiada diaconiţa a 
trăit la Constantinopol în secolele 
IV-V d.Hr. Este cunoscută pentru viaţa 

ei evlavioasă şi pentru milostenia ei deosebită 
faţă de săraci şi mai ales drept ucenică şi 
prietenă a Sf. Ioan Gură de Aur. Biserica o 
prăznuieşte pe 25 iulie, împreună cu Sfânta 
Cuvioasă Eupraxia din Tabena.

† „Haide să uşurez durerea tristeţii tale şi 
să risipesc gândurile care au adunat norul 
acesta! Ce-ţi strânge inima, ce te întristează şi 
ce te chinuie? Te întristezi că furtuna care 
loveşte Bisericile este sălbatică, că întunecă 
totul, că noaptea este fără lună, că a stăvilit 
totul, că se înalţă zi de zi, că dă naştere la 
cumplite naufragii şi că prăpădul lumii creşte? 
Ştiu şi eu, nimeni nu e de altă părere. Iar dacă 
vrei, îţi voi zugrăvi şi tabloul celor petrecute, 
ca să-ţi fac şi mai clară tragedia. Vedem o 
mare care şi-a deszăvorât adâncul; unii 
corăbieri plutesc morţi pe ape, iar alţii sunt 
gata să se înece; scândurile corăbiilor sunt 
desfăcute; pânzele rupte; catargele sfărâmate, 
vâslele lipsite de mâinile vâslaşilor; cârmacii, 
în loc să stea la cârmă, stau pe aşternuturi cu 
mâinile încrucişate pe genunchi; neputincioşi 
în faţa împrejurărilor, suspină, strigă, varsă 
lacrimi, se vaită; nu văd nici cerul, nici marea; 
peste tot întuneric adânc, de nepătruns, că nu 
pot vedea nici pe cei de lângă ei; mugetul 
valurilor e mare, iar fiarele mării se năpustesc 
din toate părţile asupra celor ce plutesc.”

† „Ai văzut măiestria lui Dumnezeu? Ai 
văzut înţelepciunea Lui? Ai văzut minunea 
Lui? Ai văzut iubirea Lui de oameni şi purtarea 
Lui de grijă? Nu te tulbura, dar, nu te nelinişti, 
ci continuă să mulţumeşti mereu lui Dumnezeu 
pentru toate, să-L slăveşti, să-L rogi, să-I ceri. 
De se năpustesc asupra-ţi mii de tulburări şi 
mii de necazuri, de vin în faţa ta furtuni, nimic 
să nu te tulbure. Dumnezeu iese întru în-
tâmpinarea noastră chiar când totul ne duce la 
pieire. Dumnezeu poate să scoale şi pe cei 
căzuţi, poate să întoarcă şi pe cei rătăciţi, poate 
să îndrepte pe cei ce se poticnesc, poate să 
scape de păcate pe cei se sunt plini de mii şi 
mii de păcate, poate să facă drepţi, poate să dea 
viaţă celor morţi, poate să facă mai strălucitoare 
pe cele dărâmate, poate să înnoiască pe cele 
învechite. Dacă aduce la existenţă pe cele ce nu 
sunt, dacă dăruieşte fiinţa celor ce nicicând 
n-au fiinţă, apoi cu mult mai mult va îndrepta 
pe cele ce sunt şi-au fost.” ❖

din „Scrisoarea a VII-a”

Din corespondenţa 
Sf. Ioan gură  
de Aur către  

Cuv. Olimpiada

află şi icoana făcătoare de minuni a 
Sfântului Pantelimon, având şi o mică 
părticică din moaştele sfântului. ❖


