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Duminica a 8-a după Rusalii
(Înmulţirea pâinilor)
Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent,
Epenet și Andronic;
Sf. Sfințit Mc. Valentin,
episcopul Umbriei

DUMINICA A 8-A DUPĂ RUSALII

HRISTOS - PÂINEA VIEŢII

D

upă ce a hrănit mulţimile sufleteşte
prin cuvântul Său, iar prin puterea
Sa dumnezeiască a tămăduit pe
mulţi bolnavi, Hristos se îngrijeşte şi de hrana
lor trupească mai ales că locul era pustiu,
ziua se pleca spre seară, iar mulţimile istovite
nu mai erau în stare să meargă prin cetăţi
pentru a-şi procura hrana. Mântuitorul, în
mod surprinzător, le spune ucenicilor Săi:
„Daţi-le voi să mănânce”; iar ucenicii, neînţelegând încă pe deplin Puterea dumnezeiască
a Învăţătorului, i-au spus că cineva din mulţime are doar 5 pâini şi 2 peşti, hrană insuficientă pentru o mulţime atât de numeroasă.
Ucenicii au adus înaintea lui Iisus puţina
hrană găsită, iar Mântuitorul ridicându-şi
ochii spre cer S-a rugat Părintelui Ceresc, a
binecuvântat pâinile şi peştele şi le-a dat
ucenicilor, ca aceştia să le dea mai departe
oamenilor aşezaţi în grupuri. Şi-au mâncat
toţi şi s-au săturat, fiind cam ca la 5000 de
bărbaţi, în afară de femei şi de copii, iar la
sfârşit, pentru ca să nu se piardă nimic din
pâinile binecuvântate şi înmulţite în mod cu
totul minunat, s-au strâns şi 12 coşuri pline cu
fărâmituri. Fără îndoială ne aflăm în faţa unei
minuni săvârşită de Mântuitorul Hristos cu
puterea Sa dumnezeiască şi din iubire pentru
cei flămânzi şi suferinzi care nu au pregetat
să-I asculte cuvântul şi să-L urmeze.
Minunea depăşeşte înţelesul raţional, obişnuit al unui simplu fapt petrecut, întrucât cu 5
pâini şi 2 peşti nu putea fi hrănit un număr
atât de mare de oameni. La darul adus de om,
care de fapt tot darul lui Dumnezeu este, s-a
adăugat binecuvântarea şi Puterea dumnezeiască a lui Hristos, făcând posibilă săturarea
mulţimilor, care apoi s-au întors mulţumite
prin cetăţile lor, slăvind pe Dumnezeu.
De la înţelesul firesc al minunii înmulţirii
pâinilor şi săturării mulţimilor, Hristos ne
cheamă la o înţelegere superioară duhovnicească a acestei minuni, El însuşi descoperindu-se ca fiind Pâinea Vieţii, Pâinea
Cea Vie, care prin întrupare S-a coborât din
cer şi dă viaţă lumii. Pâinea aceasta este
Trupul Său care S-a frânt pe Cruce şi din care

Sfânta Evanghelie din Duminica de astăzi (Matei cap.14, 14-22) ne relatează minunea
Înmulţirii pâinilor de către Mântuitorul Hristos, fapt petrecut într-un loc pustiu
în Galileea, în apropierea lacului Ghenizaret. Mulţimile îl urmau pe Mântuitorul
de prin toate cetăţile din jur, iar El plin de iubire milostivă le vorbea Cuvintele Vieţii
dar şi tămăduia în chip minunat pe toţi bolnavii aduşi la El. Minunea Înmulţirii pâinilor,
aşa cum ne este relatată de Sfântul Evanghelist Matei dar şi în textele paralele, mai ales
la Sfântul Evanghelist Ioan cap.6, dezvăluie un sens mai adânc, întrucât Hristos
se descoperă pe Sine ca - Pâinea Cea Vie care S-a coborât din cer şi dă viaţă lumii.
ne împărtăşim euharistic la Sfânta Liturghie,
„Cel care mănâncă din Pâinea aceasta – adică
din Hristos Pâinea Vieţii, nu va flămânzi
niciodată”, iar „cel care mănâncă Trupul Meu
şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică”. Această Pâine care de fapt este Hristos a fost
prefigurată în Vechiul Testament de mana
care s-a coborât din cer poporului lui Israel la
ieşirea din Egipt, sub Moise.
Chiar Hristos a vorbit adesea despre
Trupul Său ca fiind Pâinea cea Nouă, Pâinea
cea Vie, care se coboară din cer, iar cel care
se împărtăşeşte din această pâine are viaţă
veşnică. Jertfa Crucii Sale este de fapt jertfa
Trupului Său frânt pe Golgota, jertfă actualizată în mod nesângeros în fiecare Sfântă

Liturghie, când darurile de pâine şi vin aduse
de credincioşi la altar, devin prin sfinţire
Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos din
care credincioşii se împărtăşesc.
În porunca dată ucenicilor „Daţi-le voi să
mănânce” se cuprinde esenţa misiunii apostolice lăsate de Hristos prin Apostoli urmaşilor acestora şi Bisericii Sale: misiunea
propovăduirii Evangheliei şi a hrănirii
credincioşilor prin cuvânt şi Sfintele Taine şi
a slujirii semenilor noştri săraci, bolnavi,
însinguraţi şi neajutoraţi, după chipul samarineanului milostiv în aşezămintele sociale
ale Bisericii şi prin orice faptă milostivă prin
care venim în ajutorul lor. Amin! ❖
Părintele Eugen Moraru

Sărbătoare la Biserica Şerban Vodă

Primirea a noi moaşte şi aşezarea lor spre închinare
Azi, duminică, 30 iulie 2017,
parohia Şerban Vodă este în sărbătoare.
Pentru că, iată că, toate sunt gata
şi am primit binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
să punem spre închinare în biserică
toate moaştele pe care le-am primit
în ultima vreme.

E

ste încă un pas spre sfinţirea
bisericii, care probabil se va
face la începutul acestei toamne.
Ne-am pregătit aşadar şi cu odoare de
mare preţ: fragmente din moaşte ale
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ale
Sfântului Ierarh Nicolae, ale Sfântului
Ambrozie de Milano, ale Sfinţilor
Ierarhi Dionisie şi Simplician, şi ale
Sfinţilor Mucenici Ghervasie, Protasie,
Nazarie şi Celsie; Victor; Nabor şi Felix;
Sebastian;
Sisiniu,
Martiriu
şi
Alexandru.
Moaştele Sfântului Ierarh Nicolae au
fost primite din partea fostului Episcop
de Mantua, Robertus Busti, iar celelalte
părticele din Italia prin bunăvoinţa
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de
Milano.
Cu siguranţă de astăzi biserica

Şerban Vodă va deveni un loc de
pelerinaj pentru credincioşii din
Bucureşti, căci avem cu noi pe cei doi
stâlpi ai Bisericii primare, Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel, pe Sfântul
Ierarh Nicolae, ocrotitorul şi mângâietorul familiilor, şi mulţi alţi sfinţi
mucenici ce şi-au dat cu cu seninătate
viaţa mărturisind plini de curaj credinţa
în Hristos.

Binecuvântare
pentru primirea sfinţilor

Marţi, 25 iulie 2017, Parohiei Şerban
Vodă i s-a acordat Înalta binecuvântare de către Părintele Patriarh Daniel
pentru a primi în dar din partea fostului
Episcop de Mantua, Robertus Busti, un
fragment din sfintele moaşte ale
Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul
Mirelor Lichiei, în vederea aşezării sale
spre închinare într-o raclă realizată la
Atelierele Patriarhiei Române, special
concepută în acest sens;
Tot în aceaaşi zi i s-a acordat Înalta
binecuvântare Parohiei Şerban Vodă
pentru a primi din partea Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Milano unele
fragmente din sfintele moaşte ale:
✤ Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel;

✤ Sfântului Dionisie;
✤ Sfântului Ambrozie de Milano;
✤ Sfântului Simplician;
✤ Sfinţilor Mucenici Ghervasie,
Protasie, Nazarie şi Celsie;
✤ Sfântului Mucenic Victor;
✤ Sfinţilor Mucenici Nabor şi Felix;
✤ Sfântului Mucenic Sebastian;
✤ Sfinţilor Mucenici Sisiniu, Martiriu şi Alexandru.
Aceste părticele devin parte a
patrimoniului inalienabil al Parohiei
Şerban Vodă.
Sfintele moaşte ale Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel vor fi aşezate în biserica
Parohiei Şerban Vodă într-o raclă deja
existentă în patrimoniul acesteia, în
timp ce celelalte părticele ale sfinţilor
menţionaţi vor fi încrustate în icoane în
care aceştia sunt reprezentaţi, fiind
scoase la închinare doar în zilele de
prăznuire ale acestora;
Ne revine nouă, preoţi şi enoriaşi ai
Parohie Şerban Vodă, grija pentru
aceste nepreţuite odoare pentru ca ele
să fie păstrate în cele mai frumoase
racle sau încrustate în icoane. Şi nu în
ultimul rând să le facem cunoscute
tuturor viaţa şi sfinţenia lor.

Să le cunoaştem viaţa

Un enoriaş drag al Parohiei Şerban
Vodă, de mulţi ani în Italia, Eliana
Petria, este aproape de noi şi de toate
grijile preoţilor noştri şi de problemele
cu care s-a confruntat parohia de-a
lungul vremii. Aşa se face că şi acum
am găsit un sprijin la ea, căci ne-a
transmis câteva date despre sfinţii pe
care i-am primit în dar din Italia, unii
necunoscuţi pentru cei mai mulţi dintre
noi:
✤ Sfântul Ambrozie – Episcop de
Milano, prăznuit în data de 7 decembrie
(trecut la cele veşnice pe data de 4
aprilie 397).
✤ Sfântul Ierarh Dionisie – Episcop
de Milano, mort în exil în Capadocia
pentru mărturisirea dreptei credinţe în
faţă arienismului (+359), prăznuit pe 25
mai.
✤ Sfântul Simplician, Arhiepiscop
de Milano, (+400), succesorul Sfântului
Ambrozie, prăznuit pe data de 14 august
şi îngropat în Biserica „Santa Maria
delle Vergini” din Milano, dedicată lui
şi unde este venerat.
✤ Sfinţii Mucenici de la Milano:
Nazarie, Chelsie, Ghervasie şi Protasie,
mucenici în timpul domniei împăratului
român Nero (martirizaţi între anii 64 şi
68), prăznuiţi în data de 14 octombrie.
✤ Sfinţii mucenici Felix şi Victor,
mucenici la Aquileea în Veneţia Iuliana,
sub Maximian şi Diocleţian, unul
martirizat în +296 celălalt în anul +304,
prăznuiţi în data de 11 iunie.
✤ Sfântul Mucenic Sebastian,
senator din Milano, martirizat la Roma
(unde se află şi catacombele Sfântului

Sebastian) în anul +287 de împăratul
Diocleţian, prăznuit în data de 18
decembrie.
✤ Sfinţii Mucenici Sisinie, Martirie
şi Alexandru, originari din Capadocia,
ucenici ai Sfântul Ambrozie, martirizaţi
la Sanzeno (în regiunea Trentino din
nord-estul Italiei) de mâna păgânilor în
anul +397, prăznuiţi în data de 29 mai.
Sfintele lor moaşte au fost aduse la
Milano şi aşezate în biserica Sfântului
Simplician.
Toate aceste informaţii cu privire la
viaţa şi data de prăznuire ale sfinţilor
cu moaşte la Biserica Şerban-Vodă din
Bucureşti au fost extrase de Eliana din
lucrarea „Calendar catehetic lărgit /
Italia Sfinţilor Apostoli / Sfinţii or-

todocşi din Italia şi moaştele lor”,
realizată de Mănăstirea Adormirii
Maicii Domnului din Roma, cu
binecuvântarea Preasfinţitului Părinte
Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei.

Mulţumiri

Îi mulţumim Elianei dar şi tuturor
celor care au ajutat, văzut şi nevăzut,
această mare lucrare, de aducere a
sfintelor moaşte în biserica noastră şi
de pregătire până la ultimul detaliu a
tuturor celor necesare pentru primirea
şi păstrarea acestor părticele.
…Dar mângâierea lor este deasupra
mulţumirilor noastre, căci ei îi au pe
sfinţii pomeniţi azi drept ocrotitori şi
grabnic ajutători! ❖

În vizită la copiii
din Centrul Sfânta
Margareta

Ş

i în acest Post al Adormirii Maicii
Domnului vom face o vizită la copiii
de la Centrul Sfânta Margareta.
Aceasta va avea loc pe data de 8 august.
Vă aşteptăm pe toţi cei care vă pasă de de
durerile, singurătatea şi încercările fizice
şi psihice prin care trec aceşti micuţi să
contribuiţi cu cât puteţi pentru a face o
bucurie atât lor cât şi celor care cu dragoste
şi multă jertfă nu prididesc să aibă grijă
de ei.
Vă puteţi adresa la pangarul bisericii.
De asemenea îi puteţi contacta pe dl.
Nicolae Zamfir sau dna Ioana Rusu,
coordonator Serviciu Social.
Iar marţi, 8 august 2017, la ora 18 se
pleacă de la biserica Şerban Vodă,
încărcaţi cu daruri, spre centrul de copii
Sfânta Margareta.
Cine doreşte să participe, vă rugăm să
vă anunţaţi prezenţa. ❖

Programul bisericii Şerban Vodă ÎN PERIOADA 30 IUlIE - 6 august 2017
ZIUA	ORA
SLUJBE/activităţi
Duminică 30 iulie 0800-1200 Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) – Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 2 august 0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 4 august 0730-0930 Sfânta Liturghie
1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 5 august 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
1800-1900 Vecernie
Duminică 6 august 0800-1200 Schimbarea la Faţă (Dezlegare la peşte) – Utrenia, Sfânta Liturghie

Sfântul Cuvios
Ioan Iacob de la Neamţ

Născut pe 23 iulie 1913 în comuna Crăiniceni,
judeţul Botoşani, într-o familie de ţărani
credincioşi, Maxim şi Ecaterina, a primit
la botez numele Ilie. Din păcate a fost crescut
doar de bunica, căci a rămas de mic orfan mai
întâi de mamă, când avea 6 luni, şi apoi
de tată, căzut pe front în 1916.

A

făcut şcoala în satul natal,
gimnaziul la Lipcani (Hotin), iar
liceul la Cozmeni-Cernăuţi. În
vara anului 1932, rudele voiau să-l dea la
facultatea de Teologie din Cernăuţi, ca să-l
facă preot. Dar el, simţindu-se chemat de
Dumnezeu la o viaţă mai înaltă, le-a spus:
„Nu, eu vreau să mă fac călugăr!” şi a
plecat la Mănăstirea Neamţ. Acolo a fost
primit cu dragoste în viaţa monahală de
stareţul Nicodim Munteanu, viitorul

E

patriarh al României. După satisfacerea
stagiului militar, a primit la Mănăstirea
Neamţ ascultările de bibliotecar şi îngrijitor
la bolniţă, iar apoi a predat literatura
română la seminarul de aici. La 8 aprilie
1936 stareţul Valerie Moglan îl tunde în
monahism, dându-i numele de Ioan.
Dorind viaţă pustnicească, cu aprobarea mitropolitului Nicodim, în noiembrie 1936 tânărul monah s-a îndreptat,
împreună cu alţi doi călugări, spre Ţara
Sfântă. Petrece doi ani în pustiu, apoi se
nevoieşte timp de opt ani la Mănăstirea
Sfântul Sava. Avea ascultare de paracliser,
dar şi de infirmier al mănăstirii; ingrijea
cu dragoste pe călugări, dar şi pe arabi si
beduini, bolnavi sau răniţi în razboi, care
erau aduşi la infirmeria mănăstirii. În
anul 1947 este hirotonit preot în Biserica
Sfântului Mormânt şi este numit egumen
la Schitul românesc Sfântul Ioan Botezătorul, din Valea Iordanului, pe care îl
va conduce până în anul 1952.
În 1952 Cuviosul Ioan Iacob, împreună
cu ucenicul său Ioanichie, intră în obştea
Mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul
din Pustiul Hozevei. În vara următoare se
retrage într-o peşteră, numită Chilia
Sfânta Ana, unde îşi petrece ultimii ani
în aspre nevoinţe. Trece la cele veşnice pe
5 august 1960, la vârsta de 47 de ani. A
fost înmormântat de Amfilohie, egumenul
Mănăstirii Sfântul Gheorghe, în peştera
care-l găzduise în ultimii ani de viaţă.
Timp de 20 de ani trupul Cuviosului
Ioan Iacob de la Neamţ a rămas în peştera
Sfânta Ana. La începutul lunii august

Postul Adormirii Maicii Domnului

ste unul dintre cele mai importante
posturi din an, mai scurt însă decât
Postul Paştelui sau al Crăciunului.
Începe de regulă la 1 august şi ţine două
săptămâni, până la 15 august. Este cunoscut
la noi mai ales sub denumirea de Postul
Sfintei Marii sau Sântămariei şi ne pregăteşte
pentru cele două praznice importante care
au loc în luna august: Schimbarea la Faţă, pe
6 august şi Adormirea Maicii Domnului, pe
15 august.
Data acestui post a fost stabilită prin
secolul al V-lea, când cultul pentru Maica
Domnului a început să capete amploare.
Durata acestui post a fost o vreme diferită,
căci de pildă cei din Antiohia obişnuiau să
postească doar o zi, pe 6 august, în timp ce
credincioşii din Ierusalim posteau timp de
opt zile. Unii creştini posteau chiar întreaga
lună august, iar alţii întreaga lună septembrie.
Uniformizarea duratei şi a datei postului
Adormirii Maicii Domnului s-a făcut în
secolul al XII-lea, la sinodului local din
Constantinopol din anul 1166, condus de

patriarhul ecumenic Luca Crysoverghis, şi
la care s-a hotărât ca postul să se ţină de pe
data de 1 august până pe 15 august, zi în care
Biserica prăznuieşte Adormirea Născătoarei de Dumnezeu.
În acest post există rânduiala săvârşirii
slujbei Vecerniei împreună cu unul din cele
două Paraclise ale Maicii Domnului, iar în
ajunul praznicului, Prohodul Maicii
Domnului.
În acest post, în fiecare luni, miercuri şi
vineri până la orele 15 se recomandă ajunarea, iar mai apoi se consumă doar mâncare
uscată. În zilele de marţi şi joi se mănâncă
legume fierte fără ulei. Sâmbăta şi duminica
este dezlegare la ulei şi vin, iar pentru
bucuria praznicului, în ziua Schimbării la
Faţă facem dezlegare la peşte.
Vom posti dar fiecare după starea noastră
de sănătate, după vârsta şi problemele
noastre, dar mai ales după râvna şi evlavia
pe care o avem la Maica Domnului, şi
întodeauna cu sfatul şi binecuvântarea
duhovnicului. ❖

1980, fiind dezgropat, s-a constatat cu
uimire că trupul său nu putrezise,
păstrându-se intact. Arhimandritul Amfilohie, stareţul mănăstirii Sfântul
Gheorghe Hozevitul, istorisea: „Ne aşteptam să găsim numai sfinte oseminte şi
nu bună mireasmă. Când am luat scândura
am văzut că părintele Ioan dormea, cu
trupul neatins de stricăciune, aşa cum
l‑am pus. Parcă l-am fi pus in mormânt de
câteva ceasuri, ba nici ceasuri, ci chiar
acum, fără nici o schimbare a înfăţisării
lui; mâinile, barba, părul, rasa, încălţămintea erau neatinse.”
Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ a scris
o seamă de poeme adunate într-o culegere
intitulată „Hrană duhovnicească”, tipărită de ucenicul său părintele Ioanichie
Părăială.
Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a
canonizat în şedinţa din 20 iunie 1992, cu
dată de prăznuire 5 august. Pe 31 ianuarie
2016 a avut loc proclamarea oficială a
canonizării de către patriarhia Ierusalimului a Sfântului Ioan Iacob la
Mănăstirea Sfântul Cuvios Gheorghe de
la Hozeva, prilej cu care a fost prezentă şi
o delegaţie a Patriarhiei Române. ❖

La cei din urmă
Când gura mea, iubite frate,
Se va închide pe vecie
Şi mâna mea cea slăbănoagă
Va înceta de a mai scrie.
Atunci să cauţi la răbojuri
Pe care eu le-am însemnat
În vremea când eram odată
Cu gândul paşnic, adunat.
Să cugeţi cu luare-aminte
Acestea ce s-au zămislit
Prin harul lumânării sfinte
În gândul meu cel umilit!
Şi dacă-ţi vine întristarea
Aproape de mormântul meu
Atunci să mergi la Schitul nostru
Că - nevăzut - mă duc şi eu.
Să mergi acolo primăvara
Când toate jos se veselesc
Şi când se văd trecând cocoară
Spre plaiul nostru românesc!
Acolo să citeşti cântarea
Blagoslovitului Iordan
Şi apa va ţine isonul
La versuirea lui Ioan.
Ea va cunoaşte graiul tainic
Şi murmurând încetişor,
Va face semn la păsărele
Şi toate vor cânta în cor!
Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ
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