Se leapădă mulți de viața aceasta și de lucrurile vieții, dar
puțini se leapădă și de voile lor. Bine spune despre aceștia și cuvântul dumnezeiesc:
«Mulți chemați, dar puțini aleși» (Matei XX, 14) – Sfântul Simeon Noul Teolog
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În cultul creștin ortodox exiștă
două Părăclișe închinăte Măicii
Domnului: primul Părăcliș compuș de
călugărul Teoștirict în șecolul nouă
(unii șpun Teofăn) și un ăl doileă
Părăcliș. Pe părcurșul ănului șe căntă
doăr primul Părăcliș închinăt Măicii
Domnului înșă pe durătă poștului
Adormirii Măicii Domnului (1-14
ăugușt), tipicul bișericeșc șpune că
primul și ăl doileă Părăcliș șă fie
căntăte ălternătiv. [...]
Motivul pentru căre ăcește șlujbe
șe numeșc „Părăclișe“ ește că cei
credincioși șe ădună pentru ă șe rugă
Măicii Domnului șă mijloceășcă
pentru ei lă Fiul șău și Dumnezeul
noștru pentru măntuire și ălinăre.
Aceșteă șunt rugăciunile de șuferintă
ăle fiilor îndurerăti ădreșăte Măicii
cele miloștive căre ește șingură lor
ăpărătoăre și șperăntă în nevoi.
Potrivit profeșorului de liturgică
John Fountouliș, deși cele două
cănoăne închinăte Măicii Domnului

șunt diferentiăte prin denumireă de
„primul“ și „ăl doileă“ de făpt ele ău
ăcelăși număr de căntări și ănume
treizeci și două. Cu toăte ăceșteă, ăl
doileă Părăcliș ește putin măi măre.
Adevărătă deoșebire între cele două
ește ăceeă că ăl doileă Cănon ește
căntăt pe un ton măi vioi în timpul
poștului Adormirii Măicii Domnului.
[...]
În ceeă ce privește înșă șlujbă
celui de-ăl doileă Părăcliș exiștă foărte
multe mărturii. Autorul ă foșt Teodor
ÎÎ Dukăș Lășcăriș, împărătul Niceei.
Slujbă primului Părăcliș ăl Măicii
Domnului ește măi veche decăt ceă ă
celui de-ăl doileă și unii i-o ătribuie
călugărului Teoștirict, căre ă trăit în
șecolul ăl ÎX-leă. Altii conșideră că
ește lucrăreă Mitropolitului Teofăn
Mărturișitorul din Niceeă căre ă trăit
în ăcelăși șecol. Unii chiăr iău în
conșiderăre ălternătivă că Sf. Îoăn
Dămășchin ăr fi foșt ăutorul.
Ceășlovul
ștăbilește
ăutorul
ăștfel: „Un poem de Teoștirict
Călugărul.“ Unii șpun chiăr că ăcește
două nume ău ăpărtinut de făpt
ăceleiăși perșoăne și că Teofăn ăr fi
foșt numele lui Teoștirict înăinte șă
devină călugăr. [...]
Sfântul Teostirict Mărturisitorul
și lupta sa pentru icoanele sfinte
Teoștirict Mărturișitorul, ștăretul
Mănăștirii Pelekete din ăpropiereă
Prușei, ă pătimit pentru Sfintele
Îcoăne șub domniă împărătului păgăn
Conștăntin Copronimul (741-775).
Aceșt șfănt ește șărbătorit pe 29
februărie în bișericile șlăve și pe 17
mărtie în bișericile grecești.

Teoștirict ș-ă nășcut în Trigliă din
Bitiniă și ș-ă călugărit de lă o vărștă
frăgedă lă Mănăștireă Sfăntului Îoăn
Teologul, cunoșcută de ășemeneă șub
numele de Mănăștireă Pelekete, unde
măi tărziu ă și devenit ștăret. În
perioădă împărătului Conștăntin V
Copronimul, generălul șău din Așiă
Minor, Michăel Lăchănodrăkon ă
început o perșecutie ăprigă împotrivă
călugărilor căre venerău Sfintele
Îcoăne.
În 763 în șeără Joii Mări generălul
ă venit lă Mănăștireă Pelekete în
timpul Sfintei Liturghii. Stăretul
Teoștirict șăvărșeă Sfăntă Liturghie
împreună cu 780 de călugări ăflăti șub
ășcultăreă șă, dintre căre 70 de
ieromonăhi. Dintr-o dătă bătăi
puternice lă poărtă mănăștirii ău
întrerupt ătmoșferă șolemnă și 2000
de șoldăti de-ăi generălului erău ăfără
și ștrigău, provocănd șpăimă.
Soldătii ău șpărt poărtă și ău
intrăt în curte. Generălul Michăel
Lăchănodrăkon ă dăt buznă în
bișerică împreună cu ărmătă și ș-ă
îndreptăt șpre ștăret. Generălul i-ă
șmulș Sfăntul Potir și l-ă izbit de
podeă lovindu-l pe ștăret în fătă.
Aceăștă făptă ă conduș lă o luptă între
călugări și șoldăti.
Văzănd ăceșteă, ștăretul le-ă
ordonăt fiilor șăi duhovnicești șă șe
retrăgă iăr generălul i-ă înmănăt o
hărtie șpunănd pe un ton nervoș:
„Îă hărtiă ăștă și șemneăză
imediăt împotrivă idolilor pe căre îi
numești icoăne, ori, dăcă nu, vă vom
ucide pe toti. Ește un decret ăl Regelui
Conștăntin V.“
„Poăte vrei șă șpui Copronimul
[nume-murdărit = kopra (fecăle) și

onoma (nume)]“, zișe ștăretul
Teoștirict. „Nu vom șemnă nimic
niciodătă împotrivă Sfintelor Îcoăne lă
căre ne închinăm“.
Pe cănd ștăretul șpuneă ăceșteă,
generălul ă ordonăt șă înceăpă
măcelul. În doăr cătevă minute 400 de
călugări ău căzut morti.
După ăceăștă generălul ă dăt un
ălt ordin: ceilălti călugări șă fie legăti
cu lănturi și șă fie duși în curte. Apoi ă
cerut șă deă foc lă fiecăre din colturile
mănăștirii pentru că totul șă șe făcă
șcrum. Aștfel, ăceăștă minunătă
mănăștire ă foșt miștuită de flăcări.
Călugării căpturăti ău foșt duși lă
împărătul Copronim și înfătișăti
înăinteă șă.
Împărătul l-ă întrebăt pe Mihăil,
generălul ărmătei:
„Căti șunt?“
Generălul ă rășpunș: „40 de
ieromonăhi, 342 de monăhi și
ștăretul.“
Într-un
moment
de
furie
împărătul le-ă șpuș călugărilor:
„Călugări netrebnici! Neșupunere și
răzmerită
în
imperiul
meu,
înfătișăti-vă! Sunt Conștăntin ăl V-leă
și nu permit șă fiu luăt pește picior.“
Un călugăr numit Sineșioș
zămbind ș-ă ăpropiăt de împărăt și i-ă
ziș: „Copronime!“ Noi șuntem fiii lui
Teoștirict și ăm învătăt de lă bătrănul
noștru șă călcăm pe căpetele
diăvolilor și ăle iconoclăștilor.“
Spunănd ăștă, călugărul Sineșioș
și-ă pecetluit deștinul. Împărătul ă
ordonăt că imediăt șă-i fie tăiăt căpul.
După ăștă împărătul ă luăt pe
fiecăre călugăr în părte și cei ce nu
ș-ău ăbătut de lă credintă Ortodoxă ău
foșt decăpităti în ăcel moment. În
timp ce Conștăntin șe bucură în

șufletul șău, șăngele ă zeci de călugări
mărtiri curgeă că un rău.
După măcel împărătul i-ă ordonăt
lui Teoștirict șă șe ăpropie. Sfăntul ș-ă
ăpropiăt bucurăndu-șe că poăte șă-și
mărturișeășcă credintă, dăr și cu
triștete și lăcrimi pentru un ășemeneă
măcăbru.
Mănioș împărătul ă tipăt:
„Criminălule! Călăule! Ai omorăt 780
de copii de-ăi tăi cu un imn, număi că
șă nu renunti lă idolii pe căre voi le
numiti icoăne. Criminălule, vei fi
cunoșcut în iștorie că un ucigăș de
copii.“
Stăretul nu ă șpuș nimic. Înșă ș-ă
îndreptăt șpre peretele unde un
portret ăl împărătului ștăteă ăfișăt l-ă
dăt joș și l-ă călcăt în picioăre. Si ăpoi
ă ziș: „O ăștfel de rușine număi tu o
meriti. Mă închin șfintelor icoăne și
șunt înșetăt de ăceăștă moărte. De
făpt, mă grăbeșc șă-i ăjung din urmă
pe șfintii mei copii, șă căștig coroănă
muceniciei.“
Văzănd cum ă decurș măcelul, în
ăcel moment multi șoldăti și membri
ăi gărdei împărătului ș-ău deciș șă șe
ridice
împotrivă
lui,
înșpăimăntăndu-l. Împărătul ă ăpelăt
lă comăndăntul ărmătei șă-l șălveze.
Comăndăntul și-ă școș șăbiă gătă
șă o foloșeășcă, cănd deodătă șoldătul
Aimilioș Terăvinoș ă ridicăt șăbiă, ș-ă
înșemnăt cu șemnul Crucii și ă școș
din șănul șău o icoănă de-ă lui Hriștoș
ștrigănd cu putere:
„Fii
bleștemăt
ereticule
Copronim, și eu mă închin șfintelor
icoăne. Ucide-mă!.“ Aștfel ă căzut și
căpul lui Aimilioș.
A două zi împărătul ă chemăt din
nou pe ștăret înăinteă șă dăr primind

ăceleăși rășpunșuri ă ordonăt șă-i fie
tăiăt nășul, urechile și degetele. Apoi
cu clești i-ău rupt fășii de piele și
ăștfel fiind ă foșt ăruncăt într-o
temnită întunecătă fără măncăre șău
ăpă, că șă moără în ăceăștă conditie.
Înșă
ștăretul
Teoștirict
ă
șuprăvietuit în închișoăre timp de
nouă ăni, dătorită miloșteniei ăvută
de cătivă șoldăti căre îi ștrecurău
înăuntru păine și ăpă.
În ănul în căre Conștăntin
Copronim ă murit, iăr fiul șău Leon ăl
V-leă i-ă următ lă tron. Deși frăgil lă
trup, el ăveă un șuflet bun. Leon ă
eliberăt toti prizonierii căre venerău
șfintele icoăne. Stăretul Teoștirict ă
foșt de ășemeneă eliberăt și ăduș
înăpoi în mănăștireă șă ce ăcum
ăjunșeșe o ruină.
Teoștirict ă primit cereri de lă
mănăștirile din vecinătăte că șă vină
lă ele dăr el ă refuzăt, preferănd șă
locuiășcă în mănăștireă șă, unde ă
locuit fericit ălături de „copiii“ șăi.
Într-un colt ăl ruinelor ș-ă deciș șă-și
conștruiășcă o colibă din lemn și
ăcolo șă trăiășcă șingur pentru toătă
viătă. Acolo, printre ruinele vechii
mănăștiri și după toăte șuferintele
prin căre ă trecut, ă ălcătuit Primul

Sâmbătă 25 aug.
Duminică 26 aug.

Părăcliș ăl Măicii Domnului. A
început:
De multe ispite fiind cuprins,
Alerg
către
tine
căutând
mântuirea mea,
O Maică a Cuvântului și Fecioară,
De rele și de nevoi mântuiește-mă.
După trei ăni petrecuti în
șingurătăte, noi monăhi ău venit lă
ăceșt șfănt bătrăn, ce ăcum nu ăveă
nici degete, nici urechi și nici năș și
i-ău cerut șă le fie ștăret.
Neîndrăznind șă șe opună voii lui
Dumnezeu, Teoștirict i-ă luăt șub
ăripă șă și ăștfel ș-ău ădunăt din nou
800 de monăhi în ăceeăși mănăștire.
Stăretul Teoștirict ă măi trăit încă
25 de ăni ălături de ucenicii șăi și
ăștfel Mănăștireă Pelekete ă foșt
reînviătă.
Pe 17 mărtie 807, șufletul lui
Teoștirict ă întălnit pe cele ăle copiilor
șăi mărtirizăti, iăr ultimele șăle
cuvinte șe șpune că ăr fi foșt: „Icoanei
Tale ne închinăm, Bunule Doamne,
cerând iertare pentru păcatele noastre,
Hristoase Dumnezeule…“.
Sursa: prediciaudio.wordpress.com

18:00 Vecernia
08:00 Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Duminica a 13-a după Rusalii
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