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Parohia Învierea Domnului, telefon 0743538830. 

 

 Anestis  Karansoglu  a  povestit  că,  

atunci  când  i-au  ucis  turcii  pe  armeni (în  

1915),  au  venit  la  Farasa  ca  la  300  de  

oameni cu  scopul  de  a  prăda  și  a  omorî. 

Cuviosul  Arsenie  a  adunat  femeile  și  copiii  

și  a  mers  la  bisericuța  Maicii  Domnului  și  

se  ruga. Turcii  n-au  putut  intra  în  sat  

deoarece  nu  i-a  lăsat  Sfântul  Ioan  Gură  de  

Aur.  Căci  a  apărut  Sfântul  pe  podul  unde  

trebuiau  să  treacă,  și  și-a  întins  mâinile  

împiedicându-i  să  înainteze.(Deasupra  văii  

era  bisericuța  cu  hramul  Sfântului  Ioan).  

Turcii  s-au  înfricoșat  și  au  fugit  când  l-au  

văzut  pe  Sfântul  că  îi  gonește,  nelăsându-i  

să  treacă peste podul râului  Zemanti.  

Căpitanul  cetei  când  a văzut  pe  Sfântul  că  

nu-i  lasă  să  treacă  a  zis :  "Hai  să  fugim 

repede,  pentru  că  Sfântul  Ioan  Gură   de   

Aur nu ne  lasă  să  trecem".   

 Moise  Koglanidis  a  povestit  că  un  

turc  din  satul  Ahghiavudes  a  prădat  

Biserica  și  în  afară de  toate  sfintele  vase,  a  

luat  și  îmbrăcămințile  de  argint  ale  

Evangheliilor,  iar  Evangheliiile  le-a  aruncat  

jos. Toată  Farasa  s-a  tulburat.  Când  au  

văzut  Evangheliile  aruncate,  îmi  spunea  

primarul,  toți  au  încercat  să-l  afle  pe  acest  

turc  necurat.  Părintele  Arsenie  însă  nu  s-a  

tulburat  deloc,  le-a  spus  și  celorlalți   să  nu  

se  neliniștească,  deoarece  tâlharul  va  veni  

singur  târându-și  picioarele.  După  câteva  

zile  îl  aduc pe  tâlhar  la  Cuvios  ca  să-i  

citească  și  să-l  vindece,  deoarece,  pe lângă  

faptul  că  s-a  îndrăcit  a  și  paralizat  de  la 

mijloc  în jos  și  picioarele  și  le  târa. A  

înapoiat  Sfintele  Vase  pe  care  le-a furat. Și  

de  atunci  nu  mai  putea fura,  căci  Sfântul  

Arsenie  nu  l-a  vindecat  pe  loc,  ci  l-a  lăsat  

o  bucată  de  timp  așa  cum  era, ca  să  ia  

pildă  turcii  și  să  respecte  Biserica  

Ortodoxă.  Într-adevăr,  s-au  înfricoșat  toți  

turcii  din împrejurimi.  Plecând  în 1924,  își  

aduce  aminte  Vasile  Karopulos  că,  trecând  

prin  Ahghiavudes,  Cuviosul  Arsenie  i-a  citit  

tâlharului  și  l-a  vindecat  de  diavol  și  de  

paralizie 

 (Cuviosul  Paisie  Aghioritul  , Sfântul  

Arsenie  Capadocianul  (1840-1924 ). 

 

 

 

Viaţă plăcută lui Dumnezeu petrecând şi 

vas cinstit Mângâietorului  făcându-te, 

purtătorule de Dumnezeu Arsenie, te-ai arătat 

şi primitor al darului facerii de minuni, 

tuturor dându-le grabnic ajutor, Părinte 

Cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L, să 

ne dăruiască nouă mare milă. 

 (Troparul Sfântului Arsenie Capadocianul) 

) 

 

Biserica  închinată  Sf. Arsenie 

Capadocianul,  a  Mănăstirii  Sf.Ioan  

Teologul  de  la  Suroti, în  altarul căraia  se  

află  sfintele  sale  moaște 

icoană 

 

 

Sf. Ioan  Gură  

de  Aur, icoană 

Din  gura  ta  ca  o  lumină  de  foc  

strălucind  harul, toată  lumea  a  luminat. 

Vistieriile  neiubirii  de argint  a  câştigat  . 

Înălţimea  gândului  smerit nouă  ne-a  

arătat.   

Iar  prin  cuvintele  tale  învăţându-ne, 

Părinte Ioane Gură de Aur, roagă  pe  

Cuvântul,  Hristos  Dumnezeu, să  

mântuiască sufletele  noastre . 

 ( Troparul  Sf.Ioan Gură  de  Aur) 

 

Capul  Sf.  Ioan  Gură  

de  Aur, foto 


