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SFINŢENIA – ÎMPLINIREA UMANULUI
„Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui“ De aceea Teologia mistică se mai numeşte şi „şti(Psalmul LXVII, 36) inţa sfinţilor“ fiindcă obiectul ei e un lucru cu totul
împlinit numai dincolo de ordinea vremelnică, în
Ilustru teolog aparţinător imigraţiei ruse care ordinea cerească, unde sfinţii se bucură de Dums-a stabilit la Paris – părintele George Florovsky ne nezeu faţă către faţă, inundaţi de veşnica sa preîncredinţează că: „În sfinţi cinstim îndumnezeirea zenţă infinită“3, dar a cărei pregustare este accesinaturii umane, iubirea lui Dumnezeu faţă de ei“1. bilă încă din lumea aceasta prin Biserică.
Esenţa vieţii sfinţilor şi a cinstirii lor nu poate
În acest scop, rostul cinstirii sfinţilor este covârfi mai bine exprimată decât arătându-se că întot- şitor, de aceea în ortodoxia românească preocupădeauna este vorba de faptul că Dumnezeu se mani- rile aghiografice au fost şi sunt multiple şi variate4.
festă ca Duh Sfânt în chip minunat în sfinţii Săi.
Sfinţii Bisericii ca oameni care au realizat şi au
Sfinţenia este înţeleasă ca finalitate a persoa- pilduit toate virtuţile, cu jertfa vieţii lor de multe
nei umane, realizabilă prin exemplele concrete ale ori, au purtat crucea cu eroism în urmarea lui Hrissfinţilor. De aici rolul pedagogic şi în special mij- tos spre dobândirea sfinţeniei.
De aceea „este înălţătoare şi mult ziditoare suflelocitor la Dumnezeu al sfinţilor prin acea „connunio sanctorum“ în legătura strânsă dintre „biserica teşte CUNOAŞTEREA vieţii lor, a greutăţilor ce
luptătoare“ şi „cea triumfătoare“.
au biruit, a marilor lor gânduri, a frumoaselor lor
Creştinul adevărat trebuie să fie un sfânt. Aşa a însuşiri… a întregii lor lupte pentru a se birui pe
cerut Mântuitorul când a zis: „Fiţi dar şi voi desă- ei înşişi, ispitele şi piedicile ce le stau în cale.
vârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel din ceruri desăNu este nici un creştin atât de neputincios, atât
vârşit este“ (Matei V, 48).
de neajutorat, decât dacă nu doreşte mântuirea
„Sfinţenia creştină este un lucru mare şi greu, sufletului lui, ca să nu poată să se facă mai bun
în adevăr, spunea Profesorul Teodor M. Popescu – decât este, mai drept, mai smerit, mai răbdător,
dar ea nu este peste putinţa creştinului şi dovada mai curat, mai cumpătat, mai plăcut lui Dumneaceasta este dintru început făcută; cei dintâi creş- zeu, cu viaţa şi cu faptele sale“5.
tini se numeau SFINŢI (Faptele Apostolilor 9, 15,
Dobândirea sfinţeniei este prin urmare preo52) şi trăiau ca sfinţii. Şi sfântă a fost în mare parte cuparea esenţială a Bisericii prin mijloacele sale
viaţa creştinilor, timp de secole, încât se mirau harice în istorie.
păgânii de virtuţile lor, deşi îi urau“2.
„Biserica nu uită că este alcătuită (şi) din păcăNichifor Crainic autorul lucrării cu al cărui toşi. Cum spune Sfântul Efrem Sirul, „toată Bisenume am intitulat prefaţa noastră, consideră că ade- rica este o Biserică şi a celor care se pocăiesc şi a
vărata teologie a Bisericii Ortodoxe este cea mistică. celor ce pier, dar Biserica rămâne la sfârşit o comuAceasta pentru, că: „Teologia mistică are în nitate amestecată, cuprinzând şi grâu şi neghină“.
vedere termenul ultim la care poate ajunge omul
„Biserica este fără de păcat, dar nu este niciodată
răscumpărat şi pornit în sus pe calea adevărului fără păcătoşi“. Bine spun Sfinţii Părinţi respectiv
şi vieţii deschisă de Domnul Cel care S-a întrupat. Sfântul Ambrozie, că „nu în sine ci în noi este rănită
Iar termenul acesta ultim e asemănarea omului cu Biserica“, dar tot Sfântul Ambrozie ne implora să
Dumnezeu, sau îndumnezeirea harică a omului.
1
„On the Prize of High Calling“ p. 36, apud Karl Christian Felmy, „Dogmatica experienţei ecleziale“, trad. Pr. Prof. dr.
Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu 1999, p-177.
2
„Meditaţii Teologice“ Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1997, p.124.
3
„Sfinţenia împlinirea umanului“, TRINITAS, Ed. Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi 1993, p. 14.
4
A se vedea: „Proloagele“ Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991 – 2 vol. În privinţa istoricului aghiografiei româneşti
în ultima vreme, a se observa studiul Pr. Conf. dr. Gh. I. Drăgulin: „Aghiografia – o ramură istorică, reînnoită în Biserica
Ortodoxă din veacul nostru, în „Ortodoxia“, an L (1999) nr. 1-2, pp. 117-128.
5
Prof. Teodor M. Popescu, op. cit. p. 125.

avem grijă ca nu cumva căderea noastră să rănească duhului desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu“ (II Corinteni, VII, 1) convinşi că aceasta este
Biserica însăşi“6.
Iată de ce acum când în „lanul“ Bisericii se împlinirea umanului.
înmulţeşte îngrijorător de mult „neghina“, apariCu arhiereşti binecuvântări,
ţia editorială a vieţilor sfinţilor cuprinse în SINAXARE (semantica cuvântului trimite la un folos
comunitar)7 este binevenită şi folositoare de suflet.
S-ar putea spune că ea reflectă grija Bisericii în
sensul arătat.
Binecuvântând apariţia tipografică a Sinaxare10 februarie 2002
lor reunite într-un volum, îndemnăm cititorii cu
La sărbătoarea Sfântului
cuvintele sfântului Apostol Pavel la stăruinţa de a
Mucenic Haralambie
„ne curăţi pe noi de toată întinarea trupului şi a
Pr. Prof. Boris Bobrinskoy, „Împărtăşirea Sfântului Duh“ EIBMBOR, 1999, p. 442.
Sinaxar = prezentare pe scurt a Sfântului sau Sfinţilor sărbătoriţi într-o zi, inserată în slujba utreniei după peasna a şasea
în Minei sau Triod, cf. Pr. Ion M. Stoian, „Dicţionar Religios“, Ed. Garamond, p. 253.
6
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[1] În această lună, în ziua întâia, începutul
Indictului, adică a anului nou bisericesc.
Trebuie să ştim că Biserica lui Dumnezeu prăznuieşte Indictul, luând obicei de la cei bătrâni; că era obicei, la romani, să se facă începătura anului de la acest
Indiction. Că Indictionul la romani însemna: poruncă
şi arătare. Şi pentru că în această zi a intrat Domnul
nostru Iisus Hristos în Sinagoga iudeilor, şi dându-I-se
cartea lui Isaia proorocul, şi deschizând-o a aflat locul
unde era scris: «Duhul Domnului peste Mine, pentru care M-a uns a binevesti săracilor, a vindeca pe cei
zdrobiţi la inimă, a propovădui robilor slobozenie şi
orbilor vedere. A slobozi pe cei sfărâmaţi întru uşurare, a propovădui anul Domnului cel primit». Apoi
dând cartea slugii şi şezând a zis: «Că astăzi s-a plinit
Scriptura aceasta în urechile voastre». Cât s-au şi mirat
popoarele de cuvintele darului ce ieşeau din gura Lui.
[1] Tot în această zi, se face pomenirea minunii
săvârşită de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu,
la Mănăstirea Miasina; şi pomenirea incendiului
cel mare de acolo.
Pomenirea Născătoarei de Dumnezeu din Mănăstirea Miasinilor se face pentru sfânta icoană făcătoare de
minuni a Născătoarei de Dumnezeu, care a fost aruncată în iezerul Gazurului, la Mănăstirea Miasinilor, de
frica luptătorilor împotriva icoanelor. Aceasta după
multă vreme cu voia lui Dumnezeu a ieşit nestricată.

Iar pomenirea incendiului se face, căci s-a întâmplat
pentru păcatele noastre de s-a făcut ardere foarte mare
în cetatea împărătească în zilele lui Leon împăratul, şi
au ars cea mai multă parte a cetăţii timp de şapte zile.
[1] Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului
Părintelui nostru Simeon Stâlpnicul.
Simeon s-a născut în satul Sisan din Capadocia,
într-o familie de păstori. Pe când era tânăr, ascultând Fericirile, a fost profund mişcat şi s-a hotărât să
devină monah. Râvna sa pentru posturi şi nevoinţă a
crescut repede. Date fiind nevoinţele lui foarte aspre,
temându-se că fraţii vor vrea să-i urmeze pilda trăirii
lui, şi se vor vătăma, stareţul îi cere să se retragă din
mănăstirea lui. Simeon va trăi atunci o vreme într-un
puţ secat, în munţii din apropiere. Stareţul fiind mustrat
într-o vedenie pentru îndepărtarea Sfântului Simeon
din mănăstire, monahii l-au căutat, rugându-l să se
întoarcă înapoi. La scurtă vreme el a plecat din nou,
şi s-a închis într-o chilie mică săpată în piatră, unde
a postit 40 de zile. Aici s-a nevoit trei ani. Mulţimi de
oameni au început să vină la el pentru a primi vindecare şi pentru a afla mai multe despre credinţa creştină. Atunci Simeon, căutând să se îndepărteze de ei,
s-a urcat pe un stâlp înalt de 16 m. şi a început să trăiască acolo într-o chilie mică, petrecându-şi zilele în
rugăciune şi post. Stătea în picioare sau aşezat, la rugăciune, săptămâni întregi. Nu se poate spune însă că era
rupt de lume. El scria scrisori şi primea chiar şi oaspeţi,
care urcau la el pe o scară. Mulţi l-au ameninţat şi l-au
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batjocorit, dar încă şi mai mulţi au fost profund impreApoi a fost spânzurat Sfântul Amun, şi l-au zgâsionaţi de rugăciunea şi postul lui neîntrerupte. Între riat pe coaste, după aceea au pus coif ars pe capul său.
cei care îi ascultau învăţăturile se numărau şi împăra- Şi izbăvindu-se el a fost trimis împreună cu sfintele
tul Teodosie al II-lea al Romei şi soaţa lui, împărăteasa fecioare de la Bereia la Iraclia Traciei la Licinie tiraAelia Eudoxia, precum şi Fericita Genoveva a Parisu- nul. Şi din porunca acestuia, zece dintr-însele au fost
lui. Scrisoarea lui către împăratul Leon al Constanti- băgate în foc, iar la opt, împreună cu dascălul lor, li
nopolului în sprijinul Sinodului de la Calcedon era s-au tăiat capetele; şi alte zece, săbii prin gură şi prin
foarte respectată. Mulţi veneau la el ca să-l asculte şi inimă suferind, s-au sfârşit; şase au fost tocate cu cuţichiar ca să fie botezaţi de el: „Teodoret spune că Sfân- tele; iar celelalte şase s-au mutat la Domnul, fiind arse.
tul Simeon a ajuns atât de cunoscut la Roma încât ara[1] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici
bii nomazi au crezut cu miile în Iisus Hristos şi s-au şi fraţi buni, Evod, Calist şi Ermoghen.
botezat datorită lui; Regele Persiei a trimis soli ca să
Aceşti sfinţi mucenici, fraţi buni fiind, precum erau
afle mai multe despre viaţa lui, iar Regina a cerut să născuţi dintr-un pântece, aşa s-au născut şi duhovnii se aducă untdelemn binecuvântat de acesta. Sfântul ceşte prin scăldătoarea cea dumnezeiască pe vremea
Simeon a fost şi un mare apărător al dreptei învăţături propovăduirii. Şi de vreme ce au fost pârâţi către cel
de credinţă, susţinând Ortodoxia Sfântului Sinod de mai mare ce era biruitor atunci, că sunt creştini, şi
la Calcedon înaintea multora care fuseseră înşelaţi de cunoscându-se bun-neamul şi neîngrozită starea sufleînvăţăturile monofiziţilor, între care şi faţă de împără- tului lor, moarte de sabie asupra lor au rânduit, şi aşa
teasa Eudoxia, văduva împăratului Teodosie cel Tânăr. sfârşindu-şi calea muceniciei, la Domnul s-au mutat.
A adormit în pace la vârsta de şaizeci şi nouă de ani, în
[1] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului
anul 459, după o viaţă de multe şi mari nevoinţe“. La Părintelui nostru Meletie cel nou, care s-a nevoit
trei zile după adormirea lui, trupul său a fost coborât în muntele Miopolei, şi care cu pace s-a săvârşit.
din chilia sa de pe stâlp, iar moaştele sale au fost tri[1] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic
mise la Antiohia.
Anghel, care a mărturisit în Constantinopol, la anul
[1] Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Marta, 1680, şi care prin sabie s-a săvârşit.
maica Cuviosului Simeon, şi a Cuvioasei Evantia şi
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
a adormirii lui Isus a lui Navi.
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Acest Isus a fost al lui Navi, şi următor lui Moise,
celui ce a fost dătător de Lege evreilor. Acesta a luat şi
SINAXAR
cetatea Ierihonului, care era a celor de alt neam. El a
[2] În această lună, în ziua a doua pomenirea
văzut pe Arhistrategul Mihail ţinând în mână spadă,
Sfântului
Mucenic Mamant.
şi aflând el că acesta este mai-marele Voievod al puteAcest
sfânt
era din Gangra, cetatea paflagonilor.
rii Domnului, lepădându-şi armele, a căzut la picioarele lui. Însă dând el război cu cei de alt neam, şi fiind Părinţii săi erau creştini, şi fiind prinşi pentru credinţa
gata să apună soarele, având el osârdie spre război, în Hristos şi băgaţi în temniţă, s-a născut acolo acesta.
rugatu-s-a lui Dumnezeu şi a zis să stea soarele. Şi Murind părinţii lui în temniţă, fericitul acesta a fost luat
îndată a fost oprit soarele din calea lui să nu apună, de o femeie creştină, anume Ammia, care l-a crescut.
până ce a înfrânt Iosub pe cei străini care au fugit, şi Şi deoarece copilul striga adesea pe maică-sa zicând
i-au biruit cu putere. Apoi povăţuind el poporul, şi mama, ea i-a pus numele Mamant. Iar dacă s-a făcut
trecându-i prin pustie şi împărţindu-le pământul făgă- de cincisprezece ani, aflându-l că este creştin, l-au prins
duinţei, şi judecând pe popor douăzeci şi şapte de ani, şi l-au bătut cu toiege, şi spânzurându-i un plumb pe
s-a făcut înfricoşător vrăjmaşilor. Şi arătându-şi băr- grumaz l-au aruncat în mare. Dar prin dumnezeiască
băţia şi fapta bună în multe războaie, a murit, şi a fost putere, mântuit de primejdie, s-a ascuns într-o peşteră,
şi se hrănea cu lapte de ciută. Şi iarăşi prinzându-l, l-au
îngropat cu cinste de poporul său.
[1] Tot în această zi, pomenirea Sfintelor 40 supus la şi mai grele chinuri şi, spintecându-i-se pânde Muceniţe Fecioare, şi a lui Amun Diaconul, tecele cu suliţe de fier, s-a mutat din lumea aceasta.
[2] Tot în această zi, pomenirea celui între
dascălul lor.
Aceste Sfinte Fecioare erau din Adrianopolul Mace- sfinţi părintelui nostru Ioan Postitorul, patriarhul
doniei. Şi fiind creştine au urmat lui Hristos, având şi Constantinopolului.
Acest între sfinţi Părintele nostru Ioan, a trăit pe
dascăl pe Diaconul Amun. Fiind prinse de Vaul, ighemonul Adrianopolului, şi mult fiind chinuite ca să se vremea împărăţiei lui Iustin, Tiberiu şi Mauriciu. Se
închine idolilor, s-au rugat lui Dumnezeu, şi fiind spân- născuse în Constantinopol, şi fusese lucrător de aur,
zurate, în văzduh, chinuindu-se multe ceasuri, căzând om evlavios şi iubitor de săraci şi de străini, şi temăjos, au pierit.
tor de Dumnezeu.
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Acesta a primit pe un monah anume Eusebie, ce lui era, şezând cu pieptul lipit de genunchii săi. Înfigea
venea din Palestina. Acesta umblând pe cale de-a o undrea într-o lumânare aprinsă, şi când ajungea focul
dreapta sfântului auzea zicându-i-se: «Nu-ţi este îngă- lumânării la undrea, cădea undreaua într-un lighean, şi
duit Avva să mergi de-a dreapta celui mai mare». Prin se trezea. Iar de se întâmpla să nu audă sunetul undrelei,
aceasta Dumnezeu arăta de mai înainte arhieria care toată noaptea următoare o petrecea fără somn. O dată,
avea să i se dea. Apoi a fost cunoscut de Sfântul Euti- o femeie, fiindu-i bărbatul îndrăcit, şi năzuind către un
hie scolasticul şi arhiereul lui Dumnezeu, care l-a sfă- oarecare om pustnic, îi zise acela: «Mergi la preasfântuit să se tundă ca fiind vrednic să intre în rândul cle- tul Ioan, patriarhul Constantinopolului, că acela îl va
ricilor. Fiind el încă diacon, a venit la biserica Sfântului lecui». Şi făcând aşa n-a greşit, că luând tămăduirea
Laurenţiu în amiaza zilei. Şi a aflat acolo pe un oare- bărbatului ei cu ruga sfântului, se duse veselă la casa
care pustnic, pe care nu-l ştia nimeni de unde era venit; ei. Cu ruga acestuia şi femei sterpe au născut, şi mulţi
şi acesta arăta sfântului treptele jertfelnicului. Şi iată bolnavi s-au tămăduit.
acolo se vedea mulţime mare de sfinţi şi glas amesteRăposând sfântul cu pace, şi mergând preamăricat de cântare minunată, şi toţi erau îmbrăcaţi în veş- tul Nil eparhul să-l sărute, l-a sărutat şi sfântul pe el,
minte albe strălucitoare. Ajungând el împărţitor şi
văzând toţi şi mirându-se. A fost îngropat înăuntrul
slujitor al banilor bisericii, când se întorcea de la şes
altarului Sfinţilor Apostoli, precum era vrednic, mărind
şi avea numai o pungă, dăruia la săracii ce veneau la
el, iar punga nu se golea. Dar ajungând la locul ce se pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh.
[2] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
cheamă Boul, un oarecare dintre săraci strigă şi zise:
Diomid,
care fiind spintecat cu sabie, s-a săvârşit;
«Doamne miluieşte până când se va deşerta această
pungă». Şi numaidecât punga rămase deşartă. Iar sfân- a Sfântului Iulian, căruia zdrobindu-i-se capul cu
tul căutând spre acela, cu un chip înfricoşător, îi zise: lemn, s-a săvârşit; a Sfântului Filip, care de sabie s-a
săvârşit; a Sfântului Evtihian, care pe grătar de foc
«Dumnezeu să te ierte, frate».
După adormirea patriarhului Eutihie, voind ca să s-a săvârşit; a Sfântului Isihie, care sugrumat, s-a
fie hirotonit, nu se supunea poruncii până ce a văzut săvârşit; a Sfântului Leonid, care de foc s-a săvârşit;
această vedenie înfricoşătoare: marea se suia până a Sfântului Eutihie, care fiind răstignit, s-a săvârşit; a
la cer, şi un cuptor de foc înfricoşător şi mulţime de Sfântului Filadelf, căruia îngreunându-i-se grumajii
îngeri care ziceau aşa: «Nu poate fi într-alt chip, ci taci; cu piatră, s-a săvârşit; a Sfântului Melanip, care de
că altfel vei ispiti şi una şi alta». Şi acestea îi ziceau cu foc s-a săvârşit; şi a Sfintei Partagapia, care în mare
asprime. Atunci, deşi nu voia, s-a dat pe sine de a fost s-a săvârşit.
[2] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor şi
hirotonit patriarh al Constantinopolului, petrecând cu
nevoinţă desăvârşită şi cu viaţă cinstită prin toată fapta Drepţilor preoţi Eleazar şi Finees, şi a Sfinţilor
bună până la sfârşit.
Mucenici Aitala şi Amun.
Acesta trecând pe mare (pe la Evdomon), şi
Aceşti sfinţi au fost pârâţi către Vaud, ighemofăcându-se mare furtună, cu rugăciunea sa şi cu sem- nul Adrianopolei din Tracia, că sunt creştini. Deci
nul crucii, a adus marea la linişte. Ioan Gazeanul, sco- întrebându-i să-şi spună neamul şi vrednicia ce au, ei
lasticul, pătimind de curgerea ochilor, şi luând împăr- au răspuns că sunt creştini. Apoi poruncindu-le să jerttăşanie de la sfântul, care zicea: «Trupul lui Hristos, fească la idoli şi ei neplecându-se, i-au bătut cu vine
Celui ce a tămăduit pe cel din naştere orb», l-a săru- de bou atât de mult, încât în bătaie şi-au dat sufletele
tat şi s-a tămăduit.
în mâna lui Dumnezeu.
Fiind moarte mare, a dat unui om credincios două
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
coşniţe; una deşartă şi alta plină de ghioci, şi îi zise: şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
«Stai la locul ce se numeşte Boul şi numără morţii câţi
trec, deşertând ghiocii în coşniţa cea deşartă. Şi făcând
SINAXAR
aceasta o dată şi de două ori, a cunoscut că în întâia
[3] În această lună, în ziua a treia, pomenirea
zi au ieşit afară trei sute douăzeci şi trei de suflete, şi a
doua zi făcând asemenea, a cunoscut că a mai încetat Sfântului Sfinţitului Mucenic Antim, episco
puţintel. Şi făcând aceasta şapte zile, află că s-a potolit pul Nicomidiei.
Sfântul Antim a fost dus legat la Maximian, unde
de tot molima datorită rugăciunii sfântului.
La înfrânare atât se nevoia, încât n-a băut apă şase se aflau de faţă toate uneltele cele pentru chinuire. Şi,
luni, fără cât numai miezul unei lăptuci i-a fost şi mân- de vreme ce-l întrebară, a mărturisit cu îndrăzneală
care şi băutură, sau puţintel pepene; ori struguri sau şi nesilit de nimeni pe Hristos. Pentru aceea întâi i-au
smochine, schimbându-le. Acestea i-au fost hrana, în zdrobit coastele, apoi l-au rănit cu fier încins; l-au întins
treisprezece ani şi jumătate ai arhieriei sale. Iar somnul gol deasupra unor hârburi şi l-au bătut cu toiege; l-au
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încălţat cu încălţăminte de aramă arsă în foc, şi apoi a fost prins de domnitorul Alexandriei, şi mărturisind
i-au tăiat capul.
pe Stăpânul Hristos, Dumnezeu adevărat, l-au băgat în
[3] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului foc. Şi aşa primind fericitul şi doritul său sfârşit, şi-a
Părintelui nostru Teoctist, împreună-ajunător cu dat sfântul său suflet lui Dumnezeu.
marele Eftimie, şi Sfântul Zinon, care, fiind aruncat
[3] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Hariton,
în căldare plină de plumb, fierbând cu clocote, care fiind aruncat în groapă de var, s-a săvârşit;
s-a săvârşit.
pomenirea Sf. Mucenic Arhontie, care cu foamea
[3] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Vasilisa, fiind chinuit, s-a săvârşit; pomenirea celui întru sfinţi
care, fiind aruncată la fiare şi luptându-se cu ele, împăratul Constantin cel nou, care se săvârşeşte în
s-a săvârşit.
Biserica Sfinţilor Apostoli; şi pomenirea Sfântului
Fiind domnitor în Nicomidia Alexandru, care pri- noului Mucenic Polidor, care a mărturisit în Efesul
gonea pe creştini, a fost adusă înaintea lui şi sfânta. cel nou la anul 1794 şi prin sugrumare s-a săvârşit.
Domnitorul, văzând neînduplecarea ei, a poruncit să
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
o bată peste obraz, iar ea mulţumea lui Dumnezeu; şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
atunci a poruncit să o dezbrace de îmbrăcăminte şi să
SINAXAR
o bată cu toiege. Iar ea mai mult mulţumea lui Dumnezeu. Şi atâta au bătut-o peste tot trupul, încât era o
[4] În această lună, în ziua a patra pomenirea
rană peste tot. Apoi a fost supusă la nenumărate chiSfântului Sfinţitului Mucenic Vavila, arhiepiscopul
nuri, dar ea striga: «Mulţumescu-Ţi Doamne, DumneAntiohiei celei mari, şi a celor împreună cu dânsul
zeul meu». Văzând domnitorul că ea socoteşte chinuSfinţii trei prunci, care prin sabie s-au săvârşit.
rile ca nişte jucării, a poruncit să fie încins un cuptor
Acesta a gonit din biserica lui pe împăratul Numeşi să fie aruncată în el. Sfânta şi-a făcut semnul crucii
rian,
care intrase în ea, căci ucisese pe fiul împăratului
şi a intrat în mijlocul văpăii şi stând multe ceasuri, a
perşilor,
pe care îl avea zălog. Pentru aceea l-au băgat
fost păzită nevătămată, aşa cum a rămas nevătămată şi
din alte chinuri. Acestea toate văzându-le domnitorul în fiare şi l-au purtat pe uliţă, apoi i-au tăiat capul şi
se minună şi, umilindu-se cu sufletul în ce chip sunt lui şi celor trei tineri.
[4] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Vavila
judecăţile lui Dumnezeu, a căzut la picioarele sfintei
zicând: «Miluieşte-mă roaba lui Dumnezeu, cerescul dascălul de la Antiohia, împreună cu cei de sub
împărat, şi mă iartă de câte rele am arătat faţă de tine, ascultarea lui, optzeci şi patru de copii, care de sabie
şi mă fă şi pe mine ostaş împăratului tău, de vreme ce, s-au săvârşit.
Împărăţind Maximian la Nicomidia, creştinii se
precum zici, primeşte şi pe cei păcătoşi».
ascundeau
din pricina gonirii împotriva lor. Mergând
Atunci sfânta, mulţumind Atotputernicului Dumcineva
la
împăratul,
îi zise: «Împărate, un bătrân, anume
nezeu, învăţă pe domnitor şi ducându-l în biserică la
Antonie episcopul, l-a botezat. După ce a fost botezat, Vavila, şade într-o cămară ascuns şi învaţă pe pruncii
domnitorul a zis către sfânta: «Roaba lui Dumnezeu, celor nebuni să nu cinstească pe zei, ci să cinstească
roagă-te pentru mine să fiu iertat pentru cele ce ţi-am pe Cel răstignit». Şi îndată trimiţând cu dânsul ostaşi,
făcut ţie, şi să săvârşesc cu bună săvârşire vremea vieţii au adus pe Vavila cu ucenicii lui înaintea împăratului.
mele». Sfânta făcând rugă, iar Alexandru dând mărire Şi-i zise împăratul: «De ce nu te închini la zeii la care
şi mulţumită lui Dumnezeu, numaidecât şi-a dat sufle- se închină toată lumea? De ce amăgeşti şi pe prunci să
tul către Domnul. Sfânta, îngropându-i trupul, a ieşit nu se închine la ei?» Iar sfântul răspunse: «Zeii păgâîmpreună cu episcopul din cetate afară ca la trei mile nilor, o, împărate, sunt demoni, iar Dumnezeul nostru
şi, aflând o piatră, a stat pe ea şi, rugându-se, a izvo- a făcut cerurile; dar tu şi cei ce sunt cu tine fiind orbi,
rât apă şi a băut şi a mulţumit lui Dumnezeu; şi mer- nu vedeţi adevărul». Aceste cuvinte aduseră pe împăgând încă puţin zise: «Doamne, primeşte duhul meu ratul şi pe cei ce erau cu dânsul la mânie, şi au poruncu pace». Acestea zicând şi, îngenunchind la pământ, cit la patru ostaşi să-l bată cu pietre peste obraz, peste
s-a dus către Domnul cu bucurie, veselindu-se şi mul- coaste şi peste vine, să-i zdrobească umerii şi glezţumind lui Dumnezeu. Aceasta aflând, episcopul Anto- nele, cu pietre, şi, după ce-i zdrobiră toate încheietunie a mers de a îngropat-o, făcându-i mormântul lângă rile, îi puseră legături grele la grumaji şi la picioare şi
l-au băgat în temniţă. După aceea aduseră pruncii, optpiatra care izvorâse apă la rugăciunea sfintei.
[3] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Aristion, zeci şi patru fiind la număr, parte bărbătească şi femeiască. Şi a început împăratul a-i lua cu cuvinte amăgiepiscopul Alexandriei, care prin foc s-a săvârşit.
Acest Sfânt Aristion a fost episcop al Alexandriei, şi toare, dar ei nu răspundeau, ci se întorceau unii la alţii.
învăţa la arătare liber cuvântul lui Hristos şi bucuria ce Văzând că nu răspund, a osebit pe zece dintr-înşii, cei
aşteaptă pe sfinţi în împărăţia cerului. Şi aşa învăţând, mai mari la vârstă, şi le zise: «Iată voi ca nişte înţelepţi
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supuneţi-vă poruncii mele, şi faceţi jertfă la zei, şi veţi dânsul, urma obiceiurilor lui. Iar Ermiona se deprindea
fi în palat cu mine, îndulcindu-vă mai bine». Atunci cu meşteşugul doctoriei. Drept aceea venea mulţime
Amonie şi Donat ziseră împăratului: «Noi fiind cre- multă, şi lecuia pe toţi, chemând numele lui Hristos.
dincioşi, nu jertfim la demoni surzi şi muţi». Atunci
Trecând însă Traian împăratul asupra perşilor, se
a poruncit să-i bată, şi întorcându-se împăratul către arătă sfânta că este creştină şi aducând-o înaintea lui
ceilalţi prunci, le-a zis: «Jertfiţi cel puţin voi, ca să nu căută să o înşele cu amăgiri şi să o despartă de Hristos.
păţiţi mai rele decât cele ce au păţit aceştia». Dar şi ei Dar de vreme ce nu voia să se supună, a poruncit ca să
strigă: «Creştini suntem, şi nu vom jertfi; ci anatema o bată peste obraz multe ceasuri. Iar Ermiona văzând
să fii tu şi zeii tăi». Atunci a poruncit să-i bată şi să-i pe Domnul şezând la judecată în chipul lui Petronie,
care îi grăia şi o întărea, socotea bătăile ca o nimica.
bage în temniţă, să se chinuiască de foame.
Iar a doua zi a poruncit să spânzure pe dascălul
Deci văzând împăratul întărirea şi neînduplecarea
lor, şi pe prunci, pe fiecare îl întreba, dacă se leapădă gândului ei, ruşinându-se, a slobozit-o. Şi de atunci,
de Hristos şi de dascălul lor. Şi văzând că nu vor să se deschizând în Asia sălăşluire de oaspeţi, odihnea pe
lepede, a poruncit să li se taie capetele tuturor împre- toţi şi-i lecuia şi sufleteşte şi trupeşte. Şi Domnul se
ună şi dascălului. Mergând înainte sfântul la locul cel preamărea în toate zilele de către tot omul, cât a trăit
rânduit cu cei optzeci şi patru de ucenici ai săi, cânta: împăratul Traian.
Iar dacă a murit el, împărăţind Adrian, ginerele
«Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu». Şi
sosind la locul sfârşitului, după porunca împăratu- său, şi înştiinţându-se de cele despre sfânta, trimise
lui, întâi i-au tăiat capul Sfântului Vavila, apoi au tăiat slujitori de o aduseră înaintea lui şi-i zise: «Spune-mi,
şi pe prunci. Iar unii credincioşi mergând noaptea, şi bătrâno, de câţi ani eşti, şi de ce neam, şi în ce stare
punând într-o corăbioară moaştele, le-au dus la Bizanţ, te afli?» Iar sfânta, răspunzând, zise: «Domnul meu
le-au pus către partea de miază-noapte, afară din cetate, Hristos ştie de câţi ani sunt şi de ce neam». Împăratul
în trei sicrie unde este satul ce se cheamă Moni, dând zise: «Dezbrăcaţi-o de haina ei şi o bateţi fără de milă»,
zicându-i să răspundă cu smerenie la cele ce o întreabă
laudă şi mulţumire lui Dumnezeu.
[4] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Teotim împăratul; şi aşa au bătut-o cumplit. După aceea a
şi Teodul care, dintre slujitorii chinuitori crezând, supus-o la chinuri îndelungate în căldări cu smoală,
din care a rămas nevătămată. Şi scoţând-o a grăit ea
în foc s-au săvârşit.
[4] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Prooroc către împăratul: «Împărate! Domnul meu m-a întors
Moise, care cu pace s-a săvârşit.
spre somn în căldare, şi am văzut unde mă închinam
Acesta s-a născut în Egipt şi l-a luat din apă fiica lui marelui zeu Iraclie». Iar el bucurându-se îi porunci să
Faraon şi l-a făcut sieşi fiu şi l-a învăţat toată înţelep- intre în capişte. Atunci sfânta făcând rugăciune întru
ciunea egiptenilor. Înaintând el cu vârsta şi făcându-se sineşi către Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru,
de patruzeci de ani, a ucis un bărbat egiptean care îndată se făcu tunet din cer, şi căzând jos la pământ
bătea pe un evreu. Pentru aceea temându-se a fugit în idolii care erau în capişte, se zdrobiră şi se făcură pulpământul Madiam. Şi acolo luându-şi femeie pe Sem- bere. Şi ieşind, sfânta zise împăratului: «Intră înăunfora, fata lui Iotor, i s-a arătat Dumnezeu în para rugu- tru de ajută zeilor, că au căzut şi nu pot să se scoale».
lui. Şi plinind acolo patruzeci de ani, din porunca lui
Intrând împăratul şi văzând zdrobirea idolilor, a
Dumnezeu, s-a pogorât la Egipt către Faraon, ca să-l poruncit să i se taie cinstitul ei cap afară din cetate.
facă să libereze pe evrei să aducă jertfă lui Dumnezeu. Şi luând-o Teodul şi Timotei, au ieşit din cetate şi
Şi devreme ce acela nu voia să asculte, îndată a bătut neîngăduindu-i să-şi facă rugăciunea, s-au repezit
Egiptul cu zece plăgi şi luând poporul cu Pronia şi voia cu obrăznicie asupra ei, dar li s-au uscat mâinile.
lui Dumnezeu, cu argint şi cu aur, şi trecându-i Marea Rugându-se atunci de sfânta, şi crezând cu tot sufleRoşie şi învăţându-i cu semne, i-a întărit cu Legea. Dar tul în Domnul nostru Iisus Hristos s-au însănătoşit,
pentru că a mâniat pe Dumnezeu cu grăirea împotrivă, şi au rugat pe sfânta ca să se roage pentru dânşii să-şi
suindu-se în munte a murit, fiind de 120 de ani, îna- dea sufletele lor către Domnul înaintea ei. Şi aceasta
inte de venirea lui Hristos cu 1485 de ani.
făcându-se a răposat şi ea cu pace, aproape de acelaşi
[4] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Ermiona, loc. Şi venind oarecare credincioşi binecinstitori, şi
una din fiicele lui Filip Apostolul.
luându-le moaştele le puseră în Efes în loc ales şi însemSfântul Apostol Filip, care a botezat pe famenul Can- nat, întru mărirea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh.
dachiei, a avut patru fiice, pe care Evanghelistul Luca
[4] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici
le mărturiseşte de proorociţe şi fecioare. Dintre acestea Centurion, Ochean, Teodor, Amian şi Iulian, ce se
Ermiona şi Eutihia s-au dus în Asia căutând pe Teologul trăgeau din satul Candavalea.
Ioan, şi neaflându-l căci se mutase, aflat-au pe Petronie,
Aceşti sfinţi pentru mărturisirea cea întru Hristos,
ucenicul lui Pavel Apostolul, şi luând învăţătură de la după alte multe chinuri din porunca lui Maximian au
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fost băgaţi într-o baie înfierbântată; dar scăpând de Maica Domnului cu Pruncul. În cele patru colţuri ale
acolo prin dumnezeiescul înger, li s-au tăiat picioarele rombului verde se află simbolurile celor patru Evancu tesla, şi fiind aruncaţi în foc, şi-au primit sfârşitul. ghelisti: un înger (Matei), un leu (Marcu), un viţel
[4] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici: (Luca) şi un vultur (Ioan). În colţurile rombului roşu
Ermiona şi surorile ei, Haritina şi Eutihia, Petroniu, ne apar înfăţişaţi arhangheli. Mănăstirea Solovki, din
Sarvil, Tatuil şi Veveia.
Rusia, păstrează o veche icoană cu Rugul Aprins, care
Aceşti sfinţi au trăit pe vremea împăratului Adrian. datează încă din secolele XVI-XVII.
Dintre ei Tatuil era preot al idolilor, dar printr-un oare[4] Imnul-Acatist închinat Maicii Domnului, la
care episcop, a venit la credinţă. Pentru aceea a fost bătut Icoana „la Rugul Aprins“.
cu toiege de Avgar domnitorul, ars pe obraz, şi chinuit
Părintele Daniil a fost profund marcat de modeîn multe şi felurite chipuri. Iar la urmă prin sabie s-a lul duhovnicesc al Maicii Domnului, care L-a coborât
pe Dumnezeu pe Pământ prin puritatea şi smerenia
săvârşit, împreună cu sora sa Veveia.
[4] Prăznuirea Icoanei Maicii Domnului „la sa. Ea reprezintă măsura ascultării depline ce a anuRugul Aprins“.
lat neascultarea lui Adam. Şi cum comunicarea omuRugul Aprins a fost o descoperire din Vechiul Testa- lui cu Dumnezeu nu se poate face decât prin rugăment, care a preînchipuit o taină a lui Dumnezeu, ce s-a ciune, Maica Domnului reprezintă Ipostazul rugăciunii,
petrecut în Noul Testament. Moise vede un rug arzând rugăciunea întrupată. Primul condac al Imnului Acatist
şi nemistuindu-se, iar noi vedem în aceasta pe Maica se deschide printr-o întrebare, ca semn al căutării arzăDomnului, care a primit în pântecele ei pe Dumnezeu toare: Cine este Aceasta, ca zorile de albă şi curată? Ne
şi nu s-a ars, ea l-a zămislit pe Hristos, prin lucrarea întâmpină o primă comparaţie: Maica Domnului ca
Duhului Sfânt. Rugul Aprins este şi numele unei icoane zorile, comparaţie ce se uneşte semantic cu versul al
ce o înfăţişează pe Maica Domnului şi pe care Biserica treilea, Stăpână Porfirogenetă şi Doamnă a Dimineţii.
Ortodoxă o prăznuieşte la data de 4 septembrie. Mănăs- Semantismul celor trei expresii, prin care se atribuie
tirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai, păstrează o diverse calităţi Maicii Domnului, conţine o trăsătură
slujbă a Rugului Aprins, scrisă pe manuscris, care încă de sens comună. Cele două versuri cuprind întreaga
se mai săvârşeşte, la cererea pelerinilor şi la furtuni dogmă mariologică: pe de o parte sugerează neprihămari. Biserica Ortodoxă a văzut întotdeauna în Rugul nirea Fecioarei şi graţia dumnezeiască, iar pe de altă
Aprins pe Maica Domnului, care a dat naştere Mântu- parte, versurile trimit la calitatea sa de teutokos – Năsitorului Iisus Hristos, rămânând nevătămată şi puru- cătoare de Dumnezeu. Dimineaţa este acel moment al
rea Fecioară. Această imagine a Maicii Domnului apare zilei care semnifică şi timpul paradisiac, când toate erau
des în imnografia şi iconografia Bisericii. Una dintre nepervertite. Întruparea lui Hristos din pântecele Maicele mai vechi reprezentări ale Maicii Domnului drept cii Sale aduce posibilitatea restaurării paradisului în
Rugul Aprins, ne-o înfăţişează pe aceasta ţinându-L în sufletul fiecărui credincios. În Icosul I, Maica Domnubraţe pe Pruncul Hristos, în mijlocul unui rug arzând, lui este numită meşteşug ceresc de mânecată mântuire,
în partea stângă apărând Moise cu încălţămintea scoasă, sintagmă pe care o aşezăm în acelaşi complex de semcăci „locul este sfânt“. Se crede însă că cea mai veche nificaţii legat de dimineaţă / început. Sintagma poate
icoană a Rugului Aprins se păstrează încă în Mănăsti- semnifica faptul că Fecioara Maria a cunoscut încă din
rea Sfânta Ecaterina – Muntele Sinai. În această icoană, copilărie, ascensiunea spre desăvârşire şi şi-a păstrat
Isaia o cinsteşte pe Maica Domnului şi pe Prunc. Icoana toată viaţa nevinovăţia primei copilării. Răspunsul la
Rugul Aprins este mult cinstită de credincioşi, aceştia întrebarea formulată în primul vers al Imnului Acatist: E
văzând-o pe Maica Domnului, zugrăvită pe aceasta, Împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată – preadrept ocrotitoarea de incendii. Aceasta se datorează măreşte calitatea de mijlocitoare a Maicii Domnului.
unei minuni a Maicii Domnului, petrecută astfel: Un Sintagma Împărăteasa rugăciunii poate avea cel puţin
incendiu a cuprins un grup de case. Oamenii au înce- două interpretări: pe de o parte, rugăciunea sa este cel
put să fugă alarmaţi, doar o femeie stând în genunchi mai bine primită dintre rugăciunile oamenilor, fiind
în faţa casei şi ţinând în mână o icoană a Maicii Dom- cea mai curată, pe de altă parte, Maica Domnului este
nului, Rugul Aprins. Casa îi ardea în întregime. A doua împărăteasa rugăciunii pentru că strânge rugăciunile
zi, deşi casele cuprinse de incendiu erau scrum, casa tuturor şi le depune la picioarele Mântuitorului şi, totobătrânei era neatinsă nici de cea mai mică flacără. Cele dată, prin rugăciunile sale, amână înfricoşătoarea Judemai multe icoane cu Rugul Aprins ne înfăţişează un rug cată. Deci, braţul vertical al crucii ar fi: curăţia fecioarei
aprins stilizat. Acesta ne apare ca două romburi supra- pământeşti cheamă harul ceresc. Iar braţul orizontal al
puse, unul de culoare roşie, închipuind focul, iar altul crucii este reprezentat de relaţia interumană autentică,
de culoare verde, închipuind rugul. Aceste două rom- a rugăciunii omului pentru aproapele său, căci Maica
buri formează o stea cu opt colţuri, având în centru pe Domnului a avut cu totul fire umană, ea rugându-se
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pentru ceilalţi semeni ai săi. (Prof. Constantin RotăLa locul ce se cheamă Herotop, aproape de cetatea
Colose, în Frigia, a fost din darul lui Dumnezeu, pe
rescu, Vatra Dornei, 22 iulie, 2004).
[4] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor trei mii vremea Sfinţilor Apostoli, un izvor de apa făcător de
minuni, dintru care multe tămăduiri primeau bolnaşase sute douăzeci şi opt de mucenici.
Aceştia fiind aflaţi ascunşi în munţii şi peşterile vii, ca la scăldătoarea Siloamului, iar deasupra izvoruNicomidiei, Maximian, chinuindu-i cu nenumărate lui era o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail.
Despre începuturile acestui izvor, o foarte veche tradichinuri i-a omorât.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne ţie spune că, atunci au fost trimişi Sfinţii Apostoli Ioan
Teologul şi Filip, unul în Efes, iar altul în Ierapole, să
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
propovăduiască şi în acele parţi Evanghelia Domnului
SINAXAR
Hristos. Deci, înainte de a se duce la propovăduire în
alte cetăţi, stând ei la Herotop, au proorocit că peste tot
[5] În această lună, în ziua a cincea, locul acesta va străluci darul Sfântul Arhanghel Mihail,
pomenirea junghierii Proorocului Zaharia, tatăl prin minunile ce se vor face acolo. Şi, îndată după pleînaintemergătorului Ioan.
carea Sfinţilor Apostoli, a izvorât la locul acela, apă făcăAcest Zaharia era din Ierusalim, fiu al lui Iuda pre- toare de minuni, după proorocirea lor. Şi se tămăduotul, care se numea şi Varahia. Şi a propovăduit cu iau neputinţele oamenilor, primind sănătate, şi mulţi
îndrăzneală şi fără de sfială pe cea de Dumnezeu Năs- se botezau în numele Sfintei Treimi. Între cei veniţi a
cătoare Maică şi Fecioară, poruncindu-i să nu iasă din fost şi un păgân din Laodiceea, a carui fiica era mută
ceata cea orânduită a fecioarelor. Dar neaflându-se Ioan, din naştere, chemat fiind printr-o strălucitoare vedefiul său, pe care-l ascunsese mama sa de partea cea- nie de noapte, de Arhanghelul însuşi. Şi, dezlegându-se
laltă a Iordanului într-o peşteră, pe vremea când erau limba fiicei sale, păgânul în semn de mulţumire a zidit
omorâţi pruncii din porunca lui Irod, a fost omorât de deasupra izvorului aceluia o prea frumoasă biserică,
Iudei în mijlocul altarului.
cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail, cu toată buna
[5]Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici podoabă înfrumuseţând-o, iar el s-a botezat în sfânta
Urban, Teodor, Medimn şi a celor împreună cu dânşii credinţă. Fapte ca acestea umpleau de pizmă pe păgâoptzeci de preoţi şi leviţi adică diaconi.
nii închinători la idoli, din Colose, care chibzuiau ce ar
Aceşti sfinţi au fost goniţi din Biserică de Valent cel putea face ca să stăvilească năvala celor credincioşi la
cu minte rea. Şi suferind nenumărate chinuri, iar mai această biserică. Şi ura lor se îndrepta împotriva cinstipe urmă fiind băgaţi într-o corabie dusă într-un colţ tului slujitor al bisericii de acolo, preotul Arhip, un om
de mare ce se cheamă locul Astachin şi dându-i-se foc cu viaţă sfântă, care încă din copilărie se afla în slujba
acelei biserici şi care acum era un minunat propovăcorăbiei, s-au săvârşit în ea.
[5]Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic duitor al dreptei credinţe, aducând pe mulţi la Hristos.
Avdie episcopul, care a fost în zilele lui Isdigerd, Deci, păgânii au pus la cale, în cele din urmă, să abată
asupra bisericii râul care curgea pe aproape, ca să înece
împăratul perşilor.
Sfântul acesta a fost pe vremea lui Teodosie împăra- biserica şi să piardă şi pe Arhip, bărbatul cel cinstit de
tul romanilor şi a lui Isdigert împăratul perşilor, în anii acolo. S-a arătat însă dumnezeiescul Arhistrateg însuşi
patru sute doisprezece. Fiind prins de mai-marele vră- şi, poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un
jitor care îl silea să se închine soarelui şi focului, fiindcă toiag piatra cea mare pe care se sprijinea altarul bisenu s-a plecat, a poruncit să-l bată peste tot trupul cu ricii, deschizând o prăpastie fără fund. Şi făcând cale
toiege de trandafir pline de ghimpi, atât de mult, încât apei printr-însa a izbăvit astfel de la pieire şi biserica
a ajuns ca un mort. Pentru aceasta luându-l slujitorii sa şi pe slujitorul ei. Şi de atunci s-a numit locul acela
l-au dus la casa sa. Şi după un ceas şi-a dat sufletul său „Hones“, adică „mistuire“, că acolo de la minunea lucrării Sfântului Arhanghel, apele se mistuie în piatră, fără
în mâinile lui Dumnezeu.
sfârşit, veacuri de-a rândul.
[5]Tot în această zi, pomenirea Sfântului
[6] Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfinţilor
Apostolul Petru cel din Atira.
Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil şi Macarie.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
Acestui Sfânt Romil i s-a tăiat capul în zilele lui Traşi ne mântuieşte pe noi. Amin.
ian, care a trimis la oarecare cetăţi în izgonire unsprezece mii de creştini, şi cu amară moarte i-au omorât.
Iar în zilele lui Diocleţian, Eudoxie primind pe slujitorii
[6]În această lună, în ziua a şasea, pomenirea care îl căutau, le-a spus că el este Eudoxie, şi aceia îl sfăminunii celei mari ce s-a făcut în Colosele Frigiei tuiau să fugă. Iar el uitând de femeie, de copii, de rude,
de Arhistrategul Mihail.
de casă şi de celelalte, s-a dus înaintea domnitorului
SINAXAR
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din Melitin, şi întâi scoţându-şi brâul de la sine, care bune şi mai ales rugăciunea, lacrimile şi darul înainte
era semn de dregătoria comiţiei, l-a aruncat în obra- vederii. Astfel, Cuviosului Simeon s-au făcut cunoszul domnitorului; şi împreună cu dânsul mulţimea cute tuturor şi însuşi marelui domn Ştefan al Moldovei,
ce sta împrejur, toată ceata lui, 1104 ostaşi, asemenea care îl cinstea ca pe un mare rugător, alături de Sfântul
au făcut. După aceea pe dumnezeiescul Eudoxie l-au Daniil Sihastrul. În anul 1461, venind Ştefan Voievod
întins patru slujitori şi l-au bătut pe coaste, l-au schin- la Mănăstirea Bistriţa şi auzind că fericitul Simeon cu
giuit şi l-au condamnat a primi moarte prin sabie. Însă ucenicii săi, nu are biserică, a trimis pe pârcălabul de
când a sosit la locul execuţiei, întorcându-se înapoi la Târgu Pietrei cu meşteri şi bani şi a înălţat în Poiana
şi-a văzut soţia, şi aducându-i aminte de cele ce o învă- lui Simeon o biserică de lemn cu hramul Sfântului Mare
ţase mai înainte şi poruncindu-i să pună sfârşit bun la Mucenic Dimitrie. Multă vreme, acest schit s-a numit
toate, i-a dat cea de pe urmă învăţătură: să nu plângă „Schitul lui Simeon“, iar mai târziu, „Mănăstirea Pânpentru moartea lui, ci să-i facă în sat un mormânt fără găraţi“. În acest anul 1476, datorită năvălirii turcilor,
de semn şi să-i bage trupul acolo şi să cinstească mai Cuviosul a părăsit schitul său şi împreună cu ucenimult ziua aceea cu luminată bucurie. Apoi mucenicul cii, a trecut în Transilvania şi s-a stabilit la Mănăstirea
ridicându-şi ochii şi mâinile la cer, i s-a tăiat cinstitul Caşiva. La puţină vreme s-a săvârşit cu pace acolo, la
cap, împreună cu iubitul său Zinon şi cu ceilalţi sfinţi adânci bătrâneţi, în toamna aceluiaşi an, şi a fost îngromucenici. Trecând şapte zile, s-a arătat Sfântul Eudoxie pat cu cinste de ucenici.
în vis soţiei sale, şi i-a poruncit ei ca să spună Sfântului
Cuviosul Amfilohie s-a născut în anul 1487, undeva
Macarie să meargă la divan, unde mergând şi nevrând în partea de nord a Moldovei. Viaţa monahală şi-a
să aducă jertfă la idoli, i s-a tăiat şi lui fericitul cap.
început-o de foarte tânăr, la Mănăstirea Moldoviţa.
[6] Tot în această zi, pomenirea celor 1104 ostaşi, Rămânând Schitul Cuviosului Simeon de la Pângăşi a Sfintei Calodotia, care de sabie s-au săvârşit.
raţi multă vreme fără egumen, în anul 1514, a venit
[6] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor aici Cuviosul Amfilohie, fiind un ieromonah şi dascăl
Faust prezbiterul, Macarie, Andrei şi Aviv învăţat. Acesta a povăţuit Sihăstria lui Simeon timp de
monahul, Chiriac, Dionisie, Andronic, şi sfintele: 56 de ani, mărind numărul călugărilor la 40 de rugăAndropelaghia şi Tecla, şi Teoctist corăbierul, şi alt tori şi făcându-se tuturor părinte şi dascăl luminat şi
Chiriac Dimotul, ţăranul, care de sabie s-au săvârşit. sfânt. Schitul neavând biserică încăpătoare, CuvioAceşti sfinţi au fost pârâţi că sunt creştini, în zilele sul Amfilohie s-a rugat multă vreme Sfântului Muceîmpăratului Deciu, către Valerie domnitorul Alexan- nic Dimitrie, să-i trimită un om milostiv pentru a-l
driei. Fiind aduşi sfinţii, şi cutremurându-se Valerie de ajuta să zidească o biserică nouă din piatră. Pe la anul
întărirea şi nespăimântarea lor, i-a osândit la moarte 1560, spune tradiţia, zăbovind domnitorul Alexandru
prin sabie. Şi luându-şi ei sfârşitul aşa, iubitorii de Hris- Lăpuşneanu la Piatra Neamţ, i s-a arătat marele mucetos ce erau în Alexandria le-au luat trupurile şi le-au nic în vis şi i-a poruncit să zidească o biserică de piabăgat în cetate, întru mărirea lui Hristos, adevăratul tră la Schitul lui Simeon. Aşa s-a înnoit această sihăsnostru Dumnezeu.
trie sub egumenia lui Amfilohie, luând denumirea de
[6] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mănăstirea Pângăraţi. Apoi, ieromonahul Amfilohie,
Sarapavon senatorul, care de sabie s-a săvârşit.
întemeind aici obşte cu înaltă viaţă duhovnicească şi
[6] Tot în această zi, s-a întâmplat şi înnoirile lăsând bună rânduială, s-a retras la metanie, a primit
Bisericii Preasfintei de Dumnezeu Născătoarea la îngerescul chip al schimniciei cu numele de Enoh şi,
Deuteron, în casa Sf. Irina.
mai trăind 4 ani, a adormit cu pace în anul 1570, sepCu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne tembrie 7, cunoscându-şi dinainte sfârşitul.
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
[7] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Mucenic
Sozont.
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Acest sfânt se trăgea după neam din Licaonia, şi
[7] În această lună, în ziua a şaptea, pomenirea era păstor de oi. El s-a învrednicit de Sfântul Botez, şi
Sfinţilor Cuvioşi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi. în zilele lui Maxim domnitorul Ciliciei, intrând într-o
Sfântul Cuvios Simeon s-a născut la începutul seco- capişte unde era un idol făcut de aur şi de argint, sfânlului al XV-lea, în apropiere de oraşul Piatra Neamţ. S-a tul mâna dreaptă a idolului a frânt-o şi a luat-o şi a
nevoit mai întâi în obştea Mănăstirii Bistriţa. Apoi, s-a vândut-o. Iar preţul ce a luat pe ea l-a împărţit săraciretras cu doi ucenici pe valea pârâului Pângăraţi, într-o lor. Pentru care domnitorul locului făcând rău multor
mică poiană lângă Muntele Păru. Acolo şi-a făcut chi- bănuiţi, sfântul s-a vădit pe sine. Şi îndată a fost supus
lie de lemn şi pământ şi a sihăstrit în aspră nevoinţă şi la bătaie cumplită şi la alte multe chinuri, încât sfâniubire de Dumnezeu 29 de ani, agonisind multe fapte tul şi-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.
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[7] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Apostoli cu Trupul, şi-a gătit Lui pe pământ, un palat ca acesta,
„că în toată partea cea de sub soare nu a fost şi nu va
Evod şi Onisifor.
Sfântul Evod a fost în urma lui Petru Episcop la Anti- fi fecioară aşa de frumoasă, precum a fost Fecioara
ohia cea mare. Precum se vede din Epistolele Fericitu- Născătoare de Dumnezeu“. Şi au încăput întru dânsa
lui Pavel, săvârşind el nevoinţă mare între cei şaptezeci, Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, în „pântecele ei cel
mai desfătat decât cerurile“. Preacurata Fecioară, nu
s-a făcut predicator vestit al Cuvântului.
Iar Onisifor, pe care îl pomeneşte Apostolul în Epis- numai lui Dumnezeu Cuvântul este desfătată sălăşlutola către Timotei, am aflat că a fost făcut episcop al ire, ci şi nouă, robilor celor ce alergăm către DumneColofoniei, că era vrednic şi puternic la cuvânt, şi că zeu, Cel ce S-a sălăşluit într-însa. Pe Dumnezeu L-a
până la sânge a întărit credinţa. Acesta în ceata pro- încăput în pântece, iar pe noi ne încape în a sa milospovăduitorilor împreună cu Apostolul Evod se sălăş- tivire. La care din Sfinţi poate să se găsească milostivirea aşa de desfătată spre încăpere tuturor, precum,
luieşte în cereştile locaşuri.
[7] Tot în această zi, pomenirea Sfântului după Dumnezeu, a Mariei? Întru a ei milostivire toţi
cei scârbiţi, năpăstuiţi, flămânzi, înviforaţi şi bolnavi
Evpsihie, care de sabie s-a săvârşit.
Acesta a fost născut şi crescut în Cesareia, când află loc de ajuns, pentru că nu ştie să fie nemilostivă
împărăţea Adrian peste romani. După ce a murit tatăl cea al cărei pântece ne-a născut nouă pe prea Bunul
său, botezându-se şi împărţindu-şi toată averea la săraci, Dumnezeu. Mulţi străjeri înarmaţi păzesc palatele
a fost prins de domnitorul Capadociei, şi băgat în tem- împăraţilor şi nu dau voie tuturor să intre într-însele,
niţă. Dar întărindu-se prin arătare de înger, a fost mult iar la palatul lui Hristos cel însufleţit, la uşa milostivichinuit, iar la urmă i s-a tăiat capul. Se zice că din tăie- rii îndurărilor ei nimenea nu opreşte pe cela ce va să
intre. Drept aceea să alergăm la milostivirea celei ce
tură în loc de sânge a curs lapte şi apă.
[7] Tot în această zi s-a săvârşit adormirea s-a născut din pântece neroditor, dându-i ei o închinăPreacuviosului Luca, cel din eparhia Licaonia, ce a ciune ca aceasta: „Bucură-te, palatul cel cu totul fără de
fost al treilea egumen al Mânăstirii Mântuitorului, prihană al Împăratului tuturor! Bucură-te, sălăşluirea
lui Dumnezeu, Cuvântului, căreia, şi ţie, fiicei Părinunde se cheamă Pârâul adânc.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne telui, Maicii Fiului, miresei Sfântului Duh, împreună
cu Tatăl şi cu Sfântul Duh de la noi cei din ţărână, să
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
fie cinste şi slavă în veci“. Amin.
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[8] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor fraţi
buni, Ruf şi Rufian, care de sabie s-au săvârşit.
[8] În această lună, în ziua a opta, pomenirea
[8] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sever,
Naşterii Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea
care de sabie s-a săvârşit.
de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.
[8] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Naşterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septemArtemidor, care în foc s-a săvârşit.
brie, este cea dintâi mare sărbătoare din cununa Sfinţilor de peste an. Se şi cuvenea să întâlnim sfinţenia
POVESTIRE FOARTE DE FOLOS
Maicii Domnului din cele dintâi zile ale anului nou
bisericesc, Maica Domnului fiind sfinţenia omenească
Un oarecare preot şi cu un diacon, Evlavist, având
cea mai înaltă, cunoscută şi cinstită în Biserică. Părinţii între dânşii dragoste multă spre Dumnezeu, dar
Maicii Domnului erau Drepţii Ioachim şi Ana. Ei erau învrăjbindu-se ei din drăcească înşelăciune, multă
sterpi şi în vârstă, dar doreau aprig un copil. Maica vreme au fost neîmpăcaţi. Întâmplându-se să moară
Domnului a fost rodul rugăciunilor, lacrimilor şi frân- preotul în acea vrajbă, diaconul s-a întristat că nu se
gerilor inimii părinţilor ei, un rod al îndurării lui Dum- împăcase, cât a fost preotul viu. De această întâmplare
nezeu, un copil dorit, cerut şi dobândit prin rugăciune. vorbind el cu un om bine chibzuitor, acela l-a îndreptat
Un copil cu o chemare dumnezeiască pe umeri: che- să meargă la un sihastru în pustiu. Şi aşa cu multă sârmarea de a fi Mama care a dat trup de om lui Dum- guinţă înconjurând el locurile cele mai pustii, îşi căuta
nezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă Bise- tămăduitorul. Şi aflând pe un oarecare părinte bătrân,
rica a obişnuit a-i numi heruvimi pe Sfinţi, cântând: îi descoperi acestuia aducerea aminte de rău, cerând de
„Ce vă vom numi pe voi, Sfinţilor? Heruvimi, că întru la dânsul iertare. Iar bătrânul zise către dânsul: «Cel ce
voi s-a odihnit Hristos“, cu cât mai ales Fecioara Năs- va cere cu credinţă, va lua; şi celui ce va bate i se va descătoarea de Dumnezeu este Heruvim, în care s-a odih- chide. Însă nu este cuvântul acesta prin putinţa mea,
nit trupeşte Hristos şi pe mâinile ei cele preacurate a o, frate; ci tu nevoindu-te spre bine, Domnul va face
şezut Dumnezeu ca pe un scaun: „scaun de Heruvimi, de-ţi vei lua curând dezlegare; deci, mergi de unde ai
Fecioara“. Împăratul ceresc, Cel frumos cu Sufletul şi venit, şi către seară mergând la biserica cea mare, să
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apuci mai înainte decât toţi cu taină la uşile cele fru- pe la biserici, cât nici pasăre zburătoare n-ar fi putut
moase, şi opreşte pe cel ce va intra întâi înăuntru, şi a se asemăna cu iuţimea noastră». Apropiindu-ne şi
te închină lui din partea mea, dându-i şi această scri- acolo de uşile bisericii Născătoarei de Dumnezeu, se
soare pecetluită, şi de la dânsul îţi vei lua cu adevărat deschiseră şi acelea bărbatului acela, şi făcându-şi şi
acolo rugăciunea, şi udându-şi faţa sa cu lacrimile, a
îndreptarea greşelilor tale».
Atunci diaconul, a făcut după cum l-a îndreptat sosit şi la uşile sfintei racle, unde era sfântul brâu al
acel părinte: la miezul nopţii, a sosit înaintea uşii bise- Preasfintei de Dumnezeu Născătoare. Şi punând pe
ricii; şi îndată s-a ivit omul de care spusese părintele diacon să stea între uşi, îi porunci să ia aminte bine şi
acela, căruia închinându-se, i-a dat scrisoarea bătrâ- să bage seamă pe cei ce vor intra; şi făcând el obişnunului, descoperindu-i ceea ce i se întâmplase. Iar omul ita sa rugăciune la pragul de jos, i se deschiseră uşile şi
acela fiind înţelept, a socotit că de la Dumnezeu era dădură loc de au intrat, şi mergând în mijlocul biseriacea îndreptare, şi vărsând lacrimi multe, zise: «Dar cii, punând genunchii la pământ, făcea rugăciune fiercine sunt eu, un om prost ca mine, să îndrăznesc a binte, precum după aceasta cu jurământ diaconul ne
mă apuca de un lucru ca acesta? Însă având nădejde încredinţa şi ne adeverea: «La pragul uşii unde stam
spre rugăciunile celui ce te-a trimis voi ţine seama de şi mă cutremuram, cu ochii mei aievea am văzut cum
lucrul acesta». Şi stând înaintea acelor uşi încuiate, ieşea un diacon luminos din altar cu cădelniţa în mână,
ridicându-şi mâinile la cer, şi îngenunchind, şi-a pus şi cădea toată biserica; peste puţin am văzut pe unii ca
capul la pământ şi se ruga lui Dumnezeu şoptind. Şi nişte clerici intrând, îmbrăcaţi fiind cu podoabe albe
fără zăbavă sculându-se îndată ce zise: «Deschide nouă preoţeşti; şi iarăşi altă ceată de preoţi intrară îmbrăuşa milei Tale, Doamne», i se deschise uşa singură, şi caţi în veşminte mohorâte până la pământ, şi aceştia de
intrând diaconul împreună cu dânsul, au stat în tinda amândouă părţile adunându-se, cântau un vers foarte
bisericii. Şi mergând mai departe la uşile bisericii celei frumos şi minunat», din care nu putea să mai priceapă
de argint, zise acel om sfânt către diacon: «Stai aici şi diaconul altceva, decât «Aliluia».
nu merge mai înainte“; iar el făcându-şi iarăşi obişnuŞi după ce a săvârşit rugăciunea, a ieşit Hartularie
ita metanie la pragul de jos, deschise şi uşile cele de afară şi zise către diacon: «Frate, intră în biserică fără
argint ce erau încuiate. Şi intrând în biserică, minunată de nici o grijă, şi ia aminte la preoţii cei din ceata de-a
vedere a văzut: o lumină luminoasă se pogora din bolta stânga, de poţi să cunoşti pe cel cu care ai rămas neîmbisericii pe capul omului aceluia, de strălucea biserica, păcat cu dânsul pentru neuitarea răutăţii». Şi intrând
şi tot de dânsul se ţinea făcând el rugă.
diaconul îngrozit, a ieşit degrabă către omul lui DumDacă a sosit şi în altar, plecându-şi şi acolo capul nezeu, zicând, cum că n-a putut să vadă într-aceia pe
la rugă, iarăşi a ieşit încetişor afară la diacon, şi iarăşi preotul cel ce a murit învrăjbit. După aceea iarăşi îi zise
se încuiară uşile singure. Atunci îl cuprinse frica şi acel pământesc înger: «Intră şi ia aminte şi în ceata din
spaima pe diacon, şi nu cuteza el nicidecum a se apro- dreapta». Şi mergând zise către dânsul diaconul că a
pia de acel om. Căci din rugă precum zicea, îi era faţa cunoscut aievea pe cel ce căuta stând acolo. Şi-i zise feripreamărită ca faţa îngerului, încât se tulbura diaconul citul acela: «De l-ai cunoscut bine, mergi şi zi: Ieşi, că
cu cugetul, zicând: «Nu cumva este înger acesta ce se Nichita Hartularie stă afară şi te cheamă». Deci, merarată şi nu om?» Dar încă şi gândul acesta l-a cunoscut gând diaconul după cum l-a învăţat, a făcut de a ieşit
sfântul acela, că zise către diacon: «De ce te tulbură şi preotul din ceata cea de-a dreapta afară către omul
te luptă gândurile pentru mine, o, omule? Crede că şi lui Dumnezeu, căruia îi zise cu blând şi smerit glas:
eu sunt om pământean, şi din sânge şi carne alcătuit, «Prezbitere, fă dragoste şi pace cu fratele, că amândoi
şi din casă strălucită. Sunt Hartularie, adică vistier de netocmiţi în greşeală aţi rămas cu grabnica mutare a
cărţi, fiindu-mi hrana din venitul acela. Iar pronia lui ta». Atunci îngenunchind amândoi cu smerită sărutare
Dumnezeu ce ocârmuieşte toate spre bine, de multe ori dezlegară vrajba. După aceea, preotul a intrat în biseprin cei proşti şi mici obişnuieşte a face minuni mari. rică şi a mers la ceata sa, iar omul lui Dumnezeu a luat
Să mergem, frate, spre lucrul ce ne stă înainte». Şi mer- pe diacon, şi căzând la pragul sfintei biserici, se închigând amândoi degrabă spre târg, au sosit la biserica ce seră uşile prin putere dumnezeiască, şi mergând puţină
era acolo a Născătoarei de Dumnezeu, şi apropiindu-se cale, s-au oprit amândoi. Şi aşa zise omul lui Dumnezeu
de uşile încuiate ale bisericii şi pe acelea le-au deschis către diacon: «Frate, mântuieşte-te şi-ţi iubeşte suflecu rugăciunea. Şi intrând în altar, şi-a săvârşit rugăciu- tul, şi mergând către părintele care te-a trimis la mine
nea după obicei. Şi ieşind afară către diacon, care sta de spune-i că, curăţenia rugăciunilor tale, şi îndrăznise mira, zise: «Doamne miluieşte», şi se închiseră uşile rea cea către Dumnezeu, poate să învieze şi mort spre
amândouă singure. După aceea au mers iarăşi la bise- împăcare, nedând noi nimic ajutor pentru aceasta».
rica Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne, şi spunea Şi aceasta zicând s-a despărţit de la ochii diaconului.
diaconul: «Aşa de repede socoteam că ne facem calea Iar diaconul închinându-se la pământ, unde stătuseră
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picioarele acelui om minunat, îşi făcu cale înspăimân- Domnului. Tradiţia spune că mai apoi Ioachim şi Ana
tat către bătrânul părinte, dând laudă şi mulţumire lui se duceau să-şi vadă fiica o dată pe an, la aniversarea
Dumnezeu, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.
aducerii ei la preoţi. La fiecare dintre aceste prilejuri
[8] Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul mama sa îi dădea câte o haină pe care o făcuse în anul
Mucenic Atanasie, care a mărturisit în Tesalonic, la dinainte. La câţiva ani de la intrarea Mariei în Templu,
anul 1774, şi care prin sugrumare s-a săvârşit.
Ioachim şi Ana au trecut din această viaţă. El avea pe
Pentru rugăciunile sfinţilor Tăi, Hristoase Dumne- atunci optzeci de ani, iar ea şaptezeci şi nouă“.
zeule, miluieşte-ne pe noi, Amin.
[9] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios
Onufrie de la Vorona.
SINAXAR
Cuviosul Onufrie s-a născut în jurul anului 1700, în
Rusia,
într-o familie nobilă şi a fost guvernator al unui
[9] În această lună, în ziua a noua, pomenirea
ţinut. În jurul anului 1749, părăsind familia, onoarea
Sfinţilor drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana.
Drepţii Ioachim şi Ana au fost părinţii Maicii Dom- rangului şi patria sa, a venit în ţinuturile Moldovei.
nului şi strămoşii Domnului Hristos. Este drept, că în Timp de 15 ani a vieţuit în preajma unor aleşi părinţi
Sfânta Scriptură nu găsim nimic despre ei, dar tradi- duhovniceşti, printre care Vasile de la Poiana Mărului şi
ţia creştina a descoperit multe ştiri adevărate, în scri- Paisie Velicicovski, crescând duhovniceşte. Acesta din
erile necanonice, ce înfloreau la începutul creştinătă- urmă îl va afla pe Cuviosul Onufrie la Mănăstirea Draţii, în jurul Bisericii. Din tradiţiile sfinte cu privire la gomirna, în jurul anului 1763, la venirea sa din Munpărinţii Maicii Domnului aflăm că aceştia erau drepţi tele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă prietenie
înaintea lui Dumnezeu şi că bogaţi fiind ei, la toată duhovnicească, Cuviosul Paisie fiindu-i şi duhovnic, iar
sărbătoarea luau două părţi din averea lor, o parte o după ce s-au despărţit, legătura lor sufletească a condădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui Dumne- tinuat prin scrisori. Auzind de alţi pustnici români şi
zeu, adică Bisericii. Dar însoţirea acestor Sfinţi s-a ţinut ruşi sporiţi duhovniceşte, care vieţuiau în codrii Voromultă vreme, prin dumnezeiasca voinţă, întru nerodire nei, va intra în anul 1764 în obştea Schitului Sihăstria
de prunci, ca să se arate şi puterea darului lui Dum- Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniştire. Timp
nezeu. Că a naşte pântecele cel neroditor şi sterp este de 25 de ani va vieţui într-o peşteră, pe malul pârâuputerea harului dumnezeiesc. Deci, petrecură ei întru lui Vorona, într-o aspră nevoinţă. Mânca doar o dată
însoţire, neavând fii, cincizeci de ani şi încă nu dez- în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea prinădăjduiau, aducându-şi aminte de Sfântul patriarh veghind, aţipind doar două-trei ore pe un scaun, după
Avraam şi soţia lui, cinstita Sarra, care, la bătrâneţe, cum mărturiseşte Ieromonahul Nicolae. În anul 1774
a născut fiu pe Isaac, după făgăduinţă. Dar, la această a îmbrăcat schima cea mare, din mâna duhovnicului
vrednicie nu au ajuns, până ce nu au rugat pe Dumne- său, stareţul Paisie, la Mănăstirea Dragomirna, revezeu, în amărăciunea sufletului lor, cu mult post şi rugă- nind apoi la peştera din preajma Sihăstriei Voronei.
ciune. Deci, s-a dus Ioachim cu daruri la Ierusalim, la Urcând în scurt timp pe treptele sfinţeniei, pe mulţi îi
un praznic mare, arhiereu fiind atunci Isahar, dar arhi- folosea cu vieţuirea sa aleasă, cu rugăciunea şi cu sfatul
ereul n-a voit să-i primească darurile, ocărându-l pen- său, fiind binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosetru nerodire, asemenea şi un evreu a ocărât pe Ioachim, birii gândurilor. Iar când a săvârşit călătoria cea bună,
zicându-i: „De ce apuci înaintea mea, au nu ştii că a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintenevrednic eşti să aduci cu noi daruri, de vreme ce nu lor Paşti, un înger s-a arătat preotului Nicolae Gheorai lăsat seminţie în Israel?“ Şi a plecat Ioachim foarte ghiu din satul Tudora, şi i-a cerut să meargă la robul
întristat şi ruşinat şi defăimat de la praznicul acela, şi, lui Dumnezeu Onufrie şi să-l Împărtăşească, pentru
de mâhnire, nu s-a întors la casa sa, ci s-a dus în pus- ultima dată şi l-a călăuzit până la peştera cuviosului.
tie şi s-a rugat lui Dumnezeu patruzeci de zile şi striga Cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva zile a adorcătre Dumnezeu cu lacrimi, ca să-i dea lui rod pântece- mit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormânlui. Asemenea şi Ana, în casa şi în grădina sa, se ruga tat de către câţiva călugări, în livadă, la rădăcina unui
lui Dumnezeu. Şi i-a auzit pe dânşii Domnul şi a tri- măr. În iarna anului 1846, pe când domnitorul Mihail
mis pe îngerul Său, binevestindu-le lor naşterea Maicii Sturza se afla la vânătoare a găsit un fruct mare şi fruDomnului, care a şi fost, spre mântuirea a tot neamul mos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuvioomenesc. Când copila Sfântă a ajuns la vârsta de trei sului. Fiica domnitorului, care era bolnavă de epilepsie,
ani, părinţii şi-au plinit legământul şi au dat-o preoţi- mâncând acel măr, s-a vindecat de boală. Domnitorul
lor spre a fi crescută în Templul Domnului. Acest eve- a poruncit să se dezgroape osemintele lui şi să fie aşeniment e pomenit şi prăznuit în Biserica Ortodoxă la zate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii Mănăs21 noiembrie, la praznicul Intrării în Biserică a Maicii tirii Vorona. Zece ani mai târziu, Cuviosul Onufrie a
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cerut în vis stareţului Iosif Vasiliu, să fie dus în Sihăs[9] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic
tria Voronei, unde se află şi astăzi.
Severian, care s-a săvârşit legându-i-se de picioare
[9] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios bolovani de piatră şi apoi spânzurat pe zid.
Chiriac de la Tazlău.
Acest sfânt a trăit în zilele lui Liciniu împăratul
Cel mai cunoscut pustnic nevoitor în preajma Sevastiei, şi făcea parte dintre senatori. A fost descoMănăstirii Tazlău, este Sfântul Cuvios Chiriac, osteni- perit creştin, pentru că îndemnase şi pe cei patruzeci
tor în peştera din muntele Măgura. Cuviosul Chiriac de mucenici spre nevoinţa muceniciei. Drept aceea
s-a arătat un vas ales al Duhului Sfânt, numărându-se l-au spânzurat la zid, şi îngreuindu-i picioarele cu un
în rândurile marilor nevoitori din Moldova. S-a născut bolovan mare de piatră, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu.
la începutul secolului al XVII-lea într-o familie de cre[9] Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului
dincioşi din satul Mesteacăn. De mic copil a fost luat de Părintelui nostru Teofan mărturisitorul, care a
către părinţi la sfintele slujbe de la Mănăstirea Tazlău, sihăstrit mai înainte de Diocleţian.
drept pentru care, din fragedă tinereţe a intrat în obşAcest sfânt era din părinţi elini; şi apropiindu-se
tea Mănăstirii Tazlău. A deprins viaţa monahicească către Hristos, fiind încă prunc, a văzut un copil pătiîn mănăstire, apoi a primit îngerescul chip al călugă- mind foarte rău de frig, şi l-a îmbrăcat cu hainele sale.
riei. Aici el dă dovadă de multă dragoste şi râvnă, deve- Întrebându-l tatăl său: «Unde-ţi sunt hainele, fiul meu?»
nind un ales lucrător al smereniei, al rugăciunii neîn- A răspuns: «Pe Hristos L-am îmbrăcat». Iar tatăl său
cetate şi al postirii îndelungate. După puţină vreme a zise: «Cine este Hristos? De vreme ce noi cinstim pe
fost hirotonit diacon şi preot, devenind apoi un iscu- Ermes şi pe Apolon». Atunci copilul, lepădându-se de
sit povăţuitor de suflete. Dorul de o nevoinţă mai aspră tatăl său, l-a luat îngerul Domnului, şi l-a suit în muntele
îl face să se retragă în pustnicie într-o peşteră pe un ce se cheamă Diavinon, şi l-a dat în seama unui părinte
munte din apropierea mănăstirii, numit Măgura Taz- sihastru, care petrecea viaţă călugărească de şaptezeci
lăului, unde se osteneşte în privegheri de toată noapşi cinci de ani. Şi luându-l acel părinte l-a învăţat Sfânta
tea, răbdând şi biruind frigul cumplit şi ispitele diavoCarte şi viaţă călugărească; şi erau hrăniţi amândoi de
leşti. Dobândind darul rugăciunii curate, al vindecării
un înger. După cinci ani, răposând stareţul, copilul a
bolilor şi al izgonirii demonilor, el devine foarte căusihăstrit în acea peşteră cincizeci şi opt de ani.
tat de mulţimile de călugări şi credincioşi, dornici să
După aceea, fiind povăţuit de dumnezeiescul înger,
se împărtăşească din sfinţenia vieţii sale. În acea peria ieşit din peşteră, şi încălecând pe un leu, a umblat
oadă de intensă propagandă calvină venită din Tranşaizeci de stadii, şi a predicat pretutindeni credinţa în
silvania, el se constituie într-un adevărat apărător şi
mărturisitor al dreptei credinţe, păstrând aprinsă fla- Hristos. Dar fiind prins, împăraţii Caros, Carin şi Numcăra Ortodoxiei în tot ţinutul Neamţului. Prin acestea erian au pus şi i-au dat o sută de palme. După aceea,
el s-a arătat următor dreptei credinţe a Sfinţilor Părinţi supunându-l la felurite chinuri, şi văzând că prin minuai Bisericii şi râvnitor în a urma pilda vieţii lor. Râv- nile ce făcea el, venea către Hristos multă mulţime şi se
nind vieţii îmbunătăţite a nevoitorilor pentru Hris- boteza de dânsul, s-au ruşinat, şi l-au lăsat să petreacă în
tos, Cuviosul Chiriac a cercetat mănăstirile Moldovei, sihăstria sa. Şi suindu-se iarăşi la peştera în care locuculegând cu hărnicie sfaturi ziditoare de suflet, învă- ise mai înainte, şi petrecând acolo şi alţi şaptesprezece
ţând de la fiecare părinte întâlnit lucrarea cea plăcută ani în sihăstrie, până s-au făcut toţi anii sihăstriei lui
a lui Dumnezeu: rugăciunea neîncetată. Mânca doar şaptezeci şi cinci, s-a mutat către Domnul.
[9] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Hariton,
o dată în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecare
de sabie s-a săvârşit.
cea priveghind, aţipind doar două-trei ore pe un scaun.
[9] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Părinţilor
Urcând pe treptele sfinţeniei, pe mulţi îi folosea cu viecelor
ce s-au adunat în Efes la Sfântul şi a toată lumea
ţuirea sa aleasă, cu rugăciunea şi cu sfatul său. Şi atât
monahii, cât şi credincioşii de rând îl căutau şi pe mulţi al treilea Sinod, în zilele împăratului Teodosie cel
a îndreptat pe calea cea dreaptă, risipind cursele vrăj- Mic, şi au caterisit pe necredinciosul Nestorie.
Acest Sfânt şi a toată lumea Sinod s-a adunat pe vremaşilor şi arătându-se făcător de minuni încă din timmea
împăratului Teodosie cel mic, la anii de la Hrispul vieţii. Faptele cele mai alese ale vieţii Cuviosului
Chiriac de la Tazlău sunt: dragostea şi râvna duhovni- tos 431, împotriva lui Nestorie patriarhul Constantinocească, nevoinţa pustnicească, smerenia, desăvârşita polului, care despărţea în două pe unul Hristos, căci îl
ascultare, tăcerea, postirea îndelungată şi neîncetata zicea pe Hristos a fi om gol, şi nu Dumnezeu întrupat.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
rugăciune. Trece la Domnul în jurul 1660, fiind înmormântat în pridvorul bisericii mănăstirii.
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
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[10] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Mucenic Varipsava.
[10] În această lună, în ziua a zecea, pomenirea
Acest sfânt luând de la un oarecare pustnic, cinstiSfintelor Muceniţe Fecioare Minodora, Mitrodora tul sânge, care a curs din coasta Domnului şi Dumneşi Nimfodora.
zeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, făcea cu
Acestea s-au născut în Bitinia şi cu un suflet au ales a dânsul lecuiri. Pentru aceasta a fost ucis, noaptea, cu
sluji lui Dumnezeu mai mult decât lumii şi deşertăciu- vicleşug de cei necredincioşi. Dar odorul acesta a rămas
nilor ei. Vrând ca împreună cu sufletul să-şi ferească şi iarăşi la ucenicul său cu pază.
trupul neîntinat, s-au hotărât ca să petreacă în feciorie
[10] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Pulheria
şi s-au sălăşluit într-un loc singuratic, bine ştiind că nu împărăteasa, care în pace s-a săvârşit.
se poate păzi cu uşurinţă curăţia feciorească în mijlocul
Murind Arcadie împăratul grec, a lăsat pe fiul său
lumii. Ele vieţuiau pe un deal înalt şi pustiu, aproape cel mic, Teodosie, fiind de opt ani, şi pe cele trei fiice,
de apele cele calde ale Pithiei. Acolo petreceau neîn- Pulheria, Arcadia şi Marina. Şi era Pulheria cu cinci ani
cetat în post şi rugăciuni. În acea vreme împărăţea mai mare decât fratele său, foarte înţeleaptă şi curată.
Maximian păgânul, iar în partea aceea stăpânea Fron- Aceasta, având o înţelegere care covârşea anii ei, a fost
ton, care auzind de aceste sfinte fecioare, a poruncit primită la împărăţie împreună cu fratele său şi a fost
să le prindă şi să le aducă înaintea sa. Prigonitorul s-a rânduită Augustă. Şi era atunci de 16 ani când a luat
mirat de frumuseţea lor cea păzită în pustie, frumu- puterea cea împărătească. De înţelepciunea şi cunoşseţe cum nici în casele împărăteşti n-a văzut vreodată. tinţa ei, toată lumea se minuna, că de la Dumnezeu
Deci, le-a întrebat pe ele, mai întâi de nume şi moşie. avea această dăruire, pentru că se făgăduise pe sine
Apoi, prin îmbunări tinzând să le tragă spre păgânăta- mireasă lui Dumnezeu, ca să petreacă până la moarte
tea sa, Minodora i-a răspuns: „Nouă, o, judecătorule, în feciorie. Ea a îndemnat şi pe surorile ei, Arcadia şi
nici îmbunările tale nu ne sunt primite, nici îngrozi- pe Marina, să-şi păzească fecioriei lor, până la sfârşirile înfricoşate! Pentru că ştim că a ne desfăta voi de tul vieţii. Şi petreceau cu dânsa în post şi în rugăciune,
bogăţii, de slavă şi de dulceţile vremelnice ne este nouă supunându-se ei ca şi maicii lor, şi ca împărătesei. Încă
gătire spre veşnică amărăciune în iad. Iar a răbda pen- ţinea loc de maică şi fratelui său, Teodosie împăratul,
tru Hristos munci vremelnice, ne este nouă mijlocire îngrijindu-se foarte mult de dânsul, învăţându-l frica
spre veşnică bucurie în ceruri“. Fronton s-a umplut de lui Dumnezeu. Această Sfântă a zidit o Biserică prea
mânie şi toată iuţimea sa a vărsat-o spre Minodora, slăvită în numele Preacuratei Născătoarei de Dumneporuncind slugilor ca să o bată fără milă, sfărâmându-i zeu şi a făcut în Vlaherne alte multe biserici şi mănăsalcătuirile ei, frângându-i oasele şi zdrobindu-i trupul. tiri; şi prin sârguinţa ei împărăţia era în pace, ferită
Iar ea cu vitejie le răbda toate, ca şi cum nici nu sim- de dezbinările eretice dinăuntru. Împăratului Teodosie împlinind 20 de ani de la naşterea şi venind vremea
ţea durerile. Apoi şi-a dat duhul şi a mers la iubitul său
însurării lui, preafericita Pulheria se sârguia ca să afle
Mire. După patru zile prigonitorul a adus la judecată,
o fecioară vrednică de cămara împărătească. Şi a găsit
pe Mitrodora şi pe Nimfodora şi a pus lângă picioarele
pe o pe o nume fecioară, Atinaida, păgână cu credinţa,
lor trupul cel mort al surioarei lor cea mai mare, nădăj- foarte frumoasă şi înţeleaptă, fiică a unui filosof ateduind că se vor teme şi se vor supune voii lui. Atunci nian, anume Leontie, care învăţase bine de la tatăl său
prigonitorul fiind înfruntat de cele două surori, s-a filosofia, astronomia, geometria şi toată înţelepciunea
mâniat foarte şi a poruncit ca pe Mitrodora să o spân- greacă şi pe mulţi înţelepţi îi întrecea în cunoştinţe.
zure şi să-i ardă trupul cu făclii. După ce a fost arsă ca După ce mai întâi a primit Sfântul Botez, fiind numită
un cărbune, luând-o de pe lemn, au bătut-o cu beţe de Eudoxia, a însoţit-o cu împăratul, fratele său Teodofier sfărâmându-i toate mădularele şi în acele munci, sie. În timpul acestor drept credincioşi împăraţi a fost
Sfânta Mitrodora şi-a dat sufletul în mâinile lui Dum- Soborul al treilea a toată lumea în Efes, care a discunezeu. Apoi a fost adusă Sfânta Nimfodora, ca să vadă tat erezia lui Nestorie, prin sârguinţa fericitei Pulhetrupurile cele moarte şi înfricoşându-se, să se lepede ria, pentru că mare râvnă avea aceasta pentru dreapta
de Hristos. Nesupunându-se nelegiuitului, Sfânta a fost credinţă. Împăratul Teodosie trăind de la naşterea sa
spânzurată şi strujită cu unghii de fier, apoi a fost bătută 42 de ani, i-a sosit sfârşitul şi a spus Sfintei Pulheria o
cu beţe de fier până ce a fost omorâtă. Prigonitorul a descoperire dumnezeiască, cum că după moartea lui,
poruncit să aprindă un foc mare şi să le arunce în el. o să ia Marcian ostaşul sceptrul împărăţiei greceşti şi
Focul acesta a fost stins de o ploaie mare, iar Fronton a rugat-o pe ea ca să-i ajute lui. După moartea frateşi slujitorii lui au fost arşi de un foc mare căzut din cer. lui său, sfătuindu-se cu boierii, l-au ales la împărăţie
Trupurile Sfintelor Muceniţe au fost îngropate cu cin- pe Marcian ostaşul. Cu sârguinţa acestei Sfinte împărătese s-a adunat Sinodul Sfinţilor Părinţi în Calcedon,
ste de cei credincioşi.
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împotriva lui Dioscor şi a lui Eftihie, de-asemenea şi numit Teodor, a mers într-o mânăstire bărbătească, şi
Sinodul din Efes, fiind o mare apărătoare a credinţei. acolo se pocăia şi plângea pentru păcatul său.
După ce a petrecut, fericita, doi ani întregi,
Era într-însa râvnă pentru dreapta credinţă şi mare
înţelepciune; că în sufletul şi în inima ei cea curată ostenindu-se cu slujbe grele şi nevoindu-se la adupetrecea Sfântul Duh ca într-o biserică sfântă, şi cu cerea lucrurilor celor trebuincioase mânăstirii, din
mari daruri a îmbogăţit-o pe ea. Vieţuind 54 de ani pizma urâtorului de suflet diavol, a fost clevetită cum
şi toate averile sale la biserică, la mănăstiri şi la săraci că a făcut desfrânare cu o femeie, de către unii care au
împărţindu-le, s-a mutat la Dumnezeu, căruia cu toată adus un prunc şi aruncându-l afară la poarta mânăstirii, spunând mincinos că era al ei. Pentru aceasta Feriosârdia i-a slujit. Amin.
[10] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Apostoli cita Teodora, primind prihănirea aceasta ca fiind adevărată, a luat pruncul şi-l hrănea pe el cu curăţenie ca
Apelie, Lucie şi Climent.
Alt Apelie a fost acesta, şi altul a fost cel ce a fost şi când era al său. Aşa se sârguia, de trei ori fericita, a
episcop la Iraclia Traciei. De acesta pomeneşte Pavel se tăinui pe sine că era femeie după fire.
După aceea, pentru dragostea lui Dumnezeu şi
Apostolul la Epistola către Romani, că s-a făcut lumipentru canonul păcatului său, i-au îngăduit să locunător Smirnei şi slujind lui Dumnezeu cu cuviinţă către
iască lângă mânăstire şapte ani întregi, luptându-se
Dânsul a călătorit. De asemenea şi acest Luca, n-a fost
cu gerul iernii şi cu arşiţa verii şi cu culcarea pe jos,
evanghelistul, ci acela de care mărturiseşte Fericitul şi abia cu greu mai pe urmă a intrat în mânăstire. De
Pavel în Epistola către Timotei, că a fost arhiepiscop atunci, uscându-şi trupul cu desele rugăciuni, cu osteîn Laodiceea Siriei, şi bine păstorind-o, s-a mutat către neli şi cu starea şi privegherea cea de toată noaptea, şi
Domnul. Iar Climent acesta, este cel de care pome- cugetând la moştenirea împărăţiei cerurilor, a ajuns
neşte Apostolul în Epistola către Coloseni, că şi acesta la ţelul pe care l-a iubit. Căci femeie fiind după fire, a
din păgâni fiind a crezut întâi în Hristos, şi a fost făcut vieţuit împreună cu bărbaţii fără a fi cunoscută, şi s-a
episcop al Sardiei, şi purtând rănile lui Hristos pe tru- nevoit ca un bărbat, strălucind prin pustnicie ca un
pul său, către Domnul a răposat.
mare luminător. Pentru aceasta, fiind împovărată de
[10] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Muceniţe ostenelile sale cele vrednice de plată, s-a suit cu bucuIa, care prin sabie s-a săvârşit.
rie către Hristos, Mirele său Cel dorit. Iar monahii
[10] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Petru văzând minunea aceasta preamărită, s-au spăimântat
Episcopul Niceii, care cu pace s-a săvârşit.
şi au mărit pe Dumnezeu.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
[11] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Părintelui nostru Eufrosin bucătarul.
Acest cuvios s-a născut din părinţi ţărani şi fiind
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crescut fără de învăţătură, a venit la mânăstire. Şi
[11] În această lună, în ziua a unsprezecea, îmbrăcându-se în schima monahicească, s-a făcut slupomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora cea jitor monahilor. Fiindcă petrecea totdeauna în bucătărie ca un om simplu, era defăimat şi luat în râs de către
din Alexandria.
Precum împărăţia cerurilor s-a asemănat cu zece toţi monahii. Dar fericitul suferea toate defăimările cu
bărbăţia inimii şi a cugetului şi cu liniştea gândului,
fecioare, după pilda lui Hristos în Evanghelie, în acelaşi
fără a se tulbura cât de puţin. Căci, cu toate că era simchip şi zece femei, asemănându-se cu schima bărbaplu după cuvânt, însă nu era simplu şi cu înţelegerea.
ţilor, au zdrobit boldurile ucigătorului de oameni dia- Căci în Mănăstirea aceea, unde se afla fericitul acesta
vol. Una dintre aceste zece a fost şi Teodora ce se prăz- Eufrosin, era şi un preot iubitor de Dumnezeu, care
nuieşte acum, având numele de dar al lui Dumnezeu. se ruga cu sârguinţă pentru ca să-i arate Dumnezeu
Ea se trăgea din cetatea Alexandriei, şi a trăit pe vre- bunătăţile, pe care le vor dobândi cei ce-L iubesc pe El.
mea lui Zenon împăratul în anul 472. Însoţindu-se prin
Într-o noapte, dormind preotul, i se arătă în somnuntă cu bărbat legiuit, trăia viaţă cu bună rânduială şi nul lui că se afla într-o grădină şi privea cu mirare
neprihănită. Dar, din pizma urâtorului de bine diavol, şi cu spaimă la bunătăţile cele veselitoare ce se aflau
a căzut pe ascuns în preacurvie, şi cugeta a căuta şi a-şi acolo. Şi văzu acolo şi pe Eufrosin bucătarul mânăstiafla mântuirea. Auzind cuvintele Domnului că nu este rii, care sta în mijlocul livezii şi se desfăta de bunătănimic ascuns, care să nu se facă arătat la judecata cea ţile acelea. Apropiindu-se de el, îl întrebă: «A cui este
de apoi: «Că nu este lucru de taină, care să nu se arate» grădina aceea? Şi cum s-a aflat el acolo?» Iar Eufrosin
(Luca 8, 17), îndată a cunoscut greutatea păcatului ce a a răspuns: «Grădina aceasta este locuinţa aleşilor lui
făcut. Şi lepădând îmbrăcămintea femeiască, şi luând Dumnezeu, iar eu pentru multă bunătatea Dumnezeîngereasca schimă a monahilor, şi în loc de Teodora s-a ului meu, sunt iertat a mă afla aici». Iar preotul i-a zis
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lui: «Şi oare ce faci în această grădină?» Eufrosin a răsCu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne,
puns: «Eu stăpânesc toate câte vezi aici şi mă bucur şi şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
mă veselesc de privirea şi câştigarea acestora».
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Atunci preotul i-a zis: «Poţi să-mi dai ceva din bunătăţile acestea?» Eufrosin a răspuns aşa: «Ia cele ce voieşti
[12] În această lună, în ziua a douăsprezecea,
din acestea, prin darul Dumnezeului meu». Atunci pomenirea închinării cinstitelor lemne, şi chinuirea
preotul i-a arătat merele, şi cerea să-i dea din acelea. Sfântului Sfinţit Mucenic Autonom.
Eufrosin luând câteva mere, le-a pus în rasa preotului,
Acest sfânt a trăit pe vremea împăratului Dioclezicând: «Iată ai dobândit merele, pe care le-ai cerut». ţian, şi lăsând Italia a mers la Bitinia. Dar pentru că
Şi fiindcă atunci a lovit în toacă pentru ca să se scoale învăţa pe mulţi credinţa în Hristos, a fost omorât de
părinţii la Utrenie, s-a trezit preotul.
slujitorii la idoli în sfântul altar, cu lemne şi cu pietre.
Şi în vremea când socotea că vedenia ce a văzut era
[12] Tot în această zi, pomenirea Sf. Sfinţitului
vis, a întins mâna la rasa sa, şi, o, minune! a aflat în Mucenic Curnut, episcopul Iconiei.
fapt merele. Şi minunându-se de acea preamărită bună
Acest sfânt, aflându-se în satul Sursalul, a fost prins
mireasmă, a rămas nemişcat multă vreme. După aceea de prigonitori şi dus înaintea lui Perinie domnitorul,
mergând în biserică, şi văzând stând acolo pe Eufrosin, pe care mustrându-l pentru nebunia lui, acela a porunl-a luat la un loc osebit şi l-a jurat ca să-i spună unde a cit de i s-a tăiat capul.
fost în noaptea aceea. Eufrosin a zis: «Iartă-mă, părinte,
[12] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Teodor,
nicăieri n-am mers în noaptea aceasta, ci acum am venit episcopul Alexandriei.
la Utrenie». Şi preotul a zis: «Pentru aceasta eu te-am
Pe sfântul acesta prinzându-l alexandrinii că propolegat mai întâi cu jurământ, pentru ca să descoperi la văduia cu îndrăzneală pe Hristos, şi aprinzându-se ei
toţi măririle lui Dumnezeu, şi tu nu voieşti să arăţi ade- de mânie, îl încununară cu spini, îl bătură peste obraz,
vărul?» Atunci a răspuns smerit-cugetătorul Eufrosin: îl purtară legat prin oraş şi îl aruncară în mare. Dar din
«Acolo, părinte, am fost, unde sunt bunătăţile pe care toate acestea rămânând nevătămat cu dumnezeiescul
vor a le moşteni cei ce iubesc pe Dumnezeu, pe care şi ajutor, la sfârşit din porunca domnitorului i s-a tăiat
tu de mulţi ani ai dorit să le vezi. Acolo m-ai văzut şi capul şi s-a suit la ceruri purtător de biruinţă.
pe mine desfătându-mă cu bunătăţile livezii aceleia.
[12] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
Pentru că voind Domnul să te încredinţeze pe sfinţia Mucenici Macedonie, Tatian şi Teodul şi a Cuviosului
ta despre bunătăţile celor dorite drepţilor, a lucrat prin Daniil cel din Tasos, care în pace s-au săvârşit.
mine smeritul această minune». Atunci a zis preotul:
[12] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
«Părinte Eufrosine, şi ce mi-ai dat din bunătăţile live- Mucenic Ochian, care prin foc s-a săvârşit.
zii?» Iar Eufrosin a răspuns: «Merele cele frumoase şi
[12] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
mirositoare pe care le-ai pus acum în patul tău. Însă, Mucenic Iulian cel din Galatia.
părinte, iartă-mă că eu sunt vierme şi nu om».
Acest sfânt a trăit pe vremea lui Diocleţian, şi era în
Atunci preotul a povestit la toţi fraţii vedenia ce a cetatea Galatia. Fiind domnitor cetăţii aceleia Antonie,
văzut. Şi printr-aceasta a îndemnat pe toţi a se minuna căruia făcându-i-se ştire că sfântul este creştin şi stă
şi a se spăimânta, şi spre dorinţa binelui şi a faptelor cu alţi patruzeci într-o peşteră, a poruncit să fie prins
bune. Iar fericitul Eufrosin fugind de mărirea oame- şi silit să spună şi pe ceilalţi. Văzând însă că avea a sta
nilor, s-a dus pe ascuns din mânăstire. Şi s-a depărtat înaintea domnitorului, a strigat sfântul cu glas mare
fugind şi rămânând necunoscut până în sfârşit. Iar din către cei împreună pustnici cu dânsul, zicând: «Iată
merele acelea mâncând mulţi bolnavi, s-au vindecat de m-au prins şi merg să mărturisesc şi nu vă vând; iar
bolile lor, întru mărirea lui Dumnezeu.
voi sârguiţi de veniţi să mă aflaţi». Iar Antonie i-a zis:
[11] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor «Apropie-te către zeu şi adu jertfă». Iar fericitul i-a zis:
Mucenici Diodor, Diomid şi Didim.
«Tu te făcuşi nouă bun sfetnic, de vreme ce alt lucru mai
Aceştia au fost din Laodiceea Siriei şi fiind prinşi bun şi mai de folos la noi nu este decât a muri pentru
de domnitorul locului şi mărturisind cu îndrăzneală credinţa cu care ne-am crescut». Sfârşind iarăşi judeadevărul, au fost bătuţi fără milă şi aşa au primit sfâr- cătorul întrebările, a poruncit să fie ars cu foc un pat
şitul vieţii lor.
de fier, şi să fie pus sfântul deasupra patului cu faţa
[11] Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfintei în sus. Iar sfântul, însemnându-se peste tot trupul cu
Muceniţe Ia, cea bătrână de vârstă.
semnul cinstitei Cruci, s-a suit pe acel pat încins, dar
[11] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Dimitrie îngerul Domnului rourând văpaia, a păzit nevătămat
şi Evantia soţia sa şi Dimitrian fiul lor, care fiind pe mucenic. Antonie s-a îngrozit foarte şi a început a
chinuiţi cu foamea, s-au săvârşit.
întreba pe sfântul: «Cine eşti tu, de biruieşti şi focul aşa
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lesne?» Zise mucenicul: «Slujitor al lui Dumnezeu sunt, se pare, înfrânării lui peste măsură, Simeon a trecut la
şi Iulian mă cheamă“; iar Antonie zise: «Dar care îţi sunt cele veşnice încă din anii tinereţii, având în jur de 35 de
părinţii?» Şi sfântul zise: «O bătrână este maica mea iar ani. Locuitorii satului Merkuşino, nutrind adânc restatăl meu s-a mutat către Domnul». Atunci a poruncit pect către dreptul Simeon, cu cinste l-au îngropat în
ca degrabă să vină maică-sa înaintea lui; şi venind ea biserica parohială a satului, închinată Sfântului Arhande faţă, căutând asupra ei cu sălbăticiune, răstit îi zise: ghel Mihail. Luând aminte la viaţa dreptului Simeon,
«Pleacă-ţi, femeie, pe cel născut al tău să tămâieze la cu toţii au ajuns să creadă că el a fost cu adevărat un
zei, că de nu, te vor apuca oamenii şi-ţi vor ruşina tru- om sfânt, un om bineplăcut lui Dumnezeu. Moaştele
pul tău, cu necinste». Dar viteaza mamă zise: «Dar ce cele sfinte ale dreptului Simeon nu au rămas însă sub
osândă voi avea dacă în silă mi se va ruşina trupul? Ci obroc pentru prea multă vreme. În anul 1692, după ce
mai vârtos aceasta îmi va fi mie răsplătire şi cunună». au trecut 50 de ani de la moarte, sicriul dreptului, spre
De acestea mirându-se tiranul, a poruncit să se dea uimirea sătenilor, a început să se înalţe, ridicându-se
drumul mamei sfântului, iar Fericitului Iulian să-i taie mormântul, iar rămăşiţele lui întregi au început să se
capul. Mergând în munte, la locul de execuţie, sfântul, vadă prin fisurile capacului. Şi, în curând, din moaşrugându-se să-l lase puţin ca să-şi facă rugăciunea, tele dreptului au început să se reverse har vindecător.
zise: «Mulţumescu-Ţi, Doamne, că m-ai păzit neru- Iar aceasta, în cele din urmă, i-a convins pe locuitorii
şinat până la vărsarea sângelui meu; şi dă celor ce vor din Merkuşino de sfinţenia celui care se afla în morlua din ţărâna mormântului meu, iertare de păcate şi mânt. În anul 1704 Sfintele Moaşte au fost strămutate
ferire de patimi. Şi să nu vină asupra ţarinilor lor păsări în Mănăstirea Sfântul Nicolae din Verhotur, în ziua de
stricătoare sau lăcuste sau alte vietăţi pricinuitoare de 12 septembrie, care a rămas ca zi de pomenire.
stricăciune; şi-mi primeşte duhul cu pace». Atunci s-a
Cu rugăciunile mucenicilor Tăi, Hristoase Dumneauzit glas din cer, zicând: «Puitorul de nevoinţe a des- zeule, miluieşte-ne pe noi în veci. Amin.
chis porţile, şi tu intră ca cel ce te-ai nevoit după lege».
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Acest glas auzindu-l şi ceilalţi patruzeci de creştini ce
erau ascunşi la poalele muntelui, au aflat săvârşit pe
[13] În această lună, în ziua a treisprezecea,
mucenicul lui Hristos.
pomenirea
înnoirilor (dumnezeiescului locaş) a
[12] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Simeon
Sfintei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru.
de Verhotur, făcătorul de minuni.
[13] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios
Sfântul dreptul Simeon s-a născut în jurul anului
Ioan
de la Prislop.
1607, în partea europeană a Rusiei. Părinţii lui aparÎntre Sfinţii Români canonizaţi recent se numără şi
ţineau unei familii de nobili. De la o vârstă fragedă,
Cuviosul
Ioan din Mănăstirea Prislop-Hunedoara. La
Simeon şi-a întors faţa de la desfătările şi grijile lumeşti.
începutul
secolului al XV-lea, Sfântul Nicodim de la
Dreptul Simeon a hotărât să-şi părăsească locurile
natale, iar alegerea lui a fost Siberia, şi s-a aşezat în satul Tismana întemeiază aici mănăstire cu viaţă de obşte,
Merkuşino, situat la 53 de km de oraşul Verhotur. În numită multă vreme Mănăstirea Silvaşul, după satul
Merkuşino se afla o biserică închinată Sfântului Arhan- cu acelaşi nume din apropiere. Unul dintre marii sihaşghel Mihail, la care mergea adesea dreptul Simeon, loc tri de la Prislop, care a rămas în evlavia credincioşilor
unde el petrecea în rugăciune fierbinte şi sinceră. Drep- din Ţara Haţegului şi din întreaga noastră ţară, este şi
tul îşi câştiga existenţa, practicând meseria de croitor. Cuviosul Ioan de la Prislop, cinstit în tradiţia locală
De obicei, croitorii de sat lucrau hainele clienţilor, în cu numele de „Sfântul Ioan de la Silvaş“. După aceste
chiar casele acestora. El cosea mai ales şube cu modele. izvoare orale şi scrise, Cuviosul Ioan era localnic din
În tot timpul lucrului, ei trăiau, mâncau şi dormeau în satul Silvaşul de Sus, fiu de părinţi foarte credincioşi.
casele lor. De la oamenii sărmani, refuza orice plată Renunţând la căsătorie din marea sa dragoste pentru
pentru munca sa. Socotea pe deplin mulţumitor pentru Hristos, fericitul Ioan intră în obştea Mănăstirii Prislop
sine dacă are adăpost şi hrană pe timpul lucrului. Altă (Silvaşul) pe la sfârşitul secolului al XV-lea sau începuîndeletnicire plăcută dreptului Simeon a fost pescuitul. tul celui următor. Nevoindu-se aici mulţi ani în aspre
Credinţa creştină în timpul aflării Sfântului Simeon în osteneli, precum: post îndelungat, rugăciuni neîncetate,
părţile Siberiei era abia la început. Numărul creştini- lacrimi, privegheri şi ascultare şi sporind mult în sfinlor de acolo era foarte mic, iar cei care propovăduiau ţenie, Cuviosul Ioan s-a retras în munte la desăvârşita
credinţa în Hristos erau neîntăriţi întru ea. Cei de altă linişte, pe valea pârâului Silvuţ. Aici, la un kilometru
credinţă ascultau cu multă plăcere şi cu mare atenţie mai sus de mănăstire, în malul stâncos şi adânc al părăaceste simple şi însufleţitoare îndemnuri ale dreptului ului, marele sihastru şi-a săpat singur cu dalta o mica
şi, încetul cu încetul, părăseau aplecările şi obiceiurile chilie ce se păstrează şi astăzi şi este cunoscută în parlor necreştine. Suferind de o boală de stomac, datorată, tea locului cu numele de „chilia“ sau „casa sfântului“.
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În această peşteră, săpată cu atâta osteneală de mâinile a doi copaci, i-au legat mâinile de acelea şi poruncind
lui, s-a nevoit Cuviosul Ioan mulţi ani, luptându-se cu îndată să slobozească copacii la locul lor, au rupt pe
bărbăţie cu ispitele diavolilor. Căci, uneori îl luptau cu sfântul în două; şi aşa şi-a dat sufletul lui Dumnezeu.
somnul, alteori cu dureri în trup şi năluciri de tot felul;
[13] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
alteori, cu duhul desfrânării îl chinuiau, iar alteori, cu Mucenici Gordian, Macrovie, Ilie, Zotic, Lucian
părerea de sine şi cu duhul slavei deşarte îl ameninţau. şi Valerian.
Însă, fericitul sihastru, întărindu-se cu semnul Sfintei
Aceşti sfinţi au suferit chinuri pe vremea lui Liciniu.
Cruci, cădea la rugăciune cu mâinile înălţate la cer şi Gardian era din Capadocia, iar Macrovie era din Paflanu se ridica până nu-i alunga pe demoni. Dar câţi ani gonia, tineri de vârstă, şi desăvârşiţi în credinţă întru
s-a nevoit aici în „casa sfântului“, pe câţi a vindecat Hristos. Iar Zotic, Ili şi Lucian, s-au săvârşit prin sabie
cu rugăciunile sale şi care erau ostenelile cele de taina la Roma, după multe chinuri, din porunca lui Maxim
numai singur Dumnezeu le ştie! Văzând diavolul că ighemonul; însă Valerian s-a săvârşit plângând deasueste mereu biruit prin rugăciunile Cuviosului Ioan, a pra mormântului sfinţilor.
reuşit să-l ucidă într-un chip ca acesta. Pe când Cuvio[13] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului
sul Ioan îşi săpa cu dalta o fereastră în peretele chiliei, Părintelui nostru Petru cel din Atroa, care în pace
un om înarmat de pe malul celălalt al pârâului, fiind la s-a săvârşit şi a Cuviosului Ierotei cel nou, Iviritul,
vânătoare, l-a împuşcat cu îngăduinţa lui Dumnezeu, ce s-a născut la anul 1686 şi care în pace s-a săvârşit.
crezând că este o fiară. Astfel şi-a dat duhul în mâinile
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca un mare sihas- şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
tru martir şi rugător neadormit al neamului nostru.
SINAXAR
Cuviosul Ioan de la Prislop a fost canonizat în iunie
1992 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
[14] În această lună, în ziua a paispreze[13] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
cea,
pomenirea înălţării Cinstitei şi de viaţă
Sfinţitului mucenic Cornelie sutaşul.
Acest sfânt a trăit pe vremea Sfinţilor Apostoli şi făcătoarei Cruci.
Constantin cel Mare, întâiul împărat al creştinilor,
este cel dintâi dintre păgâni, care a crezut. Petrecând o
avea
război la Roma, împotriva lui Maxenţiu, până a
viaţă fără prihană, a văzut un înger care-l îndemna să
cheme la sine pe Apostolul Petru, să audă de la el cele ce nu lua împărăţia. Văzând că mulţimea potrivnicilor era
se cădea. Şi mergând Petru către dânsul, şi spunându-i mai multă decât oastea lui, era cuprins de nedumerire
cuvântul Domnului lui şi celor ce veniseră cu dânsul, şi frică. Atunci i s-a arătat în amiaza zilei semnul Cruşi învăţându-l şi botezându-l i-a dat rânduiala şi ocâr- cii cu stele pe cer, şi litere romane împrejurul Crucii,
muirea cetăţii Schepsia. Pe care aflând-o cufundată care ziceau: „Întru aceasta vei birui“. Făcând numaiîn idoli, a botezat pe toţi cu harul lui Hristos; şi chiar decât o cruce de aur şi poruncind să fie purtată înainşi pe Dimitrie ighemonul, care a crezut cu toată casa tea ostaşilor săi, au dat război cu vrăjmaşii, dintre care
lui. Deci sfârşindu-şi sfântul viaţa apostoleşte, către cei mai mulţi au pierit, iar alţii au fugit. Gândind întru
sine la puterea Celui ce a fost răstignit pe Cruce şi creDomnul s-a dus.
[13] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici zând că Acesta este Adevăratul Dumnezeu, s-a botezat
împreună cu maica sa, pe care a trimis-o la Ierusalim
Cronid, Leontie, Serapion, Straton şi Seleuc.
Fericitul Cronid diaconul, strălucind cu bunele ca să găsească Crucea lui Hristos. La stăruinţa Sfintei
fapte ale vieţii sale, în Mitropolia Alexandriei, au cre- împărătese Elena, s-a aflat lemnul Crucii pe care a fost
zut printr-însul Leontie şi Serapion. Iar în Galatia cea răstignit Iisus Hristos. Iată cum s-au petrecut acestea:
barbară şi necredincioasă, Seleuc şi Valerian, Macro- Împăratul Constantin, i-a dat mamei sale mulţi bani ca
vie şi Gordian, şi Straton la Nicomidia Bitiniei. Însă să cheltuiască pentru aflarea Sfintei Cruci. Întrebând
Cronid, Leontie şi Serapion, după ce au pătimit multe iudeii, ei nu au vrut să spună unde se află locul, atunci
chinuri în Egipt, legându-l-se mâinile şi picioarele, au a recurs la chinuri şi aceştia l-au indicat pe bătrânul
fost aruncaţi în mare. Ale căror moaşte ieşind la uscat, Iuda. La început, nici acesta nu a vrut să-i arate locul
s-au arătat îngeri prin vedenii la oameni credincioşi, şi dar, după ce l-a aruncat într-o groapă adâncă, acesta a
le-au poruncit de le-au acoperit cu pământ. Iar cei din promis să le arate locul. După ce l-au scos din groapă,
Galatia, Seleuc şi Valerian, Macrovie şi Gordian, chi- au mers într-un loc unde era un munte mare, pe care
nuiţi fiind cu foc şi cu sabie şi în multe alte feluri de Adrian, împăratul Romei, a zidit templul zeiţei Venera.
ighemonul ce era acolo, mai apoi de toate i-a dat să-i Iuda a arătat că acolo este ascunsă Crucea Domnu lui.
mănânce fiarele sălbatice, şi aşa sufletele la Dumne- Împărăteasa a poruncit să fie dărâmat templul şi să
zeu şi-au dat. Iar ighemonul Bitiniei, după ce cu multe fie căutată Crucea în pământul de dedesubt. În acest
chinuri a chinuit pe Sfântul Straton, plecând vârfurile timp, Macarie, patriarhul Ierusalimului, se ruga şi iată
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a ieşit un miros frumos şi îndată s-a arătat mormântul
[14] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
şi locul Căpăţânii, în partea de răsărit şi în apropiere noul cuvios Mucenic Macarie, care a mărturisit în
au aflat, îngropate trei cruci şi piroanele. Neştiind care Tesalonic la anul 1525, şi a fost ucenic al Sfântului
ar fi Crucea Domnului, s-a arătat aceasta prin minune. Nifon, patriarhul Constantinopolului, şi care prin
O femeie văduvă, moartă, de care s-a atins Crucea, a sabie s-a săvârşit.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluieşte-ne şi
înviat; iar celelalte două cruci ale tâlharilor nu au arătat nici un semn de minune. Atunci împărăteasa s-a ne mântuieşte pe noi. Amin.
închinat şi a sărutat Crucea, împreună cu toată suita. Şi
SINAXAR
neputând încăpea tot poporul să se închine, s-a rugat
ca măcar să o vadă. Atunci s-a suit fericitul Macarie,
[15] În această lună, în ziua a cincisprezecea,
patriarhul Ierusalimului şi a înălţat, deasupra amvo- pomenirea celui între Sfinţi Părintelui nostru Iosif
nului, Cinstita Cruce, şi poporul văzând-o, a început cel Nou, mitropolitul Timişoarei şi a tot Banatul,
a striga: „Doamne, miluieşte!“ Şi de atunci a început a făcătorul de minuni.
se ţine sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci. Aceasta a
Acest fericit părinte era din pământul Dalmaţiei,
avut loc pe 14 septembrie 326. Azi, o parte din Sfânta născut la anul 1568 în oraşul Raguza, unde părinţii săi
Cruce (1 m) se află în Sfântul Mormânt, la Roma şi la Ioan şi Ecaterina, vlahi sau aromâni, se îndeletniceau cu
Muntele Athos.
negoţul pe mare fiind cunoscuţi de toţi locuitorii ace[14] Tot în această zi, pomenirea adormirii celui lei părţi ca oameni cu frica lui Dumnezeu. Murindu-i
între sfinţi Părintele nostru Ioan Gură de Aur, tatăl, înecat cu corabia în apele Mării Adriatice, tânăarhiepiscopul Constantinopolului; căci în această rul Iacob, cum se numea în mirenie, s-a mutat împrezi a răposat; şi pentru praznicul Cinstitei Cruci, i ună cu maica sa în Ohrida unde a şi învăţat carte mai
s-a mutat slujba în luna noiembrie în 13 zile.
multă vreme la Mănăstirea Maicii Domnului din acea
[14] Tot în această zi, pomenirea binecredincioasei cetate. Dorind să-şi închine viaţa Domnului, a plecat
împărătese Plachila, care a fost soţia marelui apoi la Sf. Munte al Atosului, intrând în Mănăstirea
împărat Teodosie.
Pantocratorului, unde s-a călugărit luând numele de
Această sfântă petrecându-şi toată viaţa ei întru Iosif. Până la vârsta patriarhală de 82 de ani a petredreapta credinţă, în grijă şi nevoinţă spre săraci s-a cut între vieţuitorii Sfântului Munte, făcându-se pildă
mutat către Domnul.
de adevărată trăire întru Hristos. Înfruntând cu pute[14] Tot în această zi, pomenirea celor între sfinţi rea credinţei primejdiile şi ostenelile de tot felul, alePărinţilor noştri, care s-au adunat la Sfântul a toată sul între cuvioşi a crescut duhovniceşte şi a rodit bogat
lumea Sinod al şaselea, pe vremea împăratului în fapte minunate.
Constantin Pogonatul tatăl lui Iustinian cel Mic,
În vremea aceea surpându-se stăpânirea creştiRiznomitul; cârma Bisericii Constantinopolului o nească din părţile Banatului, o dată cu venirea turcipurta Serghie, şi a Bisericii Romei, Agaton. Şi s-au lor, Domnul n-a lăsat fără mângâiere şi întărire pe creadunat la Trula palatul ce se chema Oat, şi supunând dincioşii acestor meleaguri; ci din Sfântul Munte le-a
anatemei pe monoteliţii: Serghie, Pir, Petru şi Pavel, hărăzit cârmuitor duhovnicesc pe vlădica Iosif, care
ce fuseseră episcopi ai Constantinopolului, şi pe prin alegerea şi trimiterea sa de către Patriarhia ŢariMacrovie al Antiohiei, pe Chir al Alexandriei, pe gradului trebuia să împodobească scaunul mitropoOnorie al Romei, pe Ştefan şi Polihronie şi pe cei litan al Timişoarei. Deşi la vârstă înaintată, n-a prece erau la un gând cu dânşii. Sfântul Sinod s-a cupeţit osteneala purcederii la calea lungă ce-l ducea
adunat pe vremea celui mai sus zis Constantin spre păstoriţii săi, care-l aşteptau ca pe un sfânt ales al
Pogonatul. Iar Cartea Canoanelor s-a făcut în zilele lui Dumnezeu, al cărui dar al facerii de minuni în tot
lui Iustinian, fiul lui.
locul era vestit.
[14] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Noul mitropolit a fost înscăunat la 20 iulie 1650, din
Mucenic Papa.
acea zi cercetând cu o râvnă deosebită întregul ţinut
Acest sfânt a trăit pe vremea împărăţiei lui Maximian pus sub oblăduirea sa duhovnicească, îndrumând lucraşi a lui Magnus, ighemonul cetăţii Larandrei din Epar- rea preoţilor, înviorând viaţa credincioşilor, reînnoind
hia Licaoniei. Iar chipul muceniciei sale a fost în multe bisericile şi mânăstirile sau zidind altele noi, după trefeluri în timpul cărora şi-a dat sufletul către Domnul. buinţă. Pretutindeni pe unde a trecut, neputinţa se
[14] Tot în această zi, pomenirea Sfântului vindeca, viaţa se înnoia, credinţa se întărea, nădejdea
Mucenic Teoclit, care prin sabie s-a săvârşit.
creştea. Ostenindu-se ca un viteaz s-a arătat biruitor
[14] Tot în această zi, pomenirea Sfântului în vâltoarea luptelor cu greutăţile, mâna Domnului
Valerian pruncul, care de sabie s-a săvârşit.
fiind cu el în toată vremea, ridicându-l mărturie tare şi
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pavăză neînfrânată dreptei credinţe şi arătându-l stră- adune forţele, să se întoarcă în patria sa şi să-şi recâşlucit prin faceri de bine, prin săvârşirea de minuni şi tige vechea putere. Întrucât a rămas păgân, el a contiprin neabătută dragoste faţă de toţi oamenii.
nuat să îi urască pe creştini şi să îi persecute. Sfântul
La 1653, în al optzeci şi cincilea an al vieţii sale, Nichita a îndurat multe chinuri din partea regelul got
s-a retras la sfânta Mânăstire a Partoşului, nu departe păgân şi a murit după ce a fost aruncat în foc. Trupul
de cetatea Timişoarei, şi aci a mai vieţuit încă trei ani său a rămas nevătămat de flăcări şi a fost iluminat cu
în rugăciune, post, faceri de bine şi tămăduiri. Iar la o minunată strălucire. Noaptea, un prieten al mucenipraznicul Adormirii Maicii Domnului din anul mân- cului, un creştin pe care îl chema Marian, a recuperat
tuirii 1656 s-a mutat către Domnul fiind îngropat în trupul Sfântului Nichita şi l-a îngropat în Cilicia. după
biserica mânăstirii. Mormântul său a devenit de atunci aceea a fost transferat la Constantinopol. O parte din
loc de cinstire şi de rugăciune pentru credincioşii de moaştele Marelui Mucenic Nichita au fost mai târziu
pretutindeni. Mai apoi însă găsindu-se cu dreptate ca mutate la mănăstirea Vysokie Decani în Serbia. Sfântul
sfintele sale moaşte să se aşeze în chiar oraşul în care Nichita a primit de la Hristos o nepieritoare coroană de
a păstorit, spre mai mare cinstire şi împlinirea cereri- preamărire în anul 372. Sfântul Mare Mucenic Nichita
lor de folos ale smeriţilor rugători, au fost strămutate este prăznuit pe 15 septembrie în aceeaşi zi cu Sfântul
cu mare alai în catedrala mitropolitană din Timişoara Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş.
în anul 1956, la treisute de ani de la moartea sa.
[15] Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului
Şi a lucrat sfântul şi după moarte tot felul de minuni, Părintelui nostru Filotei preotul.
întru slava adevăratului Dumnezeu şi Mântuitorului
Acesta era dintr-un sat ce se chema Mirmicos, din
nostru Iisus Hristos.
locul ce se cheamă Opsichiu, şi purta nume asemenea
[15] Tot în această zi, pomenirea pătimirii cu al maicii-sale, pe care o chema Teofila. Însurându-se
Sfântului Marelui Mucenic Nichita Romanul.
şi făcându-se tată de copii, s-a învrednicit şi a fost făcut
Sfântul Mare Mucenic Nichita, numit uneori „Roma- preot. Şi nevoindu-se cu postul şi cu rugăciunea, a ajuns
nul“, alteori „Daco-romanul“, este al doilea mucenic, făcător de minuni: la vreme de lipsă a dat pâine celor
cu numele Nichita, adică „Biruitorul“, care a pătimit
flămânzi, a prefăcut apa din râu în vin, şi a mutat o piamartiriul de la goţi în anul 372, pe pământul ţării noastră foarte mare cu cuvântul său. Iar la un an după adortre, după Sfântul Mucenic Sava. Acest venerabil mucemirea sa, fiind mutat în alt loc, şi-a întins mâinile ca şi
nic era de neam grec după părinţi, din aceeaşi patrie
cum ar fi fost viu, şi apucându-se de umerii a doi preoţi
cu Sfântul Apostol Pavel, adică Cilicia din Asia Mică.
ce aveau să-l mute, s-a sculat pe picioare, şi păşind de
Părinţii săi au fost aduşi de goţi şi colonizaţi în Dacia,
după anul 258. Fericitul Nichita s-a născut într-un sat trei ori s-a mutat, şi s-a aşezat în locul în care şi acum
din Câmpia Dunării (poate Valea Argeşului), la înce- zace. Şi izvorăşte mir nepărăsit, dând minunată doveputul secolului IV şi a învăţat tainele credinţei în Hris- dire de viaţa sa îmbunătăţită.
[15] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Porfirie
tos de la episcopul Teofil al Sciţiei şi Goţiei (Daciei),
care a participat la Primul Sinod Ecumenic (Niceea, cel dintre îngânători.
Acestui sfânt poruncindu-i Iulian Paravatul, când
325). Călugărindu-se la una din mănăstirile din sudul
serba
ziua naşterii lui, ca să hulească şi să batjocoDunării sau poate în Munţii Buzăului, unde era o mică
aşezare monahală cunoscută, tânărul ostaş al lui Hris- rească lucrurile cele creştineşti, când voia să intre în
tos, Nichita, a fost hirotonit preot de acelaşi Teofil şi apă şi să se afunde, a strigat tare: «Botează-se Porfirie
ajunge prezbiter misionar prin sate, catehizând şi bote- în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh». Deci
zând mulţi daco-romani şi goţi. Goţii păgâni înce- ieşind afară îmbrăcându-se cu haine albe, şi mărturipură să se opună răspândirii creştinismului, ceea ce a sind că este creştin şi propovăduind aceasta pe faţă, i
avut drept consecinţă o dezbinare dezastruoasă pentru s-a tăiat capul.
[15] Tot în această zi, pomenirea aflării moaştelor
ambele părţi. După victoria lui Fritigern, aflat în frunSfântului
Acachie, episcopul Melitinei.
tea unei armate creştine şi învingător împotriva păgâ[15] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
nului Atanaric, credinţa creştină a început să se răsMucenic
Maxim, care de sabie s-a săvârşit.
pândească tot mai mult printre goţi. Episcopul arian
[15]
Tot
în această zi, pomenirea a două sfinte
Ulfilas, care a urmat după episcopul Teofil, a creat un
alfabet got şi a tradus în limba gotă multe cărţi preo- fecioare, care prin sabie s-au săvârşit.
[15] Tot în această zi, pomenirea aflării moaştelor
ţeşti. Sfântul Nichita a avut o lucrare puternică printre discipolii săi goţi la răspândirea creştinismului. Sfântului întâiului Mucenic Ştefan.
[15] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
Prin propriul exemplu şi prin cuvinte pline de duh el a
adus pe mulţi păgâni la credinţa creştină. Totuşi, după Mucenici celor ce au pătimit împreună cu Sfântul
înfrângerea sa, Atanaric a făurit din nou planuri să îşi Mucenic Nichita.
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[15] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului
În acest chip, bine şi cu plăcere dumnezeiască
Părintele nostru Gherasim, ctitorul sfintei Mânăstiri chivernisindu-şi toate lucrurile sale, precum şi cele ce
a Sfintei Treimi, ce se numeşte Survia care se află erau sub stăpânirea lui, fiind aproape de 50 de ani, s-a
aproape de Macreniţa cea din Zagora, şi care cu dus către Domnul.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
pace s-a săvârşit.
şi
ne
mântuieşte pe noi. Amin.
[15] Tot în această zi, pomenirea Sf. noului
Mucenic Ioan Criteanul, care a mărturisit în Efesul
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cel nou, la anul 1811.
[15] Tot în această zi, pomenirea celui între sfinţi
[16] În această lună, în ziua a şaisprezecea,
Părintelui nostru Visarion, arhiepiscopul Larisei, prăznuirea Icoanei Maicii Domnului, „Caută la
făcătorul de minuni.
smerenia noastră“.
Acest între sfinţi Părintele nostru Visarion era
Icoana Maicii Domnului „Caută la smerenia noasdintr-un sat din Macedonia, din părţile spre Tesalia. tră“ este atestată documentar într-unul din vechile hriS-a născut din părinţi cucernici şi învăţând carte, când soave bisericeşti din anul 1426, fiind amintită minunea
a fost de 16 ani, a poftit viaţa şi schima monahală; şi cu pe care a arătat-o această icoană, prevestind nenoroadevărat s-a dus cu tot sufletul la Marco, mitropolitul cirile ce aveau să se abată asupra locuitorilor din părLarisei. Şi câtăva vreme rămânând împreună cu dânsul ţile Pskovului. Din ochiul drept al Preacinstitului chip
şi trecând treptat cele sfinţitoare, a fost făcut episcop curgea sânge, atât în locul în care stătea, cât şi pe drupe seama cetăţii Dometicului şi Elasonului.
mul spre Pskov. Acestei întâmplări i-au urmat un şir
Iar poporul cetăţii, din pricina mândriei, nu l-a pri- de evenimente tragice asupra pământurilor pskoviene.
mit ca episcop, pentru că în trecut cetatea lor era cin- Icoana se păstra la catedrala Sfânta Treime din Pskov.
stită cu rang de Arhiepiscopie. Pentru aceasta, mergând Incendiile cărora Pskovul era deseori expus, au făcut
ei cu îndrăzneală la patriarhul Teolip ce păstorea în să se piardă şi această icoană făcătoare de minuni. Însă
vremea aceea, care era stăpânit mai mult de aur decât conform unei străvechi tradiţii, de pe icoanele care s-au
de Dumnezeu, au luat de la dânsul ca episcop pe un proslăvit prin minuni mari, se obişnuia să se facă copii.
oarecare Neofit.
Icoana „Caută la smerenia noastră“ are două astfel de
Iar Visarion, următorul lui Hristos, socotind acest copii – prima (sec. XVII) se află la mănăstirea de maici
lucru pricină de odihnă, aştepta lângă Marco, părintele a Înălţării Domnului din Kiev, iar a doua (sec. XIX)
lui duhovnicesc, vindecând pururea cu cuvântul şi cu în biserica principală a mănăstirii de fraţi „Intrarea
fapta pe săracii şi neputincioşii ce aşteptau la biserica Maicii Domnului“ din acelaşi oraş. În această mănăssa. Trecând patru ani, şi văduvind de păstor episcopia tire icoana a fost adusă de către schimonahia Teodora,
Stagopului a fost cerut de către credincioşii acelei epi- aceasta având-o spre păstrare de la părintele Boris Kvasscopii să le fie exarh. Şi petrecând în episcopia aceea niţki, proprietarul ei. Pentru prima oară icoana a ajuns
şase ani multe supărări şi prigoniri a suferit din pri- la Mănăstirea Intrării Maicii Domnului în 1941, când
cina unui netrebnic de preot, numit Dometie. Iar preas- Ucraina era ocupată de germani. În 1961 mănăstirea
finţitul Marco, dându-şi sfârşitul şi mutându-se către a fost închisă pentru a doua oară, iar icoana se păstra
locaşurile cele fericite, atunci cu alegerea şi cu cererea în chilia maicii Teodora, de la mănăstirea de maici a
episcopilor acelei eparhii şi a clericilor, precum şi a tot Înălţării Domnului. Icoana revine peste treizeci de ani
poporul drept-credincios, Sfântul Visarion a fost rânduit în mănăstirea locală, unde a rămas până în prezent. În
urmaş în scaunul Larisei de către patriarhul Ieremia. timpul călătoriilor sale icoana „Caută la smerenia noasCât a condus această eparhie a săvârşit cele plă- tră“, a arătat lumii nenumărate minuni şi semne. Concute lui Dumnezeu: răscumpăra pe cei robiţi, ajutora form spuselor maicii Teodora, icoana a vindecat o fată
cu daruri pe cei săraci şi lipsiţi; făcea poduri peste ape. surdo-mută, care se ruga la ea împreună cu bunica sa
Astfel, a făcut pod peste râul ce cobora din Pind în Eto- şi a început dintr-odată să vorbească. În vara anului
lia, numit de locuitorii de acolo Levcopotomos, adică 1993 icoana a uimit printr-o nouă minune enoriaşii
râul alb, iar de poeţi Ahelios, curgător ca argintul, peste mănăstirii, întreaga populaţie a Kievului şi nu numai.
care mai înainte nimeni nu putea trece şi nici nu putea După ce s-a observat o întunecare a tonurilor în care
face pod din pricina repeziciunii cu care curgea apa şi a era pictată icoana, s-a crezut că aceasta necesită o
nămolului ce se făcea în vremea ploilor. El a pus teme- restaurare, a fost scoasă sticla care o acoperea, şi mare
lia şi a zidit la munte, aproape de satul lui, Mănăstirea a fost mirarea când s-a descoperit că culorile icoanei
cea frumoasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şi au rămas intacte. În schimb, pe sticlă s-a imprimat cu
a avut şi ajutor întru toate, pe fratele lui bun Preacu- exactitate şi în mod miraculos chipul Maicii Domnului, în nuanţe argintii. La 22 noiembrie 1995 Sinodul
viosul Ignatie episcopul.
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ziua a şaptesprezecea
Bisericii Ortodoxe a Ucrainei a decis ca icoana „Caută
Această sfântă era din Marchinopolul Traciei (adică
la smerenia noastră“, să fie considerată făcătoare de din cetatea lui Marchian), pe vremea împăratului Antominuni şi prăznuită pe 16 septembrie.
nie şi a ighemonului Antioh. Făcând multe minuni,
[16] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Marii răsturnând idolii la pământ cu rugăciunea sa, şi zdroMuceniţe şi Prealăudatei Eufimia.
bind pe Apolon şi pe Hercule, şi aducând pe mulţi către
Pe timpul împărăţiei lui Diocleţian, la Calcedon, era Hristos, a fost condamnată să i se taie capul. Însă fiind
o fecioară foarte frumoasă, fiica lui Filotron şi Teodo- dusă la soţia ighemonului ca să o întoarcă cu amăgiri,
rosia, care se numea Eufimia. Antipatul văzând frumu- ea a făcut-o şi pe aceasta creştină. După ce i s-a tăiat
seţea Sfintei fecioare, a răpit-o pe ea. El vrea să vâneze capul, zăcând cinstitul său trup neîngropat, un oareinima ei cea feciorească. La toate ea a răspuns bărbă- care Acachie, macedonean fiind, mergător la patria sa,
teşte şi a rămas neînduplecată. Atunci, prigonitorul a a cerut moaştele sfintei, şi ighemonul nebănuind nimic
poruncit să gătească roata cea pentru tortură. La acea în aceasta, i le-a dat.
roată legându-o pe sfânta fecioară, ea s-a îngrădit cu
Luând acesta sfintele moaşte, şi punându-le într-un
semnul Crucii. Când au început slujitorii a întoarce sicriu, sârguia a merge la patria sa. Şi călătorind el pe
roata, trupul ei se zdrobea şi încheieturile ei se desfămare, a căzut în boală şi a murit, iar corabia abătându-se
ceau. Rugându-se ea, roata a stat, pentru că un înger
la un colţ de mare, la ostrovul Limnului, a fost aşezat
venind, i-a întrerupt învârtirea şi pe sfânta pogorând-o,
a făcut-o sănătoasă. Prigonitorul a poruncit să se ardă acolo sfântul trup al muceniţei, şi lângă dânsa iubitocuptorul, şi să arunce pe Sfânta în foc. Ea rugându-se rul de mucenici Acachie.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
îndelung s-a însemnat cu semnul Crucii. Doi ostaşi,
Victor şi Sostene, care aveau poruncă să o arunce în şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
foc, au văzut pe îngerii lui Dumnezeu risipind focul şi
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îngrozindu-i să nu se atingă de ea. Atunci ei au ales să
li se taie capetele, decât să împlinească porunca. Ei au
[17] În această lună, în ziua a şaptesprezecea,
mărturisit pe Hristos şi au primit cununa muceniciei. pomenirea Sfintelor Muceniţe şi bine-biruitoare
Apoi, alţi doi ostaşi, luând pe fecioară, au aruncat-o în fecioare: Pistis, Elpis şi Agapi şi a maicii lor Sofia.
cuptor şi îndată focul i-a prefăcut pe ei în cenuşă. Sfânta
Aceste sfinte au trăit în Italia, pe vremea împărăţiei
a rămas neatins, pentru că însuşi Hristos Domnul, a lui Diocleţian. Deci aducând pe Pistis, care era de doicercetat-o pe ea în cuptor. Prigonitorul a aruncat-o sprezece ani, şi mărturisind ea pe Hristos, au bătut-o
iarăşi în temniţă. A doua zi, stând la judecată, a porun- cu toiege, şi i-au tăiat sânii, din care în loc de sânge a
cit să o spânzure şi să-i strujească trupul cu fiare ascu- curs lapte, şi după alte chinuri, i-au tăiat capul. După
ţite. Dar cu puterea lui Dumnezeu a rămas întreagă. aceea pe Elpis, care era de zece ani, au supus-o de aseEi au săpat o groapă adâncă şi umplându-o cu apă a menea la felurite chinuri, şi la urmă, prin sabie şi-a priadunat acolo mulţime fără de număr de balauri, vipere mit şi ea moartea. Tot aşa a fost chinuită şi Agapi care
şi jigănii otrăvitoare din mare şi a poruncit ca să o avea nouă ani, şi la urmă i-au tăiat capul. Iar maica lor,
arunce într-însa. Însemnându-se cu semnul Crucii, a Sofia, trei zile în urmă plângând pe mormântul lor, şi-a
sărit în groapă; dar a rămas nevătămată, iar balaurii dat sufletul către Domnul.
şi jivinele, o purtau pe spatele lor. Apoi, a poruncit să
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfintei
sape altă groapă tăinuită şi s-o umple cu suliţe, săbii şi
Muceniţe Agatoclia.
cuţite, cu ascuţişul în sus, iar deasupra acoperindu-o
Această sfântă a fost slujnică a unui oarecare Nicocu puţine paie şi pământ, a poruncit ca ea să meargă
pe acolo. Sfânta a trecut pe deasupra gropii ca o pasăre, lae care era creştin.
Femeia lui, care era pavlichiană, ocară a făcut Agatoiar alţi păgâni neştiind groapa aceea, au căzut într-însa
şi au pierit. Atunci, iar au bătut-o mult cu toiege şi a cliei timp de opt ani, bătând-o peste grumaji cu pietre,
poruncit să o fierăstruiască, dar fierăstrăul nu putea gonind-o desculţă prin locuri colţuroase, zdrobindu-i
să-i vatăme sfântul ei trup. Apoi au pus-o, într-o tigaie coastele cu un ciocan de fier şi arzându-i limba.
Dar, văzând că nu poate să o întoarcă spre voia sa,
înfocată să o ardă, dar şi tigaia s-a răcit. La sfârşit, au
i-a
turnat
jeratec peste grumaz, silind-o astfel să părădat-o la fiare, dar ele îi lingeau picioarele. O ursoaică
i-a făcut ei în picior puţină rană şi a curs sânge, după sească viaţa aceasta.
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
care îndată şi-a dat duhul lui Dumnezeu. Venind părinMucenici
Maxim, Teodot şi Asclipiodota.
ţii ei, au luat pe fiica lor cea sfântă şi au îngropat-o cu
Aceşti sfinţi au fost bătuţi, li s-au tăiat degetele mâicinste, aproape de cetate.
[16] Tot în această zi, pomenirea Sfintei nilor şi au fost băgaţi în temniţă întunecată, pentru că
mărturiseau pe Hristos. La urmă le-au tăiat capetele.
Muceniţe Meletina.
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Luna septembrie
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Lucia şi aceşti sfinţi. Din Egipt, au prins doi episcopi, ce se
numeau Pilevs şi Nil, şi doi boieri mari, ce se chemau
Mucenicului Geminian fiul ei.
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Patermutie şi Ilie, şi alţii împreună cu aceştia fiind la
Muceniţe Teodota.
număr o sută; iar din Palestina au prins cincizeci. SfânÎmpărăţind Alexandru la Roma cea veche, a fost tul Pilevs şi sfântul Nil, asemenea şi Patermutie şi Ilie,
trimis Simpliciu în Capadocia, şi a fost clevetită către şi cei cincizeci din Palestina, toţi aceştia prin foc au
dânsul Teodota, care era din părţile Pontului, femeie săvârşit mărturisirea, şi au luat cununile de la Domnul.
foarte bogată. Fiind adusă înaintea lui, şi neputând să o
Iar pe cei o sută ce se trăgeau din Egipt, mai întâi
plece ca să lase credinţa în Hristos, au atârnat-o şi i-au i-au orbit, scoţându-le ochii şi tăindu-le pulpele cele
zgâriat pântecele multe ceasuri; iar ea lăuda pe Dum- stângi ale picioarelor, după aceea i-au dat ca să lucreze
nezeu şi răbda, părându-i-se că altcineva ar fi chinuit. la metale. Şi în sfârşit, le-au tăiat capetele, luând şi ei
După aceea, pogorând-o, au băgat-o în temniţă şi de la Dumnezeu cununile nevoinţei.
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
după opt zile s-a deschis temniţa singură, iar păzitorii
s-au spăimântat şi degrabă au vestit lui Simpliciu, dar Mucenici Haralambie şi Pandoleon, cu tovarăşii
el nu i-a crezut. A doua zi au adus-o pe sfânta înain- lor. A căror prăznuire se face la mucenicia lor, care
tea lui, şi văzând-o cu totul sănătoasă, neavând măcar se află la Defteron.
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
un semn cât de mic de răni pe trupul său, a întrebat-o:
«Cine eşti tu?» Iar sfânta i-a zis: «Ţi s-a întunecat min- Mucenici Hraclid şi Miron, episcopii Tamasului
tea, că de ai fi treaz m-ai cunoaşte că eu sunt Teodota». de la Cipru.
Acestea auzind Simpliciu, a poruncit să fie încins tare
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh
Dionisie Erhan, al Cetăţii Albe-Ismail.
un cuptor, în care au băgat pe sfânta.
Înscris în rândurile sfinţilor din calendar în urma
A doua zi a trimis dregătorul pe doi popi idoleşti
şi cu alţii dimpreună, ca să risipească cenuşa trupului deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
sfintei. Aceştia destupând gura cuptorului, au fost arşi din 25 octombrie 2018, Sfântul Ierarh Dionisie Erhan,
amândoi de para focului, iar ceilalţi au văzut pe sfânta al Cetăţii Albe-Ismail, se bucură de o cinstire aparte
între doi tineri îmbrăcaţi în veşminte albe, şezând în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Anul acesta, în ziua
şi cântând; şi a ieşit sfânta din cuptor nevătămată, de 17 septembrie, ziua mutării sale la veşnicele locabucurându-se şi cântând.
şuri, a fost săvârşită prima prăznuire închinată acesDupă aceea, plecând Simpliciu la Bizanţ, a porun- tui sfânt, ale cărui moaşte – găsite nestricăcioase la 10
cit să ia şi pe sfânta legată să o ducă după dânsul. Şi iulie 2018 – se află în Mănăstirea Suruceni din Molabătându-se el la Ancira, a cerut să fie adusă sfânta, către dova de peste Prut.
care a zis: «De nu te vei pleca mie să jertfeşti la zei, te
Pe site-ul web al acestui sfânt locaş se regăseşte
voi ucide pe grătar încins». Iar ea zise lui: «De va intra postat şi Testamentul Episcopului Dionisie, o veritaşi Doroteu, slujitorul zeilor, cu mine şi va birui focul, bilă mărturisire a patriotismului şi a dragostei puse în
voi jertfi şi eu zeilor tăi». Şi a zis Simpliciu către Doro- slujba Bisericii Neamului Românesc, o mărturie plină
teu: «Intră cu dânsa având pe zei ajutor». Dar intrând de binecuvântări adresate păstoriţilor săi din Episcopia
el cu sfânta, îndată s-a topit de foc, iar sfânta a ieşit Cetăţii Albe-Ismail, Episcopia Argeşului sau credincionevătămată. De care lucru mirându-se dregătorul, a şilor din Arhiepiscopia Chişinăului, pe care a slujit-o
poruncit să fie legată iarăşi sfânta, şi dusă la Bitinia. Şi ca Arhiereu-vicar, pildă vrednică de urmat de către cei
când a sosit la Niceea, a poruncit ca să intre sfânta în care caută să-şi agonisească comoară veşnică în ceruri.
Redăm în rândurile de mai jos cuvintele înveşnicapiştea idolilor să facă rugăciune.
Sfânta a primit aceasta cu bucurie; dar toţi idolii au cite ale unei înalte conştiinţe româneşti:
căzut şi s-au zdrobit. Atunci cu mânie a poruncit dreTestamentul Sfântului Ierarh Dionisie Erhan
„Dionisie, din mila lui Dumnezeu, Arhiereu în slujba
gătorului ca sfânta să fie întinsă în patru părţi, şi să fie
despicată cu fierăstrăul. Şi făcându-se aşa, fierăstrăul s-a lui Dumnezeu, celui în Troiţă slăvit, Tatăl, Fiul şi Duhul
tocit, neputând să facă nimic, iar sfânta rămase liberă, Sfânt, cugetând la cele din urmă ale mele, m-am hotărât,
mulţumind Mântuitorului Dumnezeu. Întunecându-se fiind în nezdruncinată fire a minţii şi sufletului meu,
mintea lui Simpliciu, a poruncit să ucidă pe sfânta prin să las această diată, spre îndreptar şi învăţătură celor
sabie; şi aşa i-au tăiat capul.
ce ne urmează.
M-am născut în anul 1868, luna Noembrie, ziua
[17] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor o sută
de mucenici, şi a Sfinţilor Peleus şi Nil episcopii şi 2, dintr-o familie de pământeni din com. Bardar, jud.
Lăpuşna, după numele lor chemaţi Vasile şi Andriana
a celor 46 de mucenici de la Palestina.
Când s-a ridicat prigoană împotriva creştinilor din Erhan. Le mai dau şi aici încă o dată numele lor, ca şi
partea închinătorilor la idoli, atunci au fost prinşi şi prin acest zapis să le rămână veşnica lor pomenire.
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ziua a şaptesprezecea
În lume m-am numit Dimitrie. Din familie am neputând fi rupt de fiii oamenilor pentru nici odinioară.
moştenit de la tata dragostea de carte şi slova noastră Harul Domnului s-o păzească neprihănită şi neîntinată
românească, iar de la mama întărirea în credinţa şi de nici un rău în vecii vecilor.
obiceiurile strămoşeşti. După puţină carte căpătată
Clerului şi credincioşilor din Eparhia
acasă, m-am desăvârşit în cunoştinţele trebuitoare unui Cet-Albe-Ismailului las binecuvântările mele arhiereşti,
om, ce vrea să ştie şi să cunoască multe, singur cu multă dorind tuturor sporire duhovnicească spre mântuirea
trudă şi sârguinţă în liniştea chiliei mele călugăreşti.
sufletelor şi slava Bisericii Neamului meu românesc.
Încă de la 15 ani, după hotărârea tatălui meu, am
fraţi – Eparhia, clerul şi credincioşii Argeşului meu
fost ales de degetul lui Dumnezeu ca din opt copii, drag. Soarta vitregă din anul 1940 abătută asupra
eu mijlocaşul, să fiu dat la mănăstire spre slujba Neamului românesc şi asupra mea au făcut să fiu
lui Dumnezeu.
trimis a păstori Eparhia Argeşului – să mângâi sufletele
Şi aşa în anul 1883, Vasile Erhan şi-a dus pe fiul său îndurerate, eu, nemângâiatul de pierderea Basarabiei
Dumitru, Dionisie, Arhiereul de acum, la mănăstirea noastre.Dar privit-am din patul suferinţii mele în
Suruceni, jud. Lăpuşna. Mănăstirea era săracă şi acei depărtări peste zăbrelele geamurilor şi am văzut printre
care se nevoiau într-însa o duceau greu şi foarte greu lăcrămile dorului de […]
începătorii. Scumpul meu tată în câteva rânduri, văzând
aceasta, a vrut să mă ia din mănăstire, dar eu am rămas
Tuturor, clerului şi poporului argeşan le împărtăşesc
în hotărârea mea. Aşa a vrut Dumnezeu să ridice din binecuvântările mele arhiereşti, dorindu-le Har, pace şi
neamul fraţilor şi surorilor mele pe unul, care mai apoi mântuire de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Rog
pe toţi să-i tragă după el. Şi aşa s-a făcut. Martori îmi pe bunul Dumnezeu să le trimită răsplată cerească pentru
sunt atâţia preoţi, învăţători şi învăţătoare din rudeniile dragostea de fraţi cu care ne-au primit şi tratat în această
mele pe care i-am ajutat să-i văd cu carte şi spre folos mare ispită trimisă Ţării şi nouă de Cel Atotputernic.
Neamului meu românesc. Am dat şi dau slavă Domnului
Acolo pe pământul Argeşului, prin tot amarul
pentru aceasta.
prin care am fost trecut eu cu prilejul retragerii mele,
Din acest an, al intrării mele în mănăstire, m-am cu toţii am plâns de bucuria desrobirii pământului
nevoit cu nevoinţi călugăreşti, iată cu ajutorul nostru răvăşit, din Basarabia. Fie numele Domnului
Domnului – 60 ani, din care numai în marea treaptă a binecuvântat.
Arhiepiscopiei Chişinăului, la care am slujit ca Vicar
Arhieriei 25 ani.
În tot timpul slujirii mele, mai ales în darul preoţiei atâta timp şi din trupul căreia canoniceşte mă trag,
şi arhieriei mele, am căutat să fiu purtător de grije de îi păstrez toată recunoştinţa de fiu. Tuturor fraţilor
sufletele mie încredinţate de sfintele Biserici, păstorite mei din această de Dumnezeu păzită Arhiepiscopie,
de mine. Am tins să-mi fac cu deadinsul îndatorirea de le las binecuvântări arhiereşti, rugând pe Dumnezeu
păstor şi slugă a lui Hristos. Am învăţat cu timp şi fără să înmulţească Harul şi tot Darul cel de Sus peste toţi.
timp, propoveduind învăţătura Evangheliei, păzindu-mi
Pentru ca să nu rămână vre-o legătură pusă de mine
turma de lupii răpitori şi tuturor toate făcându-mă, am nedeslegată, după puterea ce-mi este dată, dau dezlegare
căutat să fiu îndreptător pe calea mântuirii şi nici de tuturor acelora, cari au fost legaţi sau opriţi de mine,
cum prilej de poticnire pentru cineva. Aşa am înţeles afară de acei, cari au căzut sub legăturile canonice
slujirea Bisericii şi la aceasta îndemn pe toţi purtătorii prevăzute de canoanele Sf. Apostoli şi Sf. Părinţi.
Tuturor binecredincioşilor creştini le las celor vii
de Har, de azi şi de totdeauna.
Latura îmbogăţirii duhovniceşti şi sufleteşti dintru binecuvântări şi îndemn de a fi tari în credinţă şi a se
început am pus-o mai presus de toate. În felul acesta mântui întru Hristos, iar celor morţi iertare şi dezlegare
am căutat să ajung a-mi aduna comori în ceruri şi nu pentru cele săvârşite în viaţă cu voie şi fără voie.
pământeşti, fiindcă iată mă despart de lumea aceasta
Neamului meu întreg îi doresc întregirea graniţelor
nimic având. Dar în calea nevoinţii acesteia întotdeauna şi atingerea tuturor idealurilor, la care am aspirat noi şi
Domnul a făcut luminarea mea şi mântuitorul meu, de strămoşii noştrii şi pentru cari noi adesea ne-am pus în
aceea mulţumesc acum lui Dumnezeu de toate şi pentru primejdii mari, scăpând de la duşmani până şi pe cei ce
toate, mutându-mă în pace cu încredinţarea că viaţa plecau în 1918 să şteargă hotarul nedrept al Prutului.
mi-am păzit şi calea mi-am săvârşit.
Cu limbă de moarte îndemn pe toţi la unire, bărbăţie
În această cale, ce apune acum, strig tuturor: şi credinţă întru apărarea sărăciei şi moşiei româneşti
«mântuiţi-vă, fraţilor!».
strânşi uniţi în jurul Tronului Conducătorului nostru.
Îmi vine în minte şi în ochii inimii trec în goana lor
Fraţilor români, să faceţi ca tot ce-i românesc să fie
cei 8 (opt) ani de zile pe care i-am păstorit în Ismail. veşnic şi nepieritor.
Biserica Cet-Albe-Ismail, mireasa Arhieriei mele, este
Dar iată că-i văd într-o ceaţă luminoasă prin mintea
comoara mea pământească, legăturile logodnei cu ea, mea şi pe confraţii mei Vlădici. De ei vorbesc la urmă,
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fiindcă aşa este starea noastră Vlădicească – să fim slugi cu înmormântarea mea de către Păr. T. Procopan, pe
tuturor şi cei de pe urmă. Toată ceata ierarhilor mi-a care-l însărcinez cu această grije.
fost şi-mi rămâne scumpă. Cu ei m-am nevoit în nevoile
Toate sumele ce vor mai rămâne, autorizez pe Păr.
Bisericii şi Neamului şi tot cu ei am tresăltat în bucurii. Bolboceanu să le predea numai nepoatei mele, preotesă
văduvă cu copii; Zagorodnâi din Suruceni.
Tuturor le cer iertare şi le-o împărtăşesc şi eu, iar în
În felul acesta mi se pare că am încheiat toate socotelile
viaţa ce le-a mai rămas o izbândă şi propăşire în cele mele cu cele pământeşti, îndemnând pe toţi fraţii creştini
ale Bisericii Neamului.
de totdeauna să se mântuiască în credinţa noastră,
Pe toţi şi pe toate – Vlădici, preoţi, mireni, fraţi singura adevărată şi veşnică.
şi surori – îi rog să nu mă uite şi să nu mă lase în
Mulţumind lui Dumnezeu pentru toate ce mi-a trimis
rugăciuni, cerându-mi de la Domnul odihnă şi iertare în viaţă sunt gata a mă înfăţişa Judecătorului Celui
după zbuciumata mea viaţă pământească.
Preaînalt, Drept şi Veşnic, căruia slava i se cuvine în
Şi acum trecând la cele vremelnice – pământeşti, vecii vecilor.
de la început caut să mărturisesc că o viaţă întreagă
Amin. s.s. Dionisie“.
am trăit-o pentru mănăstire şi pentru alţii. În viaţa
Un articol de: Tiberiu N. Olariu – 21 Sep, 2019
mea n-am folosit nimic ce-a fost strein. După câştiguri
urâte n-am umblat. De aceea acum la apusul zilelor
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
mele n-am nimic.
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
M-am străduit să fac şi cu voia Domnului am izbândit
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să duc la bun sfârşit biserica din Prisaca şi Borisăuca,
iar biserica de la Episcopia din Ismail am conceput-o
[18] În această lună, în ziua a optsprezeşi cu cheltuiala Eparhiei am zidit-o. Lui Dumnezeu i
cea,
pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru
se cuvine slavă pentru toate acestea, iar pentru mine
Evmenie,
episcopul Gortinei.
smeritul – îndemn. Anual la ziua morţii mele să mi se
Acest Eumenie din tinereţea vârstei, alegând viaţa
facă pomenire.
sihăstriei
şi petrecând cu multă nevoie, a dobândit
Poruncesc la toate rudeniile mele ca nimeni şi nici
smerenia
cea
desăvârşită. Drept aceea i s-au încredinodată să nu pretindă sub orice fel ar fi, casa mea din
mănăstirea Suruceni, la crame, la via de 4 ½ hectare şi ţat şi turma Bisericii din Gortina. Acesta pe un balaur
la pământul de 3 hectare. Toate acestea au fost agonisite groaznic ce a năvălit asupra lui l-a omorât cu făcliile.
de mine, din chiverniseala simbriei ce o aveam şi pe toate Apoi mergând la Roma, ca un înalt luminător, a lumiacestea le las mănăstirii în proprietate neînstrăinabilă. nat cu dumnezeieştile învăţături, spăimântând pe mulţi
Poruncesc şi soborului mănăstirii: anual, de ziua cu semne şi cu minuni. Şi de acolo, sosind la Tebaida,
morţii mele să-mi facă pomenire şi de fiecare dată să ajute numaidecât a potolit întristarea secetei. Aflându-se
câte pe trei sărmani cu ceva milostenie, fără s-o arăt eu, acolo, şi-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu. Iar
ca nu cumva mai târziu aceasta să pară o sarcină grea. după mutarea sa, tebanii i-au trimis trupul la moşia şi
C. N. Tomescu şi păr. Director pr. ic. st. Bejan îşi vor la turma sa, la locul ce se cheamă Raxos, unde se află
alege din ea unele cărţi pentru uzul lor la catedră şi şi cinstitul trup al lui Chiril.
[18] Tot în această zi, pomenirea Sfintelor
chiar traduceri spre folosul tuturor. Biblioteca mea, deşi
Muceniţe
femei Sofia şi Irina.
răvăşită, o las Seminarului Teologic din Chişinău după
[18] Tot în această zi, pomenirea Sfintei
ce d-l profesor […]
Muceniţe Ariadna.
Această sfântă a trăit pe vremea împăraţilor Adrian
Locul înmormântării, tare ar dori sufletul meu să
fie la Ismail, dar calea anevoioasă şi lungă, precum şi şi Antonin. Era roaba unui anume Terpil, ce era mare
vremea grea de acum, mă fac să înţeleg că aceasta nu în cetatea Promiseilor Frighiei Salutariei. Şi pentru că
n-a vrut să prăznuiască împreună la naşterea copiluse va putea.
Din cele două perechi de veşminte arhiereşti – în lui stăpânului său, în capiştea idolilor, a fost foarte rău
una, cea roşie, voi fi înmormântat, iar cealaltă pereche, chinuită, dar a scăpat. Stăpânul ei căuta să o prindă.
gălbue, dispun a fi trimisă la Ismail spre pomenirea mea. Atunci ea, apropiindu-se de o piatră, s-a rugat lui DumAlte lucruri mai mici din cele arhiereşti – cruci, nezeu să o izbăvească; şi din dumnezeiasca voie crăcârje, engolpioane etc. ce se vor mai găsi se vor preda pând piatra, s-a ascuns sfânta într-însa, şi iar s-a aşezat piatra cum a fost. Iar cei ce o căutau au pierit toţi,
Catedralei Chişinău.
Toate sumele ce se vor cuveni a fi ridicate pentru ucişi de îngerii ce s-au ivit.
[18] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
mine de la Stat dispun a fi ridicate de către Păr. N.
Bolboceanu, care va plăti cu ele toate cheltuielile făcute Mucenic Castor.
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ziua a nouăsprezecea
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne barbarii să invadeze pământurile romanilor, fără ca ei
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
să poată găsi un căpitan de oşti destul de încercat, ca
să le poată face faţă. Atunci împăratul şi-a adus aminte
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de Eustatie, de curajul lui şi de multele lui isprăvi de
[19] În această lună, în ziua a nouăsprezecea, arme, şi l-a chemat la curte şi i-a redat averea şi bunupomenirea Sfinţilor Mucenici Trofim, Savatie rile şi titlurile aristocratice romane. Iar Eustatie, în
fruntea oştilor romane, a învins şi respins pe barbari,
şi Dorimedont.
Aceşti sfinţi au trăit pe vremea împărăţiei lui Prob. şi întorcându-se la Roma, a aflat pe soţia şi copiii săi,
Dintre ei, Savatie, stând înaintea guvernatorului la păstraţi nevătămaţi de Harul lui Dumnezeu, pentru
Antiohia, şi fiind bătut foarte rău, a fost băgat în tem- credinţa sfântului. Iar noul împărat, Hadrian (117), i-a
niţă, şi astfel şi-a dat sufletul în chinuri. Iar pe Trofim redat lui cinstea cea dintâi, dar i-a cerut ca să aducă
încălţându-l cu încălţăminte de fier, şi urgisindu-l l-au jertfă la idoli pentru victoriile obţinute.
dus la Synad, şi suferind multe chinuri împreună cu
Eustatie i-a răspuns că această victorie s-a datorat
Dorimedont, li s-au tăiat capetele.
numai lui Hristos, nu şi puterii iluzorii a idolilor şi falCu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şilor dumnezei. De acest răspuns maniindu-se împăraşi ne mântuieşte pe noi. Amin.
tul i-au dat, pe el şi pe soţia şi pe copiii lui, spre mâncare fiarelor sălbatice. Cum însă fiarele nu au vrut să-i
SINAXAR
mănânce, i-au vârât într-un cazan de aramă încins cu
[20] În această lună, în ziua a douăzecea, foc şi aşa şi-au dat, Sfinţii Mucenici, sufletelor lor în
pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Eustatie şi mâinile lui Dumnezeu, fără ca focul să strice trupuTeopista, soţia lui, şi doi fii ai lor: Agapie şi Teopist. rile lor, spre mirarea păgânilor şi bucuria creştinilor,
Acest sfânt mare Mucenic Eustatie, pe când se care au înţeles astfel că harul lui Dumnezeu sălăşlunumea încă Plachida, iar femeia lui,
ieşte în trupurile Sfinţilor Mucenici, ce le sunt lăsate
Tatiana, a fost general peste oşti la Roma, pe vre- spre mângâiere.
mea împăratului Traian (către anul
[20] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
100). Şi deşi era un păgân bogat, el strălucea cu Părinţilor noştri şi Mărturisitorilor Ipatie episcopul
virtuţile, şi mai ales era foarte milostiv faţă de săraci. şi Andrei preotul.
Văzând Dumnezeu buna înclinare a sufletului lui, i
Aceşti sfinţi erau din Lidia, şi de copii mici au mers
s-a descoperit într-un chip asemănător celui în care la şcoală. Ipatie iubea călugăria, iar Andrei a fost făcut
s-a arătat Sfântului Apostol Pavel. Căci fiind într-o zi propovăduitor al Bisericii; însă întrecea pe alţii nu
la vânat, i s-a arătat un cerb şi a început a-l izgoni; şi numai cu postul şi cu privegherile şi cu rugăciunile, ci
apropiindu-se a văzut între coarnele lui cinstita Cruce încă şi cu toată smerita cugetare şi dragoste. Aflând de
a lui Hristos, strălucind mai mult decât soarele, şi pe dânşii episcopul Efesului şi trăgându-i la sine, pe Ipatie
dânsa chipul lui Hristos, şi a auzit glas de la Cruce,
l-a hirotonit episcop, iar pe Andrei prezbiter.
zicând: „O, Plachida! pentru ce mă prigoneşti? Eu sunt
Şi aflând de dânşii hulitorul de sfinţi Leon împăHristos, pe Care tu Îl cinsteşti, fără să ştii, prin lucrărat, a trimis de i-au chemat şi i-au băgat în temniţă.
rile tale cele bune“. Uimit şi speriat, Plachida a căzut
După aceea a poruncit de le despuiară capetele de piele
de pe cal şi a rămas fără cunoştinţă mai multe ceasuri.
Mântuitorul i-a apărut şi a doua oară, ca să fie încre- şi sfintele icoane cele de mult preţ pe capetele lor le-a
dinţat de adevărul din prima vedenie şi ca să-i spună ars; şi ungându-le bărbile cu smoală i-au purtat prin
ca El este Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământu- mijlocul oraşului, şi i-au junghiat în părţile Zirolofului, şi că din iubire pentru om a luat firea omenească lui, dându-i câinilor să-i mănânce.
[20] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
şi s-a întrupat pentru noi. Atunci Plachida a crezut cu
toata inima sa şi s-a botezat, el şi toată casa lui. Iar din Mucenici Artemidor şi Talaleu.
[20] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului
botez el s-a numit Eustatie, soţia lui, Teopista, iar cei
doi copii ai lor: Agapie şi Teopist. Văzând credinţa şi Părintelui nostru Meletie episcopul Ciprului;
virtuţile sale, Domnul i-a apărut din nou şi i-a spus că şi pomenirea celui dintre mărturisitori Marelui
o să ajungă, ca Iov, să îndure mari încercări din partea Ioan Egipteanul.
[20] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
diavolului, dar că Harul va fi cu el. Şi într-adevăr, atât
noul
Mucenic Ilarion Criteanul ce a mărturisit în
război a dat împotriva lui, ucigaşul de oameni, diavolul,
încât şi-a pierdut averea, a trebuit să ia drumul exilului, Constantinopol la anul 1804, săvârşindu-se prin sabie.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
iar pe femeia sa a văzut-o robită şi pe copiii lui răpiţi
de fiare sălbatice. Dar s-a întâmplat ca în vremea aceea şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
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Acest sfânt a mers singur către ighemonul Feniciei şi i-a zis: «Pentru ce eşti fără de minte, luptătorule
[21] În această lună, în ziua a douăzeci şi una, cu Dumnezeu, de goneşti turma lui Hristos?» Şi acela
pomenirea Sfântului Apostol Codrat.
mâniindu-se a poruncit să spânzure pe sfântul şi să-l
Acesta fiind om vechi şi mult ştiutor a predicat sfâşie, băgând sare în traiste de păr şi legându-le, strucuvântul Domnului în Atena şi în Magnesia; şi lumi- jea carnea sfântului foarte rău. Dar sfântul se bucura
nând pe mulţi cu învăţătura dogmelor i-a adus la lumina ca şi cum ar fi pătimit în trup străin. Atunci dregătorul
cunoştinţei lui Dumnezeu. Pentru aceea l-au alun- aflându-se în uimire, a dat poruncă să-i taie capul; şi s-a
gat persecutorii de la turma sa din Atena; întâi a fost suit la ceruri, slăvind şi binecuvântând pe Dumnezeu.
împroşcat cu pietre şi în foc ispitit, şi apoi cu alte chi[21] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
nuri. Iar mai la urmă a primit cununa muceniciei pe Mucenici şi fraţi buni, Evsevie, Nestav şi Zinon.
vremea împărăţiei lui Eliu Adrian.
[21] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Părinţilor
[21] Tot în această zi, pomenirea Sfântului noştri: Meletie şi Isachie, episcopii Ciprului.
Prooroc Iona.
Aceşti sfinţi şi fericiţi părinţi ai noştri au fost epiAcest Prooroc a fost fecior al lui Amati din Get, din
scopi ai Bisericii lui Hristos, din Cipru. Erau cucerCariatmaus, aproape de Azot cetatea elinilor de lângă
nici şi cu frica lui Dumnezeu. Lucru neîncetat avea a
mare. Şi fiind aruncat de chit, a mers la Ninive de a
învăţa pe popor dumnezeieştile cuvinte ale lui Hrispropovăduit; şi întorcându-se n-a rămas în pământos, şi a-şi împărţi averea la cei ce aveau nevoie. Şi aşa
tul său, ci luând pe mamă-sa a locuit în Asur, cetatea
făcând în toată viaţa lor, prin felurite locuri, s-au mutat
celor de alt neam. Pentru că zicea: «Aşa îmi voi ridica
către Domnul.
ruşinea mea, de vreme ce am minţit, proorocind asu[21] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
pra Ninivei cetăţii celei mari». Acesta este feciorul
Mucenic Prisc.
văduvei, pe care l-a înviat proorocul Ilie; căci mustra
[21] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor şase
atunci Ilie pe Ahav, şi chemând foamete pe pământ a
Mucenici, care erau păzitorii lui Maximian.
fugit şi mergând la Sarepta Sidonului, a aflat pe acea
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
văduvă cu fiul ei. Şi a locuit la dânsa, căci nu putea să
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
locuiască cu cei netăiaţi împrejur; şi a binecuvântat-o
pe dânsa pentru primirea ei de oaspeţi. Acesteia i-a
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înviat feciorul care-i murise. Şi sculându-se Iona după
[22] În această lună, în ziua a douăzeci şi doua,
foamete a mers la pământul lui Iuda, şi a îngropat pe
mamă-sa care murise, aproape de Balanul Deborei, şi pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Foca,
a locuit în pământul Senaar, şi a murit acolo şi a fost făcătorul de minuni.
Acest Sfânt era fiul lui Pamfil şi al Mariei din cetatea
îngropat în peştera lui Cenezeu, care fusese judecător unui trib, pe când nu era împărăţie. Şi a dat semn Sinope. Şi încă din fragedă vârstă făcea minuni mari cu
în Ierusalim şi în tot pământul, când vor vedea piatra darul Sfântului Duh. Şi a petrecut făcând minuni până
urlând cu jale cu viers subţire, şi gândac din lemn gră- la sfârşitul vieţii sale. I s-a arătat şi sfârşitul muceniind către Dumnezeu, atunci se va apropia mântuirea. ciei ce era să vină, că a venit un porumbel şi a şezut pe
Atunci vor vedea Ierusalimul stricat până în temelie, capul lui şi i-a pus cunună, grăind omeneşte: „Pahar
şi vor veni către dânsul toate limbile ca să se închine ţi s-a amestecat şi trebuie să-l bei“. Pe care pe deplin
Domnului. Şi vor clădi pietrele lui spre apusul soare- s-a învrednicit de l-a băut, în zilele împăratului Tralui. Şi acolo va fi închinăciunea Unsului, căci Ierusali- ian, luând sfârşit prin sabie şi prin foc. Şi după mutamul s-a dat spre pustiirea fiarelor sălbatice. Şi atunci rea lui către Domnul a făcut multe minuni.
[22] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh
va veni sfârşitul a toată suflarea.
[21] Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Teodosie de la Brazi.
Sfântul mucenic Teodosie s-a născut în prima jumăPărintele nostru Iona Savaitul.
Acest preacuvios preot a fost tată al Preacuviosu- tate a secolului al XVII-lea în aproprierea Mănăstirii
lui şi Preafericitului Teodor, şi al lui Teofan făcătorul Brazi. Părinţii săi l-au dus la slujbele care se oficiau aici.
de canoane. Chipurile lor le-a scris Teofil luptătorul de La vârsta de 18 ani el a intrat ca frate la aceasta mănăsicoane. Acest părinte Iona mergând la Lavra Sfântu- tire, iar metania de călugăr a primit-o la Mănăstirea
lui Sava, şi călugărindu-se, a dobândit smerenia desă- Bogdana-Bacău. Fiind un monah evlavios şi având şi o
vârşită. Şi făcând multe bunătăţi, întru bătrâneţe bune inteligenţă deosebită, a fost ales Episcop în anul 1669 la
Rădăuţi. În anul 1671 a fost trimis să păstorească Epis-a dus către Domnul.
[21] Tot în această zi, pomenirea Sfântului scopia Romanului, unde a activat până în anul 1674,
Mucenic Eusebie.
când a fost ales Mitropolitul Moldovei, unde scaunul

31
ziua a douăzeci şi treia
era vacant prin plecarea lui Dosoftei în Polonia. Dumi[22] Tot în această zi, pomenirea Sfântului
traşcu Cantacuzino, una dintre cele mai decăzute figuri Mucenic Isaac şi a Sfântului Martin.
din istoria noastră, l-a scos din scaun cu necinste şi l-a
[22] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului
închis la Mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi. Când s-a Cosma Zografitul, ce a pustnicit în Sfântul Munte
întors din Polonia Mitropolitul Dosoftei l-a scos din al Atonului, în anii 1323. Şi cei douăzeci şi şase
închisoare şi el s-a retras la Mănăstirea Brazi. Cum a cuvioşi Părinţi Zografiţi, care mustrând pe împăratul
ajuns aici a ridicat o biserică frumoasă cu hramul Sfân- Mihail şi pe patriarhul Ioan Becul, latino-cugetătorii,
tul Gheorghe, introducând reguli cu slujbe monahale deasupra Pirgului prin foc s-au săvârşit.
de zi şi de noapte. A avut grija şi de Mănăstirea BogCu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
dana. A înzestrat aceste mănăstiri cu terenuri ara- şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
bile, vii, pomi fructiferi, păduri şi mori de apă. În anul
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1694 o hoardă de tătari răzleţi au pătruns în Mănăstirea Brazi şi l-au chinuit cumplit pe Mitropolitul Teo[23] În această lună, în ziua a douăzeci şi
dosie ca să le dea odoarele şi banii, şi pentru că el nu treia, pomenirea zămislirii Sfântului slăvitului
a voit să le dea, l-au ucis tăindu-i cinstitul său cap. Era
înaintemergătorului şi Botezătorului prooroc Ioan.
după „Ziua Crucii“. Monahii împreună cu credincioAceastă dumnezeiască zămislire a binevestit-o dumşii de prin satele vecine l-au înmormântat în Biserica
nezeiescul Arhistrateg Gavriil către proorocul şi sfinSfântul Gheorghe, care era ridicată de Mitropolitul Teoţitul Zaharia, zicându-i: «Ascultată a fost rugăciunea
dosie. Din cauza cutremurelor din regiunea Vrancei,
ta». Aşa că din aceasta s-a cunoscut mai înainte dumbiserica ridicată de Mitropolitul Teodosie s-a ruinat.
nezeiasca şi fecioreasca naştere a Preacuratei NăscătoaAtunci Ieroschimonahul Dimitrie, stareţul Mănăstirii
Brazi, a dezgropat, în anul 1842, osemintele Mitropoli- rei de Dumnezeu, adică pentru minunea, şi a bătrânetului Teodosie şi le-au dus să fie reînhumate în Peştera ţilor şi a stârpiciunii Elisabetei.
[23] Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor
de jos, ridicată de primii pustnici ai Mănăstirii Brazi.
În timpul în care soborul de preoţi slujeau osemintele Mucenici Andrei şi Ioan, Petru şi Antonie, care s-au
Sfântului Ierarh Teodosie, era acolo şi Cuviosul Antipa săvârşit în Africa.
Domnind la Roma Vasile Macedon, domnea şi tirăde la Calapodeşti, care mărturiseşte: „M-am învrednicit a vedea aceste moaşte, eu le-am atins şi erau bine- nea preacrudul Avrahin Agareanul (Turcul) toată Africa.
mirositoare“. Viaţa Sfinţitului Mucenic Teodosie, sme- Acesta prădând Siracuzele (aceasta este Mitropolia
renia sa, dragostea pentru buna rânduială a obştilor Siciliei), a luat de acolo pe Ioan împreună cu copiii lui,
monahale, grija părintească faţă de păstoriţi, răbdarea Petru şi Antonie, care erau încă mici şi îndată a porunsuferinţelor şi prigonirilor nedrepte, precum şi lucra- cit să-i înveţe carte agarenească. Şi după ce au ajuns
rea lui încununată de jertfă martirică au făcut ca să fie la vârstă bărbătească, şi întreceau pe mulţi cu înţelepîntotdeauna cinstit cu evlavie de dreptmăritorii creş- ciunea şi cu faptele bune, mirându-se de dânşii acel
tini. Sfântul Teodosie de la Brazi a fost în mod solemn viclean Veliar, i-a boierit: făcând pe Antonie ghenicon,
proclamat Sfânt la data de 5 octombrie 2003. Pome- şi pe Petru sachelar. Însă aceştia în ascuns erau creşnirea sa a fost stabilita pentru ziua de 22 septembrie. tini, iar la vedere se făţărniceau că sunt saracini. Dar
[22] Tot în această zi, pomenirea Sfântului nu s-au putut ascunde mult timp. Că aflând Avrahin, şi
mâniindu-se, i-a pus cu picioarele în obezi, şi i-a bătut
Foca grădinarul.
Acest Sfânt era din Sinope, cetate veche şi vestită cu toiege noduroase.
Fericitul Antonie luând patru sute de toiege pe tălpi,
lângă Marea Neagră. Avea meşteşug grădinăria, la care
ostenea şi lucra, şi ce agonisea avea mare grijă să-şi mulţumea lui Dumnezeu. După aceea l-a pus pe un grăînfrumuseţeze sufletul. Pentru aceea nu s-a ascuns, ci tar, legat deasupra unui samar cu ştreanguri şi l-a purtat
s-a vădit ca o slugă adevărată a lui Hristos către ighe- prin mijlocul târgului. Iar pe Petru dezbrăcându-l, l-a
monul care era atunci. Şi venind ucigaşii, au găzduit la bătut cu toiege pe spinare şi pe pântece, şi l-a băgat în
casa celui pe care îl căutau. Primindu-i şi odihnindu-i temniţă. După aceea mai scoţându-i, iarăşi i-a supus la
i-a întrebat cine sunt şi cu ce trebuinţă au venit în cumplite chinuri, în timpul cărora şi-au dat sufletul lui
cetatea lui? Aceia îi spuseră taina, că ei căutau pe Dumnezeu. După aceea au adus şi pe tatăl lor Ioan, şi
Foca, pentru a-l chinui. Şi dacă a auzit sluga Domnu- ridicându-l cu mâna stângă de grumaji, îi băgă lui sabia
lui acestea, făcându-şi gătirea mormântului, s-a vădit în gură pe gâtlej, şi aşa el şi-a dat duhul peste fiii săi.
Şi făcând foc mare, au ars trupurile sfinţilor toate la
pe sine la cei ce-l căutau; iar lor li s-a făcut milă; dar
el îi rugă să îndrăznească a înfăptui porunca pe care un loc. Iar fericitul Andrei, foarte bătrân fiind de vâro aveau, şi tăindu-i capul, s-a adus curată jertfă înain- stă, şi multă vreme zăcând la închisoare, uscat fiind
de foame şi de sete şi de goliciune şi nesupunându-se
tea lui Dumnezeu.
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aceluia, a fost străpuns cu suliţa şi apoi i s-a tăiat capul. apă, să mănânce sau să doarmă. Când Teoclia a aflat
că frumoasa ei fiică crede în Hristos, a mers mânioasă
Şi aşa s-a plinit mărturisirea lor.
[23] Tot în această zi, pomenirea Sfintei Muceniţe să o determine să vină acasă. Mama ei a vorbit cu ea,
a bătut-o, a lăsat-o flămândă, dar totul a fost în zadar.
Raida fecioara.
Această sfântă s-a născut în Egipt, la locul ce se Tamir a cerut dregătorului cetăţii, să-l întemniţeze pe
cheamă Tama, fiică fiind unui preot anume Petru, şi a Pavel. Tecla riscând, în timpul nopţii, a intrat la Pavel.
îmbrăcat schima monahicească, având ea doisprezece Acesta a binecuvântat-o, numind-o mireasa lui Hrisani. Deci pogorându-se împreună cu alte fecioare la tos. Mama ei a găsit-o în temniţă, şi a scos-o cu forţa
fântână ca să-şi scoată apă şi văzând multe fecioare, afară. Guvernatorul a adus la judecată pe Pavel, şi a
femei şi mulţime de bărbaţi, preoţi şi diaconi şi călu- chemat-o şi pe Tecla. Mama ei a strigat către judecăgări, pe care îi prinsese ighemonul Luchian, şi-i ducea tor să o ardă în foc, şi el a rostit această sentinţă. Tecla
legaţi într-o corabie, şi aflând ea că sunt legaţi pentru s-a aşezat singură pe grămada de fân, şi, făcând semHristos, îmbărbătându-se, a intrat şi ea între dânşii, nul crucii, s-a pregătit să ardă. În timp ce focul ardea
rugându-se lui Comentarisie care era mai mare, ca să în jur, nevătămând-o, a venit o ploaie mare, cu grinfie şi ea cu aceia, iar acela o învăţa să-şi aleagă ce este dină, care a stins focul. Judecătorul şi mulţimea s-au
mai bine: să nu pătimească chinuri, nici să moară cu speriat şi au fugit la casele lor. Tecla şi-a părăsit famiacei legaţi. Dar nevrând ea, a stat înaintea ighemonului lia şi a plecat să-l caute pe Apostolul Pavel în Antioşi a batjocorit pe zeii lui şi l-a scuipat în obraz căci îşi hia. Un tânăr, mai mare în acea cetate, s-a îndrăgostit
bătea joc de credinţa creştinilor. De aceea, după multe de Tecla, dar fiind refuzat a cerut să fie aruncată fiarelor sălbatice. A doua zi, tânăra a fost aruncată fiarelor,
chinuri i s-a tăiat capul.
[23] Tot în această zi, pomenirea Cuvioaselor dar acestea lingându-i picioarele, nu au vătămat-o cu
nimic. În următoarea zi, a fost iarăşi aruncată goală, în
femei surori Xantipia şi Polixenia.
Aceste sfinte au fost din ţara spaniolilor, pe vremea mijlocul leilor flămânzi, însă animalele nu s-au atins de
lui Claudie Cezarul. Xantipi era femeia lui Prob care trupul ei curat. Atunci a poruncit să se sape o groapă
administra ţara şi a fost învăţată de Apostolul Pavel mare în care a aruncat din nou animale şi pe Sfânta
când a fost acolo, şi împreună cu alţii şi bărbatul ei. Tecla în mijlocul lor, dar ea a ieşit şi de acolo nevătăIar Polixeni fusese răpită de oarecare om rău şi făcă- mată. Pentru ultima dată, mai marele cetăţii a poruntor de rele; dar cu darul lui Dumnezeu a scăpat curată cit să aducă doi tăuraşi tineri şi au legat-o cu frânghii
groase, cu un picior de unul, iar cu altul de celălalt, şi
şi neîntinată, şi a fost botezată de Apostolul Andrei.
Crezând mulţi prin ea, a luat cu sine pe Aposto- cu bolduri înfierbântate i-au împuns, ca aceştia să fugă.
lul Onisim, şi s-au dus în Spania, patria sa. După acea Sfânta a fost păzită din nou, căci frânghiile groase s-au
călătorie mare şi nespusă, a fugit trăgând cu dânsa şi rupt, asemenea unor fire de păianjen. Fiind întrebată
pe Rebeca cu care se botezase, şi a aflat pe sora sa Xan- cine este, de nu reuşesc să o piardă, ea a răspuns: „Sunt
roabă a Dumnezeului Celui Viu“. Şi temându-se, au
tipi. Şi petrecându-şi viaţa împreună, şi multe puteri
eliberat-o. Sfânta Tecla s-a retras într-o peşteră. Ea îi
de minuni arătând, către Domnul s-au dus.
tămăduia pe toţi cei care veneau la peştera ei. Localnicii
[23] Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul
fiind învrăjbiţi de vraci împotriva ei, s-a rugat lui DumMucenic Nicolae Pantopolitul, care, mărturisind în
nezeu şi stânca unde sălăşluia s-a despicat şi muntele
Constantinopol, la anul 1672, prin sabie s-a sfârşit; şi
i-a devenit refugiu, dar şi mormânt. Se crede că Sfânta
pomenirea Sfântului noul Mucenic Ioan din Coniţa.
avea atunci 90 de ani. Ea este prima fecioară, martiră
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
pentru Hristos, şi este socotită întocmai cu Apostolii.
şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
[24] Tot în această zi, pomenirea Cuviosului
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[24] În această lună, în ziua a douăzeci şi patra,
pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi întocmai cu
Apostolii, Tecla.
Sfânta Tecla este prima fecioară care a pătimit pentru Hristos. De o frumuseţe deosebită, Tecla a fost
logodnica unui tânăr de neam bun, pe nume Tamir.
Deşi avea doar 18 ani, era foarte înţeleaptă. Ascultând
cuvântul Sfântului Apostol Pavel, a hotărât să trăiască
toată viaţa ei în curăţie. Tânăra fecioară a ascultat
cuvintele Apostolului trei zile şi trei nopţi, fără să bea

Părintelui nostru Coprie.
Acest sfânt părinte s-a născut în gunoi lângă Mănăstirea Sfântului Marelui Teodosie Chinoviarhul, dintr-o
femeie urmărită de agareni, cu alţi mulţi creştini care
fugeau către Sfântul Teodosie ca să scape. După ce s-au
dus păgâni, potoliţi de dumnezeiescul dar ce locuia
în Sfântul Teodosie, au aflat călugării pe copilul ce se
născuse în gunoi. Din porunca marelui Teodosie l-au
luat şi l-au numit Coprie (adică gunoi) şi a fost hrănit cu laptele unei capre, care păştea în câmp împreună cu celelalte. Iar când ştia vremea că trebuie să
sugă copilul, se pogora singură din munte de-l alăpta
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şi iar se întorcea la turmă. Dacă s-a făcut mare, copilul deznădăjdui“, pe care păzindu-l ca pe un îndreptar, a
era foarte drag marelui Teodosie, şi s-a învrednicit de alergat în calea lui Antonie, a lui Macarie, a lui Sisoe,
Duhul Sfânt. Căci păzind curăţia sufletului a ajuns de a lui Pimen şi a celorlalţi preaslăviţi dascăli ai pustiei,
i se supuneau fiarele sălbatice. Aşa, într-una din zile, a căror măsura şi ale căror dăruiri a atins. A lăsat şi
aflând un urs în grădină mâncând lăptucile, l-a luat de scrieri pline de har şi de Duhul Sfânt, pe care le-a făcut
urechi şi l-a scos afară. Şi poruncindu-i, cu ruga mare- cunoscute ucenicul şi învăţăcelul lui, Stareţul Sofrolui (Teodosie), n-a mai cutezat ursul altădată să mai nie, întemeietorul şi arhimandritul mănăstirii celei din
intre în grădină. Şi în munte suindu-se cu un măgar insula Britaniei, a binecredincioşilor ortodocşi. Venind
la lemne, şi aducând lemnele iarăşi a venit un urs, şi acel Avva Sofronie, a scris viaţa şi învăţătura aceluia pe
a apucat măgarul să-l vatăme. Dar sfântul a prins pe larg şi cu de-amănuntul, ce fel a fost acest nevoitor al
urs, şi a pus lemnele pe el zicându-i: «Nu te voi lăsa, Domnului, şi cum, murind vieţii întru totul, a dobâncă acum trebuie să faci tu slujba măgarului până se va dit pe Hristos. Căci a fost acest minunat bărbat „blând
tămădui». Şi prin ruga marelui Teodosie i se supunea şi smerit cu inima“ (Mt 11, 29), înflăcărat rugător către
ursul şi căra lemne. Acest sfânt servind la bucătărie, Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor, şi un
când undea căldarea de se vărsau bucatele, negăsind propovăduitor neasemuit al dragostei pentru vrăjmaşi,
la îndemână lingura cea obişnuită, îşi băga mâna goală care este întărirea cea mai neîndoielnică cu putinţă a
în căldare de potolea undele şi nu se vătăma.
venirii Duhului, cu adevărat Cel dumnezeiesc. Acest
Ajungând el la nouăzeci de ani, strălucea între părin- fericit Cuvios Siluan, s-a mutat de la moarte la viaţă,
ţii aceia ca soarele, împodobit fiind cu preoţia şi cu împlinit în zile după Duhul, în ziua de 24 septembrie,
tot felul de virtuţi. Şi stând într-un loc ascuns îşi tin- anul 1938, împărăţind peste noi Domnul nostru Iisus
dea rugăciunile către Dumnezeu atâta, încât marele Hristos, Căruia I se cuvine slava şi stăpânirea, în vecii
Teodosie, după mutarea sa către Domnul, i se arăta, vecilor. Amin.
şi venea împreună cu dânsul şi cânta. Şi mai pe urmă
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne
zise către dânsul: «Iată, frate Coprie, ţi-a venit vre- şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
mea petrecerii tale; vino către noi la locul care-ţi este
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gătit». Şi dacă auzi aceasta minunatul, peste puţine zile
se îmbolnăvi şi sărutând pe sfinţii părinţi, se duse cu
[25] În această lună, în ziua a douăzeci şi cincea,
pace către Domnul.
pomenirea
Preacuvioasei Maicii noastre Eufrosina,
[24] Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios
fiica
lui
Pafnutie
Egipteanul.
Siluan Atonitul.
Sfânta Eufrosina a trăit pe timpul Împăratului TeoAcest Cuvios Siluan, s-a născut din părinţi cucerdosie
cel Mic. Părăsind ea lucrurile veselitoare ale
nici de pe pământul Rusiei în satul numit Sovsk, ţinând
lumii
şi
deşertăciunea şi slava vieţii acesteia, şi fugind
de Mitropolia Tambovului, în anul 1866. Din tinereţe
a fost chemat la pocăinţă de Însăşi prealăudata Născă- pe ascuns din casa părintească, s-a schimbat pe sine,
toare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria. La 27 îmbrăcând haine bărbăteşti, Smarald numindu-se, în
de ani, a părăsit grijile lumii şi întărindu-se la drum cu loc de Eufrosina. Şi fiindcă a iubit vieţuirea monahirugăciunile celui între Sfinţi Părintele Ioan din Kron- cească, a mers la o mânăstire de bărbaţi, arătându-se
stadt, a ajuns în Grecia, la vestitul Munte Athos, luând ca un famen împărătesc, şi tunzându-şi părul capuasupră-şi jugul cel monahicesc în Mănăstirea Sfântului lui său, se silea prin tot chipul să se ascundă, ca să nu
Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon. Dăruindu-se o afle Pafnutie, tatăl ei. După ce şi-a câştigat dorinţa,
din tot sufletul lui Dumnezeu, în puţină vreme a pri- se nevoia cu multe nevoinţe şi osteneli şi cu rugăciuni
mit, nu numai rugăciunea cea neîncetată în dar de la neîncetate, până când şi-a uscat cu totul trupul său ginPreasfânta de Dumnezeu Născătoare, dar şi dumne- gaş femeiesc, aşa fel, încât toţi fraţii mânăstirii se spăizeieştii şi negrăitei arătări în slavă a Domnului nostru mântau şi se minunau, văzând pătimirea ei. Şi cu adeIisus Hristos s-a învrednicit, în cinstita biserică a Sfân- vărat era un lucru minunat, să vadă cineva o femeie
tului Prooroc Ilie, care se află în moara mănăstirii mai frumoasă, locuind în mijlocul monahilor. Prin urmare
sus-zise. Stingându-se însă primul har şi fiind cuprins, aşa a putut a străluci în mijlocul bărbaţilor cu virtucel preacuvios, de plâns mare şi de multe ori fiind pără- ţile, precum şi piatra cea scumpă smaraldul străluceşte
sit de Dumnezeu şi dat ispitirilor vrăjmaşilor celor înţe- în mijlocul celorlalte pietre. Cu adevărat smarald s-a
legători, vreme de 15 ani urmând paşilor lui Hristos, arătat fericita aceasta Eufrosina, rămânând necunos„cereri şi rugăciuni cu strigare tare şi cu lacrămi adu- cută, nu un an sau doi sau trei, ci vreme de treizeci şi
când, către Cel ce putea să-l mântuiască pe dânsul din opt de ani încheiaţi, adică până la sfârşitul vieţii sale.
moarte“ (Evr 5, 7), învăţat de Dumnezeu fiind, a auzit Căci numai la sfârşitul vieţii sale s-a arătat cum că era
glasul Dătătorului de Lege: „Ţine-ţi mintea în iad şi nu femeie, şi nu bărbat. Pafnutie, tatăl ei, a mers odată la

