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Sambătă, 15 august - (†) Adormirea Maicii Domnului

cea mare cu cuvinte mângâietoare. Apoi a
arătat despre cele două veşminte ale sale ca
să le ia două văduve sărace, fiecare din ele
câte unul, care-i erau ei prietene şi cunoscute
şi de la dânsa le era hrana.

Sinaxar la Adormirea
Maicii Domnului
—— • ——

Când a binevoit Hristos Dumnezeul
nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu
trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască,
prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de
pe pământ. Căci Arhanghelul Gavriil, venind
la dânsa, a zis: "Acestea zice Fiul tău:
Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine.
Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul
cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea
nemuritoare". Născătoarea de Dumnezeu s-a
bucurat cu bucurie mare, şi cu dorul ce avea
ca să se mute la Fiul său, s-a suit degrabă în
Muntele Măslinilor ca să se roage, căci avea
obicei de se suia adesea acolo ca să se roage.
Şi s-a întâmplat atunci un lucru minunat.
Când s-a suit acolo Născătoarea de
Dumnezeu, atunci de la sine s-au plecat
pomii ce erau pe munte, şi au dat cinstea şi
Bucură-te Maica Vieţiă!
închinăciunea ce se cădea către Stăpână, ca şi
cum ar fi fost nişte slugi însufleţite.
Şi vorbind ea acestea şi învăţând, s-a făcut
fără de veste sunet de grabnic tunet, şi arătare
După rugăciune s-a întors acasă şi, de mulţi nori, care aduceau de la marginile
îndată, s-a cutremurat casa cu totul, iar ea, lumii, pe toţi ucenicii lui Hristos la casa
aprinzând multe lumânări şi mulţumind lui Maicii lui Dumnezeu. Între care erau şi de
Dumnezeu şi chemând rudeniile şi vecinii, şi- Dumnezeu înţelepţii ierarhi: Dionisie
a grijit toată casa, şi-a gătit patul şi toate cele Areopagitul, Ierotei şi Timotei.
ce se cădea de îngroparea ei. Şi a spus cele ce
i-a zis îngerul, despre a sa mutare la cer. Iar
Aceştia, dacă au aflat pricina venirii
spre încredinţarea celor zise, a arătat şi darul lor, aşa adunaţi fiind, au zis aceste cuvine
ce i se dăduse: o stâlpare de finic. Iar femeile către dânsa: "Noi, o, Stăpână, ştiindu-te în
chemate, dacă au auzit acestea, au plâns cu lume, ca şi cu singur Stăpânul nostru şi
tânguire şi cu lacrimi şi au suspinat cu jale. Dascălul ne mângâiam; dar acum cum vom
Deci potolindu-se ele din tânguire, s-au rugat putea să suferim greul acesta? Însă de vreme
să nu rămână sărace de dânsa. Iar Preacurata ce cu voia Fiului şi Dumnezeului tău te muţi
le-a făgăduit că, mutându-se la ceruri, nu spre cele ce sunt mai presus de lume, pentru
numai pe dânsele, ci şi pe toată lumea o va aceasta plângem, precum vezi şi lăcrimăm,
cerceta şi o va umbri. Şi aşa alina întristarea cu toate că într-alt chip ne bucurăm despre
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cele ce sunt asupra ta rânduite". Acestea au
zis şi vărsau lacrimi, iar ea a zis către dânşii:
"Prietenii mei şi ucenicii Fiului şi
Dumnezeului meu, nu faceţi bucuria mea
plângere, ci-mi îngrijiţi trupul, precum eu îl
voi închipui pe pat".

dreptatea lui Dumnezeu ajungând pe
îndrăzneţii şi obraznicii aceia; le-a făcut
pedeapsă tuturor prin orbirea ochilor. Iar pe
unul dintr-înşii, care mai nebuneşte se
pornise de apucase acel sfânt pat, l-a lipsit şi
de amândouă mâinile, care au rămas
spânzurate de pat, tăiate de dreapta judecata a
lui Dumnezeu. Iar acela, crezând din tot
sufletul, a aflat tămăduire, şi s-a făcut sănătos
ca şi mai-nainte. În acelaşi chip şi cei ce
orbiseră, crezând şi punând asupra lor o parte
din poala patului, au dobândit vindecare.

Când s-au săvârşit cuvintele acestea,
iată a sosit şi minunatul Pavel, vasul cel ales,
care căzând la picioarele Maicii lui
Dumnezeu, s-a închinat şi deschizându-şi
gura a lăudat-o cu multe cuvinte, zicând:
"Bucură-te Maica Vieţii, împlinirea şi
încheierea propovăduirii mele; că deşi pe
Toma întârzie din nou
Hristos Fiul tău trupeşte pe pământ nu L-am
văzut, însă pe tine văzându-te, mi se părea că
Iar Apostolii, sosind la satul
pe Dânsul Îl văd".
Ghetsimani, au aşezat acel de viaţă începător
trup în mormânt, şi au stat trei zile lângă
dânsul, auzind neîncetat glasuri îngereşti.
Au vrut să răstoarne patul Preasfintei
După
aceasta,
luând Fecioara
iertăciune cu toţi, s-a culcat pe pat şi şi-a
închipuit preacuratul său trup precum a vrut;
şi a făcut rugăciune pentru întărirea lumii şi
paşnica ei petrecere, şi i-a umplut şi pe dânşii
de binecuvântarea ei. Şi aşa în mâinile Fiului
şi Dumnezeului său şi-a dat sufletul.

Ş
i de vreme ce, după dumnezeiasca
rânduiala, a lipsit unul din Apostoli, adică
Toma, care nu s-a aflat la preamărita
îngropare, ci sosind cu trei zile mai pe urma,
era mâhnit foarte şi întristat, că nu se
învrednicise să vadă şi el ca şi ceilalţi
Apostoli trupul; şi au deschis cu socoteală
mormântul pentru dânsul ca să se închine şi
Şi îndată ochii orbilor s-au luminat şi auzul el acelui preasfânt şi preacurat lăcaş, adică
surzilor s-a deschis, ologii s-au îndreptat şi trupului Născătoarei de Dumnezeu.
tot felul de patimă şi de boală lesne se
tămăduia. După aceea a început Petru
Şi dacă a văzut s-a minunat că a aflat
cântarea cea de ieşire şi ceilalţi Apostoli; unii mormântul fără de sfântul trup, şi era numai
au ridicat patul, alţii mergeau înainte cu făclii giulgiul,
care
rămăsese
mângâiere
şi cu cântări, petrecând spre mormânt trupul Apostolilor şi tuturor credincioşilor, şi
cel primitor de Dumnezeu. Atunci s-au auzit mărturie nemincinoasa a mutării Născătoarei
şi îngerii cântând şi văzduhul era plin de de Dumnezeu. Că şi până astăzi mormântul
glasurile cetelor celor mai presus de firea cel cioplit în piatră aşa se vede lipsit de trup
omenească.
şi este cinstit cu închinăciune, întru mărirea
şi cinstea preabinecuvântatei măritei stăpânei
Pentru aceste lucruri, mai-marii noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea
iudeilor, chemând pe unii din popor, i-au Fecioarei Maria.
înduplecat să răstoarne patul în care era
aşezat trupul cel de viaţă începător. Dar
Sursa: doxologia.ro
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vrednicii săi înaintaşi, Constantin voievod
îşi începu slăvita domnie punând temelia
celei mai mari mănăstiri ctitorite de el, cea
de la Hurezi, unde şi-a pregătit şi loc de
veşnică odihnă. Nenumărate sunt însă
bisericile şi mănăstirile ridicate sau
înzestrate de milostivul şi evlaviosul
domnitor pe tot cuprinsul Ţării Româneşti.

Viața Sfântului Mucenic
Constantin Brâncoveanu
Voievod
—— • ——
Acest binecredincios şi de Hristos
iubitor Voievod al Ţării Româneşti s-a
născut la anul 1654 din părinţi de bun
neam, după tată fiind coborâtor din
voievodul Matei Basarab, iar după mamă,
nepot al voievodului Şerban Cantacuzino,
în timpul căruia, la anul 1688, s-a tipărit
pentru întâia dată în întregime Sfânta
Scriptură în limba română.

Dărnicia şi purtarea de grijă a
evlaviosului
Voievod
Constantin
Brâncoveanu nu cunoşteau margini. Ele nu
se vor opri la hotarele Ţării Româneşti, ci
se vor revărsa şi la fraţii români din
Moldova şi din Transilvania, la toate
patriarhiile ortodoxe, la dreptcredincioşii
creştini aflaţi în suferinţă pe meleagurile
siriene, caucaziene şi arabe, la Locurile
Rămas orfan de tată încă din
Sfinte ale Răsăritului: la Ierusalim, la
pruncie, tânărul Constantin a fost crescut
Athos, la Sinai şi la mănăstirile din Grecia
de către unchiul său, stolnicul Constantin
şi din insulele greceşti.
Cantacuzino, cel mai învăţat boier al
vremii sale. Acesta s-a îngrijit să-i pună
Iar după aproape 25 de ani de
dascăli înţelepţi spre a primi învăţătură
strălucită domnie i-a fost dat marelui
aleasă. Pentru iscusinţa şi înţelepciunea sa,
Voievod
Constantin
Brâncoveanu,
Constantin a primit înalte dregătorii,
împreună cu cei patru fii ai săi,
bucurându-se de multă cinstire încă din
Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, precum
tinereţe.
şi cu sfetnicul Ianache, să fie părtaşi
patimilor lui Hristos şi să fie încununaţi cu
După moartea voievodului Şerban
coroana sfântă a muceniciei. Aceasta s-a
Cantacuzino la anul 1688, luna octombrie
petrecut astfel:
în 29 de zile, la stăruinţele tuturor
boierilor şi dregătorilor ţării, vrednicul
În Săptămâna Patimilor din anul
Constantin Brâncoveanu a primit scaunul
1714, în urma trădării unor boieri, care lde domn al Ţării Româneşti, fiind uns de
au clevetit că unelteşte împotriva turcilor,
către
patriarhul
de
Constantinopol
la Bucureşti a sosit o mulţime de ostaşi
Dionisie IV Seroglanul şi de mitropolitul
trimişi de sultanul Ahmed al III-lea, care lTeodosie. împodobit de Dumnezeu cu
au luat pe Constantin Vodă cu fiii şi
daruri alese, el a cârmuit ţara cu adâncă
ginerii săi şi l-au dus la Inalta Poartă, în
pricepere şi înaltă priveghere, cu blândeţe
jalea tuturor locuitorilor oraşului. Luânduşi răbdare creştinească.
şi rămas bun, Constantin a zis noului
domnitor şi celor din apropierea lui: „Dacă
Luând în ajutor pe Hristos,
aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu
Impăratul veacurilor, şi având pildă pe
pentru păcatele mele, facă-se voia Lui!
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Dacă sunt însă fructul răutăţii omeneşti, lor, astfel că în ziua praznicului Adormirii
pentru pieirea mea, Dumnezeu să ierte pe Maicii Domnului, la 15 august, când
duşmanii mei".
Dreptcredinciosul Voievod Constantin
Brancoveanul împlinea 60 de ani şi era
ziua de nume a doamnei sale, Marica, el a
fost scos din temniţă împreună cu fiii săi şi
cu sfetnicul Ianache, pentru a primi
sfârşitul mucenicesc.
Mărturisitorii lui Hristos au fost
duşi pe străzile oraşului lui Constantin,
îmbrăcaţi numai în cămăşi, desculţi, cu
capetele descoperite şi legaţi în lanţuri,
întocmai ca răufăcătorii. La locul de tăiere
aştepta mulţime de popor, sultanul Ahmed
al III-lea, vizirul său şi ambasadorii
marilor puteri europene. Acolo mucenicii
fiind puşi în genunchi, mult pătimitorul
Constantin i-a îmbărbătat pe fiii săi: „Fiii
mei, iată, toate avuţiile le-am pierdut. Să
nu ne pierdem şi sufletele! Staţi tari,
bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă
la moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul
nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce
moarte de ocară a murit! Credeţi tare în
aceasta şi nu vă mişcaţi din credinţa
ortodoxă pentru viaţa şi lumea aceasta!
Aduceţi-vă aminte de Sfântul Pavel, ce
zice: că nici sabie, nici îmbulzeală, nici
moarte, nici alta orice nu-l va despărţi de
Hristos; că nu sunt vrednice muncile şi
nevoile acestea de aici spre mărirea ceea
ce o va da Hristos. Acuma dară, o dulcii
mei fii, cu sângele nostru să spălăm
păcatele noastre".

La
Constantinopol,
creştinul
voievod şi fiul său cel mare au fost
chinuiţi cumplit de către necredincioşi
vreme de patru luni, ca să dea toate averile
lor, pe care turcii le bănuiau că sunt foarte
mari, însă nu găsiseră decât puţine. Deci
au fost supuşi la amarnice munci:
întinderea pe roată, cetluirea capului cu un
cerc de fier, arderea cu fierul înroşit în foc
pe piept şi pe spate, înţeparea mâinilor şi a
picioarelor. La sfârşit, după ce au smuls
tot ce se putea de la bătrânul voievod, fără
însă să găsească averea la care se aşteptau
ei, turcii l-au pus să aleagă între trecerea la
mahomedanism şi moarte. Dar Constantin
şi fiii săi au rămas neclintiţi în credinţa

Deci
au
căzut
capetele
vistiernicului Ianache Văcărescu, apoi al
fiului celui mare, Constantin, după aceea
al lui Ştefan şi al lui Radu. Iar când a venit
rândul copilului Mateiaş, care avea numai
12 ani, şi călăul a ridicat sabia să-i taie
capul, acesta s-a înspăimântat şi a strigat
[continuare în pagina 6]
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[urmare din pagina 5]
sultanului să-l ierte că se va face
CUGETAREA LUNII
musulman. Atunci tatăl său, plin de
—— • ——
bărbăţie, i-a zis: „Din sângele nostru n-a
mai fost nimeni care să-şi piardă credinţa. “Bucură-te, preaveselă Maică a Împăratului;
Dacă este cu putinţă, să mori de o mie de
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu,
ori,
decât
să-ţi
lepezi
credinţa împărăteasa cerului și a pământului; Bucură
strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai -te, preamarită, că vine cu slavă la tine Fiul
mulţi pe pământ". Atunci copilul s-a
lui Dumnezeu să te ia la cer...”
întărit şi, întinzându-şi liniştit gâtul pe
tăietor, a zis călăului: „Vreau să mor
creştin. Loveşte!"
Trupurile mucenicilor au fost apoi
aruncate de păgâni în mare, de unde au
fost culese de creştini milostivi, care le-au
îngropat în taină şi cu evlavie, nu departe
de Constantinopol, în insula Halchi, în
biserica mănăstirii Maicii Domnului, care
fusese ajutată înainte de domnul
Constantin. Credincioasa sa soţie, doamna
Marica, cu care voievodul avusese 11
CUGETĂRI ORTODOXE
copii - patru fii şi şapte fete -, a fost
Sfântul Ioan Botezătorul
surghiunită cu fetele sale şi cu ginerii
(n. 5 - d. 30)
pentru mai mulţi ani. In 1720, ea a reuşit
—— • ——
să aducă în ţară sfintele moaşte ale
domnitorului şi le-a înmormântat în “El (Hristos) are lopata în mână şi va curăţa
biserica Sfântul Gheorghe Nou din
aria Sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar
Bucureşti, ctitoria sa, unde de atunci şi
pleava o va arde cu foc nestins. “
până în zilele noastre veghează lumina
candelei care aminteşte locul de odihnă al “Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot
Voievodului mucenic.
pomul care nu face roadă bună se taie şi se
aruncă în foc. “
La 20-21 iunie 1992, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a “Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe
canonizat pe marele Voievod martir
nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda
Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei
voastră.”
patru fii ai săi şi cu rudenia sa, Ianache,
trecându-i în rândul sfinţilor, cu zi de
“Cel ce are două haine să dea celui ce nu
prăznuire în calendar la 16 august. Cu ale are şi cel ce are bucate să facă asemenea. “
căror sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse
Hristoase, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe
“Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia
noi. Amin.
cerurilor.”
Sursa: doxologia.ro
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Irod făcând o fărădelege ca aceasta,
n-a suferit Sfântul Ioan Botezătorul,
râvnitorul Legii lui Dumnezeu, defăimătorul
păcatelor omeneşti şi propovăduitorul
pocăinţei; ci mustra pe faţă pe Irod înaintea
tuturor, ca pe un desfrânat şi răpitor –
apucătorul soţiei fratelui său –, şi zicea: Nu ţi
se cade ţie să ai de soţie pe femeia lui Filip,
fratele tău. Irod, nesuferind mustrările, a
poruncit să arunce pe Ioan în temniţă, legat
cu lanţuri. Dar mai ales Irodiada se mânia
asupra sfântului şi voia ca îndată să-l ucidă;
dar nu putea, oprind-o însuşi Irod şi păzind
pe cel legat de femeia care sufla cu ucidere.
Irod n-a voit să-l omoare, ştiind pe Ioan că
este bărbat drept şi sfânt, şi pe care mai
înainte îl asculta cu plăcere şi luând aminte la
cuvintele lui, multe le făcea bine şi se temea
să-l ucidă. El însă nu se temea aşa de
Dumnezeu, precum se temea de oameni,
fiindcă evanghelistul Matei zice: Vrând să-l
ucidă pe el, se temea de popor, căci îl avea
ca pe un proroc. Ca poporul să nu se scoale
asupra lui şi să ridice tulburare, de aceea nu
îndrăznea să dea la arătare spre moarte pe
prorocul Ioan Botezătorul, cel iubit şi cinstit
de toţi, ci îl chinuia pe dânsul numai prin
închisoare, vrând să închidă gura cea
netăcută a mustrătorului său.

(†) Tăierea Capului
Sf. Prooroc Ioan Botezătorul
—— • ——
Sântul Ioan, Înaintemergătorul
Mântuitorului, precum a fost înaintea
Domnului său cu naşterea, tot aşa i se cădea
să fie înainte şi cu moartea cea de bună voie
a Aceluia pe Care L-a propovăduit pe
pământ, zicând: Vine Cel mai tare decât
mine, în urma mea. Astfel a propovăduit
venirea Domnului şi sufletelor care erau
ţinute în iad ale sfinţilor strămoşi, căci acum
S-a arătat în lume Mesia Cel aşteptat. Şi
precum Iisus Domnul Hristos avea să
pătimească pentru păcatele oamenilor, tot aşa
şi Mergătorul Său înainte a suferit moarte
mucenicească pentru fărădelegea lui Irod.
Deci, aceasta s-a început astfel:
Irod, care se numea Antipa, fiul lui Irod cel
Mare, care a ucis pe pruncii cei din Betleem,
fiind a patra odraslă rea a rădăcinii celei rele,
care a stăpânit în Galileea, a luat mai întâi de
soţie pe fiica lui, Areta, împăratul Arabiei, şi
a petrecut cu ea multă vreme. Apoi, răninduse de frumuseţea Irodiadei, femeia fratelui
său, Filip, a luat-o pe ea de soţie, învoindu-se
astfel la pofta lui necurată. El, după dorinţa
acelei desfrânate, a gonit pe femeia sa cea
dintâi după lege şi a luat-o pe ea, femeia
fratelui său – împotriva legii; căci chiar de ar
fi murit fratele lui, tot nu i se cădea s-o ia pe
dânsa, fiindcă rămăsese fiica fratelui său cea
născută dintr-însa. Legea poruncea ca numai
pe femeia fratelui cea rămasă văduvă, s-o ia
fratele cel viu, dacă fratele cel mort nu ar fi
lăsat după sine fii. Însă sunt cei ce vorbesc cu
dovedire, că pe când trăia Filip, fratele său,
Irod i-a luat pe femeia lui şi mare rău i-a făut,
făcându-se ca un răpitor desfrânat şi
amestecător de sânge.

Sfântul Ioan a stat în temniţă multă
vreme şi se adunau la dânsul ucenicii lui, pe
care el, învăţându-i mult la viaţa cea
îmbunătăţită şi după Legea lui Dumnezeu, îi
încredinţa pe ei despre Mesia, Care venise
acum în lume şi la Care îi şi trimitea pe
dânşii, precum se povesteşte în Evanghelie.
Ioan, auzind din închisoare despre lucrurile
lui Hristos, a trimis pe doi din ucenicii săi ca
să-L întrebe pe El: Tu eşti Cel ce va să fie,
sau să aşteptăm pe altul? Nu doar că
neştiind de El, a trimis ca să-L întrebe, căci
cum nu-L ştia pe Acela pe Care el L-a
botezat? [continuare în pagina 8]
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câştigat ce a cerut, căci Irod se jurase ei să-i
dea orice va cere, chiar şi jumătate din
împărăţie. Ticălosul, nevrând să-şi calce
jurământul, nici să mâhnească pe jucătoare şi
pe nelegiuita ei mamă, a lepădat frica prin
care se temea să ucidă pe Ioan, şi, uitând
sfinţenia aceluia, s-a umplut de îndrăzneală
spre vărsarea sângelui cel nevinovat; şi,
trimiţând îndată pe călău în temniţă, a
poruncit să-i taie capul lui Ioan şi să-l aducă
pe tipsie.

[urmare din pagina 7]
el pe Sfântul Duh pe Care L-a văzut
pogorându-se peste Iisus şi a auzit glasul
Tatălui mărturisindu-L, şi el însuşi L-a
mărturisit, arătându-L cu degetul şi
zicând: Iată mielul lui Dumnezeu. Ci
ca ucenicii lui să vadă minunile cele
preaslăvite pe care le făcea Domnul Hristos
şi să se încredinţeze despre El, că Acela este
Cel ce a venit ca să mântuiască neamul
omenesc.

Astfel, Mergătorul Înaintea lui
Hristos a fost tăiat în temniţă, noaptea târziu,
pentru mustrarea fărădelegii lui Irod cu
Irodiada.
Sfântul Evanghelist Marcu
povesteşte că acel ospăţ urât s-a numit cină.
Că zice: A făcut cină boierilor săi, care s-a
prelungit până noaptea târziu, şi după ce sau îmbătat şi s-au desfătat destul prin
jucarea fetei celei fără de ruşine, atunci s-a
săvârşit acea nedreaptă ucidere. Deci,
aducându-se pe tipsie capul Sfântului Ioan în
mijlocul acelui ospăţ, picurând încă sângele –
precum spun unii –, acel cap a grăit aceleaşi
cuvinte mustrătoare: Nu ţi se cade să ai de
soţie pe femeia lui Filip, fratele tău! O, ce
frică s-a făcut atunci celor ce erau de faţă la
ospăţul acela, când au văzut capul de om,
aducându-se pe tipsie ca o mâncare şi,
curgând sângele, că mişcă încă buzele şi
grăieşte cuvinte!
Jucătoarea, luându-l în mâini, fără
temere l-a dus la maică-sa. Irodiada, luândul, înţepa cu acul limba care mustra
fărădelegea lor. Şi, batjocorindu-l din destul,
nu l-a dat să-l îngroape împreună cu trupul,
pentru că se temea să nu învieze când se va
lipi capul de trup, şi să nu-i certe din nou.
Deci, ucenicii lui, luând în noaptea aceea
trupul cel scos din temniţă, l-au îngropat în
Sevastia; iar capul l-a îngropat Irodiada în
curtea sa, în pământ adânc, la un loc ascuns

După aceea a sosit ziua în care Irod
se obişnuise a săvârşi ziua naşterii sale. El a
adunat pe boierii săi, pe voievozi, pe cei mai
mari şi pe toate căpeteniile Galileei, şi le-a
făcut un ospăţ mare. La acest ospăţ, fiica
Irodiadei, jucând şi placând lui Irod şi celor
ce şedeau cu dânsul, a cerut de la dânsul –
după povaţa maicii sale cea rea – capul
Sfântului Ioan Botezătorul. Deci, ea a
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şi necinstit. Iar cum a fost luat de acolo, s-a
Acolo s-a sfârşit în strâmtoare şi în
scris pe 24 februarie, când se prăznuieşte rea pătimire, văzând mai întâi moartea
aflarea cinstitului lui cap.
jucătoarei sale fiice care a pierit în acest chip:
fiind vreme de iarnă, ea a voit să treacă râul,
După uciderea Sfântului Ioan care se numea Sicoris, pentru o trebuinţă
Înaintemergătorul, acel ticălos Irod a făcut o oarecare şi, mergând pe gheaţă, s-a rupt
altă răutate şi mai mare, pentru că a gheaţa sub dânsa şi s-a afundat până la
batjocorit pe Domnul nostru Iisus Hristos, în grumaz. Dar prin dumnezeiască răzbunare,
vremea pătimirii Sale cea de bună voie gheaţa i-a strâns grumazul foarte tare, încât
pentru noi, precum grăieşte de aceasta atârna cu trupul în apă, iar capul îl avea pe
Evanghelistul Luca. Irod, cu ostaşii săi, gheaţă. Ea a stat aşa spânzurata, până ce
ocărind şi batjocorind pe Iisus, L-a îmbrăcat gheaţa cea ascuţită i-a tăiat grumazul. Deci,
în haină luminoasă şi L-a întors la Pilat.
apa ducând pe sub gheaţă stârvul ei cel
necurat, nu s-a aflat; iar capul i-a fost adus
După acestea n-a zăbovit izbândirea lui Irod şi Irodiadei, precum odată se adusese
lui Dumnezeu asupra ucigaşului de proroc şi capul Mergătorului Înainte; dar nu tăiat de
a batjocoritorului lui Hristos; pentru că pe de sabie, ci de gheaţă. Aşa a măsurat judecata
o parte sângele lui Ioan striga către cea dreaptă a lui Dumnezeu, jucătoarei care a
Dumnezeu asupra lui - precum de demult al fost pricinuitoare tăierii cinstitului cap al
lui Abel asupra lui Cain -, iar pe de alta, pe Sfântului Ioan.
lângă alte fărădelegi, şi batjocora făcută de
dânsul Domnului, trăgea asupra lui vrednică
După aceasta şi acel nelegiuit ucigaş
pedeapsă de la Dumnezeu, dreptul Judecător. Irod cu spurcata Irodiada, au pierit cu
zgomot; căci se povesteşte despre dânşii că iDeci, nu după multă vreme, s-a au înghiţit pământul de vii. Sfântul Ioan,
lipsit de împărăţie şi de viaţă cu Irodiada şi precum în viaţa sa, tot aşa şi după sfârşit, a
cu jucătoarea, pentru că Areta, împăratul fost mergător înaintea lui Hristos, pentru că,
Arabiei, voind să-şi răzbune pentru necinstea apucând înainte de pogorârea în iad, a
şi batjocura care s-a făcut fiicei lui, a adunat binevestit celor ce erau acolo pe Dumnezeu,
putere de oaste şi s-a dus asupra lui Irod. Cel ce S-a arătat în trup şi a veselit pe sfinţii
Asemenea şi Irod, adunându-şi puterea sa, a strămoşi, cu care, după stricarea iadului,
ieşit împotriva lui Areta. Deci, fiind război scoţându-se de acolo, după învierea lui
tare din amândouă părţile, ostaşii arabilor au Hristos, s-a învrednicit de multe cununi în
biruit pe ai lui Irod, şi i-a biruit cu tăiere cereasca Împărăţie; ca un feciorelnic, ca un
mare, cazând toată puterea lui Irod, abia vieţuitor în pustie, ca un învăţător şi
scăpând numai el singur. După aceea a fost propovăduitor, ca un proroc, ca un Mergător
lipsit de Cezarul Romei, de stăpânirea Înainte, ca un botezător şi ca un mucenic. Cu
tetrarhiei sale şi de toate bogăţiile. El a fost ale cărui sfinte rugăciuni, să ne povăţuiască
trimis în surghiun împreună cu desfrânata şi şi pe noi la calea adevăratei pocăinţe şi să ne
cu fiica ei, mai întâi în Lugdunum, cetatea învrednicească Împărăţiei cereşti, Hristos,
Galiei, apoi de acolo a fost dus la Ilard, Domnul şi Dumnezeul nostru, Căruia se
cetatea Spaniei.
cuvine slava împreună cu Tatăl şi cu Sfântul
Duh în veci. Amin.
Sursa: doxologia.ro
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B IBLIA
—— • ——
Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 3 : 1-17
1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi
propovăduia în pustia Iudeii,
2. Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat
împărăţia cerurilor.
3. El este acela despre care a zis proorocul
Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie:
Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi
cărările Lui".
4. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de
cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul
mijlocului, iar hrana era lăcuste şi miere
sălbatică.
5. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată
Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
6. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan,
mărturisindu-şi păcatele.
7. Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi
saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de
vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce
va să fie?
8. Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
9. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă:
Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că
Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să
ridice fii lui Avraam.
10.Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot
pomul care nu face roadă bună se taie şi se
aruncă în foc.
11.Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar
Cel ce vine după mine este mai puternic
decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc
încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh
Sfânt şi cu foc.
12.El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa
şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va
arde cu foc nestins.
13.În acest timp a venit Iisus din Galileea, la

Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către
el.
14.Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă
să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
15.Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă
acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim
toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
16.Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă,
îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui
Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un
porumbel şi venind peste El.
17.Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este
Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".
Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 3 : 1-9
1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu,
2. Precum este scris în proorocie (la
Maleahi) şi Isaia: "Iată Eu trimit îngerul
Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti
calea Ta.
3. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi
calea Domnului, drepte faceţi cărările
Lui".
4. Ioan boteza în pustie, propovăduind
botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor.
5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei
din Ierusalim şi se botezau de către el, în
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
6. Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de
cămilă, avea cingătoare de piele
împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi
miere sălbatică.
7. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea
Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu
sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg
cureaua încălţămintelor.
8. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă
va boteza cu Duh Sfânt.
9. Şi în zilele acelea, Iisus a venit din
Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan,
de către Ioan.
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atunci, cu numele Radu, a mijlocit şi l-a luat
cu sine în Valahia şi toţi l-au primit ca pe un
apostol al Domnului.

DATE
Calendar
—— • ——

23 AUGUST
5 AUGUST

†) Sf. Mc. Lup

†) Sfântul Cuvios
Ioan Iacob
de la Neamț
Sfântul Mucenic Lup, umplându-se de râvnă
dumnezeiască, a sfărâmat pe zeii cei fără de
suflet ai păgânilor, iar pe alţii i-a scufundat în
adâncul apei. A propovăduit cuvântul lui
Dumnezeu, fiind plin de credinţă, de
înţelepciune şi de darul lui Dumnezeu.

Toţi se foloseau de smerenia, de blândeţea şi
de dragostea lui şi cugetau că este un ales al
lui Dumnezeu.

30 AUGUST
7 AUGUST
†) Sf. Ier. Varlaam,
Mitropolitul Moldovei

†) †) Sf. Cuv.
Teodora de la Sihla

Această floare duhovnicească şi mireasă a lui
Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la
jumătatea secolului al XVII-lea, în satul
Vânători - Neamţ, din părinţi binecredincioşi
şi iubitori de Dumnezeu.
11 AUGUST

Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte
românească de învăţătură a fost prima carte
românească tipărită în Moldova.
30 AUGUST
Sf. Cuv. Ioan
de la Râşca şi Secu,
episcopul Romanului

†) Sf. Nifon, Patr.
Constantinopolului
Sfântul Mitropolit Dosoftei, în cartea sa
„Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, îl numeşte
arhiepiscopul cel sfânt şi minunat.
Iar de vreme ce străbătuse vestea despre
Sfântul Nifon şi în Valahia, domnul de
11
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POSTUL
—— • ——
Ştim că în săptămână sunt şapte zile şi
trei dintre acestea sunt zile dosebite:
duminica, miercurea şi vinerea? Duminica e
ziua în care Mântuitorul S-a ridicat din
mormânt şi a biruit moartea – aceasta este
întotdeauna zi de sărbătoare.

Postul Adormirii Maicii Domnului
Postul Adormirii Maicii Domnului
este un post mai aspru, care se ţine după
rânduielile Postului Mare .

Originea Postului Adormirii Maicii
Domnului se află prin secolul al V-lea, când
cultul Maicii Domnului a început să
cunoască o dezvoltare mai mare și când
Iar miercurea şi vinerea sunt cele mai sărbătoarea Adormirii ei a început a căpăta o
întristătoare zile: miercurea, Iuda L-a trădat mai mare importanță.
pe Mântuitorul, iar vinerea a fost răstignit El
Pe parcursul acestor două săptămâni
pe Cruce. În această zi, cu 2000 de ani în
urmă, s-a cutremurat întreg pământul, a plâns suntem chemați să intensificăm rugăciunile
şi a pătimit întregul Univers, soarele s-a noastre către Maica Domnului și să ne
împărtășim cu Trupul și Sângele Domnului
întunecat, iar stelele au căzut din cer.
nostru Iisus Hristos. În acest sens, Biserica ne
În
amintirea
acestor
fapte recomandă să citim Paraclisul Maicii
întristătoare, ţii tu oare post miercurea şi Domnului, în cadrul căruia o numim
vinerea? Şi nu numai pe acestea, ci şi „folositoare și aperământ”, „comoară de tă
posturile
Paştelui,
Adormirii
Maicii măduiri”, „rugătoare caldă și zid nebiruit”
„păzitoare
a
creștinilor”.
Domnului, Naşterii Domnului şi pe cel al sau
Ne
punem
nădejdea,
așadar,
în
ocrotirea și
Sfinţilor Apostoli, hotărâte de Sfânta
ajutorul ei și nădăjdium că rugăciunea
Biserică.
ei folositoare către Mântuitorul să ne ajute în
necazurile și neputințele vieții noastre.
(Preotul Maxim Kozlov, Spovedania copiilor.
Sfaturi practice pentru preoţi, părinţi şi copii,
www.doxologia.ro
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