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După ani mulți de arhipăstorie, simțindu-se 

slăbit cu trupul, s-a retras din scaunul 

arhieresc reîntorcându-se la mănăstirea sa, 

Laura.  

 

(†) Viața Sfântului Ierarh 

Leontie de la Rădăuți 
——  •  —— 

  

 Acest sfânt purtător de Dumnezeu, 

Leontie, s-a născut din părinți dreptmăritori 

creștini, în orașul Rădăuți, la începutul 

secolului al XIV-lea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoana Sfântului Ierarh  

eontie de la Rădăuți 

 

 Încă din pruncie, mergând cu părinții 

săi la biserică, a fost cuprins de o mare 

dragoste față de casa lui Dumnezeu, unde, 

mai apoi, mergea zilnic și asculta cu toată 

luarea aminte întreaga slujbă, căutând să se 

apropie cât mai mult sufletește de sfințiții 

slujitori, de Cuvioșii Părinți și de ostenitorii 

de la această biserică voievodală. 

 

 Părinții din obștea Catedralei, văzându

-l cu atâta dragoste pentru casa lui Dumnezeu 

și pentru sfintele slujbe, l-au primit în obștea 

lor, unde fericitul Leontie în toate arăta râvnă 

și smerenie. 

 

 Pentru viața lui duhovnicească a fost 

călugărit, primind numele de Lavrentie. 

Râvna lui pentru nevoințele duhovnicești 

sporea tot mai mult. Luând binecuvântare de 

la starețul obștii, s-a îndreptat către un loc 

sihăstresc, nu departe de Putna, unde erau 

câțiva sihaștri. Mitropolitul Moldovei de 

atunci, Iosif Mușat, aflând de această vatră 

sihăstrească cu rânduială prea frumoasă, a 

mers și a sfințit biserica acelui schit și, o dată 

cu aceasta, a hirotonit în preot pe Cuviosul 

Lavrentie, numindu-l tot atunci egumen, 

potrivit dorinței acelei obști. 

 

 Aici, în această cuvioasă obște, vine 

să se nevoiască și Cuviosul Daniil Sihastrul, 

sub povața părintelui său duhovnicesc 

Lavrentie. 

 Înființându-se scaun episcopal la 

Rădăuți, în timpul lui Alexandru cel Bun, nu 

după multă vreme de la întemeierea 

Episcopiei Rădăuților, Cuviosul Lavrentie 

este chemat la această înaltă vrednicie și 

răspundere de ierarh. Primind harul arhieriei, 

din ascultare, lasă locul nevoințelor sale 

sihăstrești. Arhiereu fiind, nu a încetat nici o 

clipă nevoințele duhovnicești. A hirotonit 

preoți și diaconi, a sfințit biserici și a vegheat 

la păstrarea rânduielilor canonice, păzind 
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scumpătatea și pogorământul în toate cele 

rânduite de Biserica lui Hristos spre folosul 

cel mântuitor al păstoriților săi sufletești. 

 

 După ani mulți de arhipăstorie, 

simțindu-se slăbit cu trupul, s-a retras din 

scaunul arhieresc reîntorcându-se la 

mănăstirea sa, Laura. Aici, a primit schima 

cea mare, luând numele de Leontie, nevoindu

-se zi de zi și ducând cu adevărat viață de 

înger în trup, până la trecerea sa la cele 

veșnice. 

 

 Cunoscându-și dinainte sfârșitul vieții 

sale pământești, a chemat întreg soborul 

pentru a le da ultimele sale povețe părintești. 

A rânduit ca egumen al acestei sfinte 

mănăstiri pe cel mai apropiat ucenic al său, 

pe Cuviosul Daniil Sihastrul și, 

binecuvântându-l, a adormit în Domnul întru 

nădejdea învierii și a vieții veșnice. 

Credincioșii și fiii lui duhovnicești veneau la 

mormântul său primind binecuvântare și 

tămăduiri de tot felul de boli. Curând a fost 

dezgropat și dus la Rădăuți potrivit dorinței 

credincioșilor. La racla moaștelor sale venea 

multă lume, din împrejurimi și chiar de la 

mari depărtări, cunoscând darul lui 

Dumnezeu care se revărsa cu prisosință 

asupra celor care se rugau cu credință. 

 

 Amintirea faptelor sale minunate a 

rămas din generație în generație până astăzi. 

Satul Laura, unde a fost mănăstirea în care s-

a nevoit Sfântul Leontie pe când era 

egumenul mănăstirii, înainte de a fi chemat la 

treapta arhieriei, îi poartă numele; acest 

nume de Laura era numele acelei mănăstiri. 

 

Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Leontie, 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, 

miluiește-ne pe noi. Amin. 

 

Sursa:doxologia.ro 

 

(†) CITATE  

Dumitru Stăniloae 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

“Egoismul îi face pe oameni netransparenţi 

între ei, face lumea un zid opac între ei şi 

Dumnezeu.” 

 

“Numai în dependenţă şi provocat de 

Logosul suprem, spiritul uman este de la 

început şi continuă să fie subiect cugetător, 

cuvântător şi făptuitor, în dialog cu Logosul 

divin şi în rolul de subiect al lucrurilor.” 

 

“Raţiunile lucrurilor sunt o cuvântare 

coerentă a lui Dumnezeu adresată 

subiectului uman.” 

 

“Dumnezeu conduce viaţa şi istoria lumii 

conform unui plan general, în care şi 

eşecurile sau rezultatele deosebite de cele 

intenţionate de fiinţele umane îşi au 

importanţa lor.” 

 

“Persoana umană are conştiinţa, când e 

credincioasă, că până şi faptele sale rele se 

îndreaptă în ultimă analiză spre Dumnezeu “ 

 

“Cît timp consider lumea ca fiind exclusiv a 

mea, ea îmi rămâne străină. Când lucrurile 

nu-mi aparţin numai mie, ci şi altor 

persoane, eu mă eliberez din închisoarea 

propriei mele subiectivităţi.” 

 

Dumitru Stăniloae 

1903 - 1993 
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(†) Viața Sfântului Voievod 

Ștefan cel Mare 
——  •  —— 

  

 Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile 

și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit 

bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul 

păcatul, nici nu este în gura lui 

vicleșug” (Psalmul 31, 1-2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul dintre acești fericiți a fost măritul 

Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei (1457-

1504), pe care poporul l-a numit și „cinstit”, 

bun, mare și sfânt. „Bun”, pentru faptele sale 

de milostenie și iertarea celor greșiți; „mare”, 

pentru iscusința cu care a condus țara cu 

dreptate, întrucât prin el Dumnezeu a 

pedepsit pe cei lacomi și trădători; „Sfânt”, 

pentru luptele sale de apărare a întregii 

creștinătăți, cât și pentru numărul mare de 

biserici și mănăstiri pe care le-a zidit și 

înzestrat cu cele necesare spre slava lui 

Dumnezeu și mântuirea credincioșilor. 

 

 Marele Voievod Ștefan al Moldovei a 

fost fiul binecredincioșilor creștini Voievodul 

Bogdan al II-lea și Doamna Maria-Marina 

Oltea. Încă din copilărie a arătat o dragoste 

deosebită față de țară și credința 

strămoșească. Urcarea sa pe tronul Moldovei 

a urmat după vremuri tulburi de luptă pentru 

domnie. 

 

 Pe Câmpia Dreptății este întâmpinat 

de mulțimea poporului, în frunte cu 

Mitropolitul Teoctist, în ziua de 12 aprilie, 

anul mântuirii 1457. Întrebând poporul 

adunat dacă este cu voia tuturor să le fie 

domn, i s-a răspuns într-un glas: „Întru mulți 

ani de la Dumnezeu să domnești”. Și a 

domnit, precum știm, 47 de ani, 2 luni și 3 

săptămâni, luptând pentru apărarea hotarelor 

țării și a credinței strămoșești, a întregii 

creștinătăți, zidind cetăți militare, dar și cetăți 

ale sufletului, adică multe biserici și 

mănăstiri. În toate câte le făcea arăta 

dragoste, dreptate și mărinimie, neuitând nici 

o clipă pe vitejii oșteni, pe cei săraci și 

suferinzi, răsplătind și ajutând pe toți cu 

nețărmurită dragoste părintească. 

 

 Deși a fost încercat de numeroase 

suferințe: rana de la picior căpătată în lupta 

de la Chilia, moartea a patru copii și a două 

soții, trădarea unor sfetnici și multe războaie, 

nu și-a pierdut niciodată nădejdea în 

Dumnezeu, ci și-a purtat crucea vieții sale cu 

răbdare creștinească, luptând cu dârzenie și 

neîntrecută iscusință împotriva dușmanilor 

țării și ai credinței. 

 

 De aceea, istoria mărturisește că 

evlaviosul Ștefan Vodă a trăit nu pentru sine, 

ci pentru țara și credința întregului popor. El 

aducea mulțumiri și laudă lui Dumnezeu, nu 

numai atunci când biruia, ci și atunci când 

era biruit, fiind pentru noi un mare dascăl al 

pocăinței. 

 

 Fericitul Voievod a luptat pentru 

apărarea întregii creștinătăți, chemând la 

luptă sfântă pe cârmuitorii creștini ai Europei 

prin scrisoarea sa din ianuarie 1475, din care, 
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pentru frumusețea și valoarea ei 

duhovnicească, redăm acest text:  

 

„Prealuminaților, preaputernicilor și aleșilor 

domni a toată creștinătatea, cărora această 

scrisoare a noastră va fi arătată sau de care 

ea va fi auzită. Noi Ștefan Voievod din mila 

lui Dumnezeu, Domn al Țării Moldovei, mă 

închin cu prietenie vouă tuturor cărora vă 

scriu și vă doresc tot binele și vă spun 

domniilor voastre că necredinciosul împărat 

al turcilor a fost de multă vreme și este încă 

pierzătorul întregii creștinătăți și în fiecare zi 

se gândește cum ar putea să supuie și să 

nimicească toată creștinătatea. De aceea 

facem cunoscut domniilor voastre că pe la 

Boboteaza trecută, mai sus numitul turc a 

trimis în țara noastră și împotriva noastră o 

mare oștire în număr de 120.000 de oameni, 

al cărui căpitan de frunte era Soliman Pașa.  

 

 Auzind și văzând noi acestea, am luat 

sabia în mână și cu ajutorul Domnului 

Dumnezeului nostru Atotputernic, am mers 

împotriva dușmanilor creștinătății și i-am 

biruit, pentru care lăudat să fie Domnul 

Dumnezeul nostru. Auzind despre acestea, 

păgânul împărat al turcilor își puse în gând 

să-și răzbune și să vie, în luna mai, cu capul 

său și cu toată oștirea sa împotriva noastră și 

să supuie țara noastră care e o parte 

creștinească și pe care Dumnezeu a ferit-o 

până acum. Dacă această poartă, care e țara 

noastră, va fi pierdută, atunci creștinătatea 

va fi în mare primejdie. De aceea ne rugăm 

de domniile voastre să ne trimiteți pe 

căpitanii voștri împotriva dușmanilor 

creștinătății până mai este vreme, fiindcă 

turcul are acum mulți potrivnici și din toate 

părțile are de lucru cu oamenii ce-i stau 

împotrivă cu sabia în mână. Iar noi, din 

partea noastră, făgăduim pe credința noastră 

creștinească și cu jurământul domniei 

noastre că vom sta în picioare și ne vom 

lupta până la moarte pentru legea 

creștinească, noi cu capul nostru. Așa trebuie 

să faceți și voi, pe mare și pe uscat, după ce 

cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Atotputernic 

noi i-am tăiat mâna dreaptă. Deci fiți gata 

fără întârziere”. 

 

 Ștefan cel Mare a pus biruințele în 

luptele purtate nu pe seama iscusinței sale, ci 

a voii și puterii lui Dumnezeu. Pentru 

credința și smerenia sa, Dumnezeu i-a dat 

putere, înțelepciune, „har”, cum spune 

cuvântul Sfintei Scripturi (Iacov 4, 6). Ștefan 

cel Mare a fost nu numai un apărător al 

credinței creștine în luptele sale cu turcii și 

tătarii, ci el a fost și un mărturisitor al ei prin 

numărul mare de biserici ridicate cu purtarea 

sa de grijă, prin înzestrarea lor cu cele 

necesare slujbelor și obștei călugărilor, care 

împleteau rugăciunile de zi și de noapte cu 

lucrul mâinilor și cultura minții. 

 

 Ștefan cel Mare a zidit biserici și 

mănăstiri nu numai în Moldova, ci și în 

Muntenia și Transilvania, mărturisind prin 

aceasta conștiința unității de credință și neam. 

De asemenea și la muntele Athos, unde 

pericolul otoman amenința tot atât de mult 

Ortodoxia, a înălțat, înnoit și înzestrat mai 

multe biserici și mănăstiri, între care la loc de 

cinste stă mănăstirea Zografu. Pe toate aceste 

sfinte lăcașuri, Ștefan cel Mare le-a înălțat ca 

mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru 

biruințele purtate în lupta cu dușmanii 

creștinătății, cât și pentru cinstirea și 

pomenirea celor căzuți în luptele cu dușmanii 

credinței neamului. Pentru aceasta, poporul l-

a cinstit numindu-l „cel Sfânt”. 

 

 Ștefan cel Mare a fost un om al 

pocăinței și al rugăciunii: el a simțit 

permanent nevoia să se roage, să se 

încredințeze, el și familia sa, împreună cu cei 

vii și cu cei morți, rugăciunilor părinților 
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sfințiți din sfintele biserici ctitorite de el, pe 

care-i numea „rugătorii noștri”. „Să ne cânte 

nouă și Doamnei Maria, cerea călugărilor și 

egumenului din Mănăstirea Neamț, în fiecare 

miercuri seara un parastas, iar joi o liturghie 

până în veac, cât va sta această mănăstire”. 

 

 Viața de rugăciune personală a lui 

Ștefan cel Mare ne este arătată și de cele trei 

icoane unite, numite triptic: Mântuitorul, 

Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, 

păstrate până astăzi în Mănăstirea Putna, 

împreună cu o cruce, pe care slăvitul Voievod 

le purta la el permanent în călătorii și mai 

ales în bătălii. Ștefan cel Mare și Sfânt 

însoțea rugăciunea cu postul, înainte de a 

începe lupta cu dușmanii credinței și ai 

neamului și după biruință, așa cum amintește 

cronicarul că a făcut-o la Vaslui: „Cu toții s-

au legat a posti patru zile cu pâine și apă”. 

Ștefan cel Mare unea rugăciunea nu numai cu 

postul, ci și cu fapta bună a milosteniei și a 

dragostei creștine. Astfel, înzestra familiile 

tinere de curând căsătorite, cu cele necesare 

unei gospodării, pământ și vite; nu uita 

niciodată pe vitejii luptători în atâtea 

războaie, arătând o deosebită purtare de grijă 

față de cei rămași cu infirmități, cum 

amintește tradiția de Burcel, cel rămas fără o 

mână, căruia îi dăruiește o pereche de boi, car 

și plug, pentru a se putea gospodări singur, 

pentru a nu mai fi silit să-și are pământul în 

zi de sărbătoare cu boi și plug de împrumutat 

de la boieri. 

 

 Marele Voievod a fost deopotrivă om 

al dreptății și al iubirii creștinești, al iertării 

dușmanilor săi care au dat dovadă de căință 

pentru greșelile săvârșite: „Te-am iertat, scrie 

măritul Voievod lui Mihu, și toată mânia și 

ura am alungat-o cu totul din inima noastră. 

Și nu vom pomeni niciodată în veci, cât vom 

trăi, de lucrurile și întâmplările petrecute, ci 

te vom milui și te vom ține la mare cinste și 

dragoste, deopotrivă cu boierii cei credincioși 

și de cinste”. 

 

 Întreaga sa viață Ștefan cel Mare a 

trăit sub povața permanentă a părintelui său 

duhovnicesc, Sfântul Daniil Sihastrul, căruia 

i-a arătat toată ascultarea și cinstea cuvenită. 

Acest fericit Voievod a cunoscut mai dinainte 

ceasul morții, așa cum este dat de Dumnezeu 

tuturor celor care au trăit viața cu adevărat 

creștinește: „Iar când au fost aproape de 

sfârșenia sa, scrie cronicarul, chemat-au 

vlădicii și toți sfetnicii săi, boierii cei mari și 

alții, toți câți s-au prilejuit, arătându-le cum 

nu vor putea ține țara cum a ținut-o el”. Cum 

vedem, grija pentru binele țării și al credinței 

străbune o poartă în inima sa până în ceasul 

morții. Cronicile vechi mai pun în gura 

măritului Voievod și aceste cuvinte înainte de 

moarte: „Doamne, numai Tu singur știi ce a 

fost în inima mea. Nici eresurile cele 

înșelătoare, nici focul vârstei tinerești n-au 

putut a mă sminti, ci am întărit pe piatra care 

este Însuși Hristos, pe a Cărui Cruce de-a 

pururi îmbrățișată la piept ținând, viața mea 

am închinat-o nesmintită printr-însa la 

Părintele veacurilor, prin care pe toți 

vrăjmașii am gonit și înfrânt”. 

 

 Ștefan cel Mare „s-a strămutat la 

lăcașurile de veci” la 2 iulie 1504 și a fost 

îngropat în biserica Mănăstirii Putna, fiind 

plâns de întreg poporul, cum consemnează 

cronicarul: „iar pe Ștefan Vodă l-a îngropat 

țara cu multă jale și plângere în mănăstire în 

Putna care era de dânsul zidită. Atâta jale era 

de plângeau toți ca după un părinte al său, 

căci cunoșteau toți că s-au scăpat (păgubit) de 

mult bine și multă apărătură”. A fost plâns de 

întreg poporul și de tot pământul Moldovei, 

cum se spune și azi în cântarea populară: 

„Plânge dealul/ Plânge valea/ Plâng pădurile 

bătrâne/ Și norodu-n hohot plânge/ Cui ne 

lași pe noi, Stăpâne?”. 
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 Ștefan a rămas nemuritor în inimile 

noastre; îl simțim cu toții, mai ales atunci 

când ne aflăm în fața mormântului său de la 

Putna și în fața icoanei sale, insuflându-ne 

aceeași dragoste de țară și credință 

strămoșească; îl simțim alături de noi la 

bucurii și mai ales la durere, în vreme de 

năvălire a necazurilor asupra noastră. 

 

 Binecredinciosul Voievod a avut 

întotdeauna credința că Mântuitorul Iisus 

Hristos va mijloci la Judecata de Apoi și va 

răsplăti pe toți acei care și-au jertfit viața 

pentru credință și apărarea hotarelor țării. 

 

 La mormântul său străjuiește, de la 

moartea sa până astăzi, o candelă permanent 

aprinsă, dovedindu-se prin aceasta cinstirea 

de care s-a bucurat de-a lungul veacurilor din 

partea întregului popor, care dintotdeauna l-a 

venerat ca pe un sfânt, apărător al 

creștinătății, după cum se vede și în pictura 

bisericii Mănăstirii Dobrovăț (Jud. Iași), 

ultima sa ctitorie, pictată nu la mult timp 

după moartea sa. 

 

 De aceea trecerea lui în rândul 

sfinților prin hotărârea Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române din 20 iunie, anul 

mântuirii 1992, este împlinirea unei fapte 

bineplăcute lui Dumnezeu și potrivită cu 

evlavia poporului dreptcredincios. El este o 

icoană de lumină pentru tot poporul 

dreptcredincios, un ocrotitor al ctitorilor de 

locașuri sfinte și al celor care luptă pentru 

biruința Crucii și a iubirii lui Hristos pentru 

oameni. 

 

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și 

ne mântuiește pe noi. Amin. 

 

Sursa:doxologia.ro 

(†) Cinstirea Sfintei Icoane a 

Maicii Domnului 

„Îndrumătoarea” de la 

Mănăstirea Neamț 
——  •  —— 

 

 Icoana Maicii Domnului 

„Îndrumătoarea” se află în patrimoniul 

Mănăstirii Neamț de șase secole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ea datează din 665 a fost pictată în Lida 

și a fost dăruită domnitorului Alexandru cel 

Bun de Împăratul Bizanțului Ioan al VIII-lea 

Paleologul. 

 

 Tradiţia şi unele însemnări vechi atestă 

că icoana de la Mănăstirea Neamţ este o copie a 

celei despre care se spune că a fost pictată prin 

minune pe un stâlp al bisericii din Lida, oraş din 

Israel. 

 

 Pictura icoanei aflată în Biserica 

„Înălţarea Domnului“ din incinta mănăstirii este 

protejată cu o îmbrăcăminte metalică, 

ornamentată cu pietre preţioase, între anii 1844-

1845, în timpul stareţului Neonil. 

 

 Icoana a fost ascunsă în perioada 3 iunie 

1821-28 octombrie 1822 în pădure pentru a fi 

apărată de turcii. 

 

Sursa:basilica.ro 
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(†) Cinstirea Sfintei Icoane a 

Maicii Domnului Prodromița 

de la Muntele Athos – 12 iulie 
——  •  —— 

  

 Biserica noastră pomenește o minune 

a Maicii Domnului săvârșită cu o icoană a sa. 

Icoana este cunoscută sub numele de 

„Prodromița”, numele acesta provenind din 

faptul că icoana se află la Schitul românesc 

din Sfântul Munte numit Prodromu, adică al 

înaintemergătorului și botezătorului Ioan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minunea a constat în faptul că chipul 

Maicii Domnului și al pruncului Iisus s-au 

pictat în mod minunat. Nu a fost pentru 

prima dată în istorie când s-a săvârșit acest 

fel de minune. În istoria Bisericii noastre sunt 

mai multe cazurile așa-numitelor icoane 

acheiropoieta adică nefăcute de mână 

omenească. 

 

 Minunea s-a întâmplat în Iași pe 28 

iunie 1863. Părinții ieroschimonahi Nifon și 

Nectarie, fondatorii Schitului românesc 

Prodromu din Sfântul Munte Athos se aflau 

în țară dorind să găsească un iconar iscusit să 

le facă o icoană a Maicii Domnului pentru 

Schit. 

 

 La Iași l-au găsit pe iconarul Iordache 

Nicolau, înaintat în vârstă și cu viață 

duhovnicească sporită. Acesta a primit cu 

bucurie dorința părinților prodromiți și a 

început să picteze. După obiceiul 

iconografiei au pictat mai întâi hainele lăsând 

chipurile sfinte pentru sfârșitul lucrării. În 

timp ce lucra la această sfântă icoană 

Iordache Nicolau postea și se ruga neîncetat. 

Când a ajuns să picteze sfintele chipuri nu 

izbândea fețele ieșind nereușite. S-a mâhnit 

profund, la fel cum s-au mâhnit și Părinții 

Nifon și Nectarie venind să vadă ce se 

întâmplă. Au spus dezamăgiți iconarului să o 

termine așa cum poate pentru că se vor ține 

de cuvânt și o vor cumpăra de la el. Iordache 

Nicolau era dezamăgit și trist simțindu-se „ca 

și când și-ar fi uitat meșteșugul” cum avea să 

mărturisească mai târziu. 

 

 A părăsit atelierul în acea seară 

acoperind icoana cu o pânză curată albă și a 

plecat spre odihnă încuind ușile. A doua zi 

urma să mai încerce pentru ultima dată. 

 

 În noaptea aceea Maica Domnului a 

săvârșit minunea de a termina icoana într-un 

mod atât de frumos încât încântă ochii și 

mișcă inimile credincioșilor celor ce o 

privesc până astăzi. 

 

 A doua zi s-a făcut cunoscută 

minunea iar mulțime de popor în frunte cu 

mitropolitul de atunci al Iașilor, ÎPS Calinic 

Miclescu au venit și s-au închinat sfintei 

icoane a Maicii Domnului. După ce s-au 

oprit cu ea în mai multe cetăți ale Moldovei 

părinții Prodromiți au dus-o la Sfântul Munte 

unde se află până astăzi. 

 

 Credincioșii, în semn de mulțumire 

pentru harul și binecuvântările revărsate de 

Maica Domnului în viețile credincioșilor din 

toate timpurile, își aduc aminte an de an prin 

această sărbătoare specială și de minunea 

săvârșită la pictarea icoanei Prodromița. 

 

Sursa:trinitas.tv 
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„Doamne Iisuse Hristoase, primeşte duhul 

meu!"  

 

(†) Viaţa Sfântului Mucenic 

Emilian de la Durostor 
——  •  —— 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe vremea împărăţiei păgânului 

împărat Iulian, depărtatul de Dumnezeu, s-a 

ridicat de la dânsul o cumplită prigoană 

împotriva creştinilor, ca un vifor şi furtună, 

încât s-a tulburat toată lumea. El dăduse 

poruncă, trimiţând ighemoni aspri în toată 

stăpânirea Romei, prin toate ţările şi cetăţile, 

ca toţi creştinii din toată seminţia şi neamul, 

bărbaţi şi femei de toată vârsta, să fie daţi 

fără de milă la moarte amară prin chinuri. Cu 

o nedreaptă poruncă ca aceea, acel împărat 

urâtor de Dumnezeu, Iulian, a stricat legile 

cele drepte şi a umplut Răsăritul şi Apusul de 

sângele creştinilor, pe care-l vărsa fără 

cruţare, întărâtându-se cu mânie şi cu vrajbă 

împotriva lui Hristos şi a robilor Lui. 

 

 Şi trimiţând ighemoni aspri prin toate 

cetăţile şi ţările ca să muncească pe creştini, 

a aşezat în cetatea Durostor, care se află în 

ţara Misiei, pe un muncitor nemilostiv, 

anume Capitolin, plin de înşelăciune şi cu 

mintea întunecată, pierzător de oameni şi 

iubitor de idoli. Acela venind în cetatea zisă 

mai sus, întâi a intrat în capiştea idolească şi 

a adus jertfe dracilor, închinându-se idolilor 

neînsufleţiţi. Apoi, în altă zi, a ieşit la locul 

cel de judecată, care era în privelişte, şi a 

şezut pe un scaun înalt, cu mare mândrie şi 

cu îngrozire spre înfricoşarea creştinilor. 

Deci, punând de faţă porunca împărătească, 

întreba cu dinadinsul de este cineva în cetate, 

care se împotriveşte zeilor şi mărturiseşte că 

este creştin. Iar cetăţenii îl încredinţau cu 

jurământ că nu este în cetatea lor nici unul 

din acel fel; ci toţi cu închinăciune şi cu 

jertfe, cinstesc pe zei în toate zilele. 

 

 Auzind acestea, ighemonul Capitolin 

s-a bucurat foarte mult şi a chemat la prânz la 

el pe toţi mai marii cetăţii, zicându-le: „De 

vreme ce vă văd pe voi slujind cu osârdie 

zeilor părinteşti, se cade ca în ziua de astăzi 

să mâncăm, să bem şi să ne veselim 

împreună". 

 

 În acea cetate era un creştin tăinuit cu 

numele Emilian, rob al oarecărui bărbat 

păgân cinstit, mai mare al cetăţii. Acel 

Emilian, pe când ighemonul cu mai marii 

cetăţii se ospătau, aflând vreme bună, a intrat 

singur - neştiind nimeni - în capiştea 

idolească, având un ciocan de fier. Şi 

începând a bate pe idoli, i-a sfărâmat pe ei ca 

praful, apoi a răsturnat altarul, jertfele le-a 

aruncat şi le-a călcat, făcliile cele mari care 
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erau înaintea lor le-a rupt şi le-a sfărâmat şi 

surpându-le pe toate ca un ostaş viteaz, s-a 

dus, bucurându-se şi veselindu-se cu duhul. 

După plecarea lui, a intrat în capişte un elin 

oarecare şi văzând toate sfărâmate, s-a 

spăimântat. Deci alergând, a vestit 

ighemonului şi tuturor cetăţenilor ce erau la 

masă cu dânsul. Atunci îndată toţi s-au 

tulburat şi ighemonul s-a mâniat foarte tare şi 

a trimis cu sârguinţă să caute pe cel ce a 

îndrăznit să facă o răutate ca aceea. Şi 

alergând trimişii degrabă, au văzut pe un 

oarecare ţăran venind de la ţarină, mergând 

pe lângă capişte; deci, prinzându-l pe acela, l

-au adus la palatul lui Capitolin, bătându-l ca 

pe un tâlhar. Iar după el venea mult popor cu 

slujitorii idoleşti, plângându-se de sfărâmarea 

zeilor lor şi mâniindu-se. 

 

 Iar fericitul Emilian, văzând aceasta, a 

gândit în sine, zicând: „De voi tăinui eu 

lucrul meu, apoi ce folos va fi din aceasta; 

oare nu-mi voi îngreuna conştiinţa mea, 

facându-mă pricinuitor de moartea omului 

celui nevinovat şi voi fi pedepsit ca un ucigaş 

înaintea lui Dumnezeu?" Aceasta gândind, a 

alergat la cei ce trăgeau şi băteau pe omul 

acela, i-a oprit pe dânşii şi cu glas mare a 

strigat: „Lăsaţi pe acest nevinovat, şi luaţi-

mă pe mine; pentru că eu am sfărâmat şi am 

călcat pe zeii voştri cei fără de suflet". Iar ei 

lăsând pe omul acela, l-au prins cu mânie pe 

Sfântul Emilian şi l-au dus cu bătăi şi cu 

ocări la ighemon. 

 

 Iar ighemonul, şezând înaintea 

poporului la obişnuita lui judecată şi văzând 

pe Emilian, a zis către cetăţeni: „Cine este 

acesta?" Cetăţenii au zis: „Acesta este cel ce 

a sfărâmat pe zeii noştri şi a răsturnat 

jertfele". Iar ighemonul, umplându-se de 

mânie, a grăit către cetăţeni cuvinte mai 

aspre: „Voi aţi zis mai înainte că nu este în 

cetatea voastră nici un potrivnic zeilor, dar 

iată, prin nepurtarea voastră de grijă, s-a găsit 

unul ca acesta; pentru această pricină veţi 

plăti la visteria împărătească o litră de aur". 

 

 Aceasta zicând către cetăţeni, s-a 

întors spre fericitul Emilian şi a început a-l 

întreba pe el cu mânie, zicându-i: „Cap 

necurat, să ne spui nouă cum te numeşti?" 

Emilian, viteazul ostaş al lui Hristos, a 

răspuns: „Sunt creştin". Iar ighemonul, 

mâniindu-se şi mai mult, a zis: „Necuratule, 

numele tău să ni-l spui". Mucenicul a 

răspuns: „Părinţii mei m-au numit Emilian, 

iar Hristos, adevăratul Dumnezeu, m-a 

învrednicit a fi şi a mă numi creştin". Zis-a 

ighemonul: „Spune-ne cine te-a îndemnat să 

aduci astfel de ocări nemuritorilor zei?" 

 

 Atunci robul lui Hristos a răspuns: 

„Dumnezeu şi sufletul meu mi-au poruncit să 

sfărâm idolii cei fără de suflet care se numesc 

de voi zei. Aceasta am făcut ca să se arate 

tuturor că sunt fără suflet, muţi şi surzi, în 

care nu se află nici un fel de grăire, căci sunt 

pietre şi lemne nesimţitoare. Deci să ştii că 

nu am adus ocară adevăratului Dumnezeu, 

Care a făcut toate, ci pe zeii voştri cei 

mincinoşi, care n-au făcut nimic, ci au fost 

făcuţi de voi, i-am ocărât şi i-am surpat, ca să 

piară în veci". 

 

 Capitolin a întrebat iarăşi: „Tu singur 

ai sfărâmat pe zei, sau a fost şi altcineva cu 

tine?" Sfântul Emilian a răspuns: „Singur eu, 

cu ajutorul lui Hristos, am sfărâmat pe zeii 

voştri; iar jertfele şi lumânările lor le-am 

călcat cu picioarele şi nici unul n-a putut să 

se răzbune, nici să scape din mâinile mele, 

pentru că n-au putere, nici vreo simţire. Ca 

aceia, aşa să fiţi şi voi, cei ce-i faceţi pe 

dânşii şi toţi cei ce nădăjduiesc spre ei". 

 

 Atunci ighemonul, mâniindu-se, a 

poruncit să-l dezbrace spre bătăi pe robul lui 
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Hristos. Iar mucenicul fiind dezbrăcat pentru 

bătăi, ighemonul a zis către el: „Ticălosule, 

spune-ne cine te-a îndemnat să necinsteşti pe 

zei?" Răspuns-a sfântul: „Ţi-am spus mai 

înainte şi îţi spun şi acum că nimeni altul 

decât numai Dumnezeu mi-a poruncit să fac 

aceasta". 

 

 Auzind ighemonul aceasta, a zis către 

slujitori: „întindeţi-l şi-l bateţi tare, ca să ştie 

că îndrăzneala lui nu-i va ajuta, nici nu-l va 

scoate cineva din mâinile mele". Şi fiind 

bătut cumplit mucenicul şi pământul roşindu-

se de sângele său, ighemonul a zis către 

dânsul: „Spune, osânditule, cine te-a 

îndemnat să faci răul acesta?" Iar mucenicul 

a răspuns: „Ţi-am spus şi tot nu mă crezi? 

Dumnezeu mi-a poruncit mie şi sufletul meu, 

însă nici un rău nu am făcut, ci bine; pentru 

că am ruşinat pe diavol şi am proslăvit pe 

Dumnezeul meu!" 

 

 Ighemonul Capitolin a zis către 

slujitori: „Întoarceţi-l şi-l bateţi pe pântece şi 

pe piept, pentru că este îndrăzneţ şi 

neascultător legilor împărăteşti". Şi a fost 

bătut mucenicul multă vreme fără de cruţare, 

apoi ighemonul a poruncit să înceteze cu 

bătaia şi a zis către sfânt: „Rob eşti, sau 

liber?" Sfântul Emilian a răspuns: „Sunt rob 

al unui mai mare din cetate". Auzind 

ighemonul aceasta, s-a mâniat foarte pe acela 

mai mare din cetate care era stăpânul lui 

Emilian, că ţine la dânsul pe un rob ca acela 

potrivnic zeilor şi nesupus poruncii 

împăratului. Deci a pus asupra lui sarcină ca 

să dea la visteria împărătească o litră de 

argint, iar pe mucenic l-a osândit la ardere. 

 

 Şi îndată slujitorii şi poporul luând pe 

sfânt, l-au scos afară din cetate şi, aprinzând 

un foc mare aproape de malul Dunării, au 

aruncat într-însul pe Sfântul Mucenic 

Emilian. Iar văpaia focului, înconjurând pe 

sfânt, nu s-a atins de dânsul, ci s-a vărsat 

împrejur până departe, arzându-i pe toţi 

necredincioşii, pe câfi i-a ajuns. Şi pe unii i-a 

ars foarte, iar ceilalţi abia au scăpat. Iar câţi 

din norod erau credincioşi tăinuiţi, aceia n-

au fost vătămaţi de foc, deşi văpaia i-a ajuns. 

 

 Iar sfântul stând în foc, s-a întors cu 

faţa spre răsărit şi s-a însemnat cu semnul 

Sfintei Cruci, binecuvântând pe Dumnezeu. 

Şi rugându-se pe cât a voit, a zis:  

 

„Doamne Iisuse Hristoase, primeşte duhul 

meu!"  

 

 Aceasta zicând-o, s-a culcat şi a 

adormit întru Domnul, focul fiind acum stins. 

Şi a rămas trupul său nevătămat de foc, încât 

nici perii capului n-au ars. Iar câţi din 

cetăţeni erau în taină creştini, mergând la 

femeia ighemonului, care asemenea avea în 

taină credinţa creştină, au spus ei toate cele 

despre sfânt, îndemnând-o să ceară de la 

bărbatul ei trupul mucenicului spre 

îngropare, nevătămat fiind de foc prin 

minune. Deci femeia rugându-se de bărbatul 

său, acela i-a poruncit să-l ia fără temere. Iar 

credincioşii, luând trupul Sfântului Emilian, l

-au învelit cu pânze curate, l-au uns cu 

aromate şi apoi l-au îngropat cu cinste, cu 

psalmi şi cu cântări, în locul numit 

Ghizidina, departe de cetatea Durostor ca la 

trei stadii. 

 

Sfântul Mucenic Emilian a pătimit pentru 

Hristos de la ighemonul Capitolin, în 18 zile 

ale lunii lui iulie, stăpânind în Roma peste 

păgâni Iulian Paravatul, iar întru noi 

împărăţind Stăpânul nostru Iisus Hristos, 

Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh I 

se cuvine cinste şi slavă, acum şi pururea şi 

în vecii vecilor. Amin. 

 

Sursa:doxologia.ro 
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Viaţa Sfinților Cuvioși  

Rafail și Partenie  

de la Agapia Veche 
——  •  —— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partenie, părintele cel sfânt şi min

unat, vrednic urmaş al sihaştrilor din Munţii 

Agapiei, a vieţuit în aceste locuri în veacul al 

XVII-lea. Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul 

Moldovei, care a cunoscut mulţi călugări cu 

înaltă viaţă duhovnicească din Moldova, îl 

numără pe Cuviosul Partenie printre sfinţii 

români cărora le-a văzut viaţa şi traiul. 

 

 Ucenic al stareţului Eufrosin, ctitorul 

mănăstirii din Livada Părinţilor, primeşte din 

mâinile acestuia tunderea în schima mo

nahală. Cât a petrecut în viaţa de obşte, cât s-

a nevoit în sihăstrie, nu putem şti. Tradiţia 

spune despre el că a sihăstrit în muntele 

Scaunele, după pilda părinţilor de odinioară. 

Nevoinţa lor era aceasta: ziua se rugau în 

singurătate, mai ales cu Psaltirea, pe care o 

ştiau pe dinafară, iar la apusul soarelui, gus-

tau puţin din pâine şi legume fierte, după 

care toată noaptea se nevoiau rugându-se cu 

mintea (rugăciunea lui Iisus), iar cu mâinile 

împletind coşuri. Aţipeau doar câte puţin 

când oboseau, în laviţe (scaune), aşezate între 

trunchiurile de brazi. Această nevoinţă con

tinua fără întrerupere până dimineaţa. 

Ucenicii duceau coşurile la târg, unde le 

vindeau, iar cu banii astfel câştigaţi, 

cumpărau hrană şi cele necesare traiului pust

nicesc. De la aceste scaune muntele şi poiana 

primit numele de Scaune. 

 

 El urcă în acest munte al fericiţilor ca 

într-un alt Tabor, când stareţul Eufrosin îi 

îngăduie să meargă la linişte, căci, gustând 

din dulceaţa harului dumnezeiesc, duhul îi 

tânjea după bunătăţile ce le naşte pustia. 

Acolo şi-a închis porţile simţurilor cu legile 

lui Dumnezeu ca şi cu nişte zăvoare şi vorbea 

cu Stăpânul tuturor în rugăciunea cea de 

taină, iar osteneala îi era desfătare. Cine 

poate spune nevoinţele cele fără de măsură, 

privegherile cu lacrimi, lupta cu gândurile şi 

duhurile înşelăciunii? Prin răbdarea 

strâmtorărilor pustiei şi uscăciunea trupului, s

-a făcut asemenea îngerilor şi vrednic 

vieţuitor al mănăstirii celor fără de trupuri. 

 

 Acest dumnezeiesc bărbat este 

numărat în rândul egumenilor Agapiei. Mulţi 

călugări şi pustnici s-au mântuit prin rugăci

unea şi povăţuirea sa blândă. Era luminat şi 

plin de toată înţelepciunea, căci dragoste de 

Sfintele Scripturi şi de cărţile Sfinţilor Părinţi 

având, s-a îngrijit ca fraţii din obşte să nu fie 

lipsiţi de aceste comori nepreţuite în vremuri 

când cu anevoie şi cu mare cheltuială se 

dobândeau. 

 

 Avea darul tămăduirii şi îndrăzneală 

la rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Potrivit 

unor tradiţii, scotea şi demoni din oameni. 

Pentru viaţa sa sfântă, dintotdeauna a fost 

cinstit de călugări şi de credincioşi. 

Mărturie a vieţuirii sale sfinte şi minunate 

este şi faptul că, după moarte (1660), trupul 
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fiindu-i dezgropat, după rânduiala 

strămoşească, a fost găsit nestricat. Se spune 

că se făceau minuni la mormântul său. Cu 

adâncă evlavie şi nădejde veneau să se 

închine la sfintele sale moaşte călugări şi 

credincioşi de pretutindeni. Sfintele moaşte 

ale Cuviosului Partenie au fost tăinuite, 

poate, odată cu ale Cuviosului Rafail. Aceşti 

doi mai luminători ai călugărilor întregesc 

şirul părinţilor din veac, ce s-au sfinţit prin 

mari nevoinţe în „Mănăstirea lui Agapie” şi 

în împrejurimile ei. 

 

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne 

pe noi! Amin. 

 

 Cuviosul Rafail s-a nevoit în 

străvechiul aşezământ călugăresc Agapia din 

Deal, în veacul al XVI-lea. Acesta a fost cin

stit încă din secolul al XVII-lea, mai ales în 

Moldova, ca unul dintre sfinţii români mai 

mari, ale cărui sfinte moaşte le-a căutat, spre 

a le săruta, însuşi Sfântul Ierarh Dosoftei, 

Mitropolitul Moldovei. 

 

 Sfântul Rafail s-a născut, după unele 

izvoare, în satul Bursucani, din ţinutul Bârla

dului, fiind fiul unor părinţi virtuoşi şi de 

neam bun. 

 

 Faima despre viaţa duhovnicească 

înaltă a călugărilor din „Mănăstirea lui Aga

pie”, trecând de hotarele Moldovei şi chiar 

dincolo de Carpaţi, atrăgea pe mulţi iubitori 

de Hristos. Cuviosul, ascultându-şi chemarea 

lăuntrică şi purtând întru sine frica de 

Dumnezeu, vine aici cu dorinţa de a urma 

calea cea strâmtă şi mult bătătorită de 

sihaştrii cei din veac. Mult s-a minunat 

văzând viaţa de aspră nevoinţă, rugăciunea şi 

tăcerea părinţilor agăpeni. Dar mai mult a 

fost cucerit de duhul dragostei celei nefăţar

nice. Cu iubirea de Hristos în suflet şi cu 

îndrăzneala cea bună fiind întrarmat s-a făcut 

ucenic părinţilor. Învăţa de la ei că ascultarea 

este mai mare decât toate şi că numai cei 

curaţi cu inima pot intra în împărăţia lui 

Dumnezeu, dar pentru a dobândi neprihăni

rea este nevoie de multă silinţă a firii. Pătrun

de, cu vremea, tainele vieţii duhovniceşti, 

străduindu-se să se asemene părinţilor în os

teneli, rugăciune şi smerenie. 

 

 După îndelungă ispitire în ascultare, 

ucenicul a luat pe umerii săi jugul cel bun al 

lui Hristos şi, îmbrăcându-se în chipul cel 

monahicesc, a primit numele de Rafail care 

se tâlcuieşte „Dumnezeu aduce vindecare”. 

  

 Cu nemăsurată râvnă se silea să 

dobândească, deopotrivă, toate virtuţile şi, 

astfel, s-a făcut locaş al tuturor bunătăţilor 

duhovniceşti, încât toţi luau aminte la el, 

căutând să-l urmeze. 

 

 Viaţa de nevoinţă a acestui purtător de 

Dumnezeu este mult învăluită în taină. Dar se 

ştie că părinţii agăpeni ţineau o rânduială a 

locului de la care nu s-a abătut nici as

cultătorul monah Rafail. Călugării petreceau 

în lavră, iar cine era întărit şi râvnea la viaţa 

cea liniştită a pustiei, cu binecuvântare, pleca 

să se nevoiască în sihăstrie împreună cu un 

bătrân, mai târziu, poate, şi singur. Munţii 

sunt martori tăcuţi ai nevoinţelor sfinţilor 

care au petrecut aici. La tot pasul apar tainiţe 

potrivite nevoinţei. Stânci scobite, peşteri, 

poieni însorite, obcini unde pădurea începe să 

dispară au fost întotdeauna locuite de si-

haştri. Această cale binecuvântată a urmat-o 

şi fericitul Rafail, care, asemenea unui vultur 

în înălţimi, s-a însingurat în inima muntelui. 

Pustnicii, acele făclii strălucitoare ce au lu-

minat cu viaţa lor îngerească pustietatea 

muntelui, i-au dezvăluit tainele lucrării 

duhovniceşti săvârşite cu mintea. Dar 

desăvârşita călăuză i-a fost liniştea cea sfântă 
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spre aflarea celor cereşti, iar prin rugăciunea 

curată s-a ridicat mai presus de cele 

pământeşti şi a văzut slava lui Dumnezeu, cât 

i-a fost îngăduit. Rodul ostenelilor sihăstreşti 

şi ale rugăciunii neîncetate a fost dobândirea 

darurilor înalte, care cu anevoie pot fi 

înfăţişate în cuvânt. 

 

 Dumnezeu cel iubitor de oameni, Care 

vrea mântuirea tuturor, a rânduit ca să fie 

îndrumător al fraţilor din obşte, căci, prin 

viaţa sa îngerească şi prin înţelepciunea cea 

mai presus de fire, pricinuia tuturor uimire. 

În Condica Sfântă şi în pomelnicele vechi 

este nu-mit Fericitul Stareţ Rafail. Toţi îl 

priveau ca pe o icoană a virtuţilor. Sfeşnic de 

lumină era sihaştrilor, dar şi părinte iubitor 

creştinilor din satele Moldovei care veneau la 

el ca la un liman, pentru rugăciuni, tămăduiri 

şi ajutor în tot felul de nevoi, în vreme de 

pace sau de cumpănă pentru ţară. 

 

 După trecerea din lumea aceasta, 

ucenicii, cunoscându-i viaţa şi nevoinţele (se 

spune că se făceau minuni la mormântul său), 

i-au dezgropat trupul pe care l-au aflat plin 

de slavă dumnezeiască şi bine mirositor. A 

fost aşezat în biserică spre închinare. Odor de 

mare preţ era pentru Moldova, căci veneau 

credincioşii să se închine la sfintele sale 

moaşte, mai ales la hramul Mănăstirii Neamţ, 

când avea loc pelerinajul la Mănăstirile Ne

amţ, Agapia şi Secu. La Agapia Veche acest 

pelerinaj continuă şi azi, cu toate că trupurile 

întregi ale sfinţilor sunt tăinuite, dar, se pare, 

părţi din aceste sfinte moaşte se găsesc în 

unele mănăstiri din Moldova. 

 

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse 

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne 

pe noi! Amin. 

 

Sursa:doxologia.ro 

 

 

(†) CITATE despre 

Maica Domnului 
——  •  —— 

  

"“Ea [Maica Domnului] este purtătoare de 

grijă şi organizatoarea generoasă a banchet-

ului desfătării dumnezeieşti şi în-

dumnezeitoare; şi, simplu spus, Mama Celui 

care pentru bunătatea Lui negrăită S-a făcut 

frate al nostru, e procuratoare şi repartiza-

toare autentică a tuturor darurilor su-

pranaturale şi necreate ale Duhului 

dumnezeiesc care se dau acum şi care sunt 

încă adunate în vistierie, prin care ne facem 

fraţi şi comoştenitori a lui Hristos.” 

  

“Căci aşa cum fiecare mamă dă copiilor ei 

simpla existenţă, tot aşa şi Mama lui 

Dumnezeu dăruie tuturor existenţa fericită;” 

 

Sfântul Teofan al Niceei 

1300 – 1380 

 

“Ea [Maica Domnului] este şi cauză a celor 

dinaintea ei, şi patroană a celor de după ea, 

şi procurătoare a celor veşnice. Ea este tema 

profeţilor, obârşia apostolilor, temelia mar-

tirilor, postamentul dascălilor. Ea este slava 

celor de pe pământ, desfătarea celor din cer, 

podoaba întregi creaţii. Ea este început, 

izvor şi rădăcină a bunătăţilor negrăite. Ea 

este pisc şi desăvârşire a tot ce-i sfânt.” 

 

“Ea [Maica Domnului] singură este reazim şi 

mângâiere pentru toţi, ascultată şi văzută de 

toţi şi conlucrând în tot felul la vestirea 

Evangheliei, arătând astfel în minte şi cuvânt 

o viaţă şi o conduită extrem de luptătoare.” 

 

Sfântul Grigorie Palama 

1296 - 1359 



15 

 

 

Calendar Creștin Ortodox 

 LUNA  IULIE 
——  •  —— 

1 J †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma  

2 V Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. 

Ier. Iuvenalie, patr. Ierusalimului (Post. Nu se fac nunți) 

3 S Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr. Constantinopolului  

4 D Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta  

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-

23; glas 1, voscr. 2 

5 L † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie  

6 M Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma  

7 M †)Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel (Post. Nu se fac nunți) 

8 J Sf. M. Mc. Procopie și mama sa, Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul  

9 V †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la M. Neamț; Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. 

Tavromeniei (Post. Nu se fac nunți) 

10 S Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei  

11 D Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei  

Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3 

12 L †) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Cuv. 

Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul  

13 M Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara  

14 M Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul (Post. Nu se fac nunți) 

15 J Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei  

16 V Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia (Post. Nu se fac nunți) 

17 S Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei  

18 D †) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo  

Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slugii sutașului; 

Rugăciunea lui Iisus); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4 

19 L Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov  

20 M †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul  

21 M Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia 

Veche (Post. Nu se fac nunți) 

22 J Sf. Mironosiță, întocmai cu Ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela  

23 V Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria (Post. Nu se fac nunți) 

24 S Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen  

25 D Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea 

Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia și Olimpiada  

Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei 

VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5 

26 L Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel 

(Argeș)  

27 M † Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon  

28 M Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu (Post. Nu se fac nunți) 

29 J Sf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi  

30 V Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei (Post. Nu se fac nunți) 

31 S Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Lăsatul 

secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului) 
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(†) Adormirea Sfintei Ana, 

mama Preasfintei Născătoare 

de Dumnezeu 
——  •  ——  

 

 Sfânta Ana, care, prin harul lui 

Dumnezeu, s-a făcut bunica după trup a 

Domnului nostru Iisus Hristos, se trăgea din 

seminţia lui Levi. Ea era ultima fiică a Măriei 

şi a preotului Mathan, care a preoţit pe 

timpul împărăţiei Cleopatrei şi a lui Sapor, 

împăratul perşilor, mai înainte de împărăţia 

lui Irod Antipa. Preotul Mathan a avut trei 

fete: Mar ia, Sovi şi Ana. Pe cea dintâi a 

măritat-o în Betleem şi a născut pe 

Salomeea; pe cea de-a doua a măritat-o tot în 

Betleem şi a născut pe Elisabeta, soţia 

preotului Zaharia şi mama 

Înaintemergătorului; iar pe cea de a treia, 

adică pe Sfânta Ana, a măritat-o în pământul 

Galileei şi a născut pe Maria, Maica 

Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea 

Salomeea, Elisabeta şi Sfânta Maria, sunt 

fete din trei surori, iar Mântuitorul nostru era 

văr de-al doilea după trup cu Sfântul Ioan 

Înaintemergătorul. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deci această Sfântă Ana, după ce a 

născut pe mântuirea a toată lumea, după ce a 

înţărcat-o şi după ce a dăruit-o în biserică la 

vârsta de trei ani, ca pe un dar fără de prihană 

lui Dumnezeu Atotţiitorul, a vieţuit cealaltă 

vreme a vieţii sale în post, rugăciuni şi faceri 

de bine către cei lipsiţi, şi s-a dus în pace 

către Domnul, la vârsta de 69 de ani. Sfântul 

Ioachim s-a săvârşit la 84 de ani, încât Sfânta 

Fecioară Maria, pe când se afla încă în 

templu, la vârsta de ll ani, a rămas fără 

părinţi. 

 

Sursa:doxologia.ro 


