Revista parohiei Odăi
Anul 3, Nr. 11 (35), NOIEMBRIE 2021
Se distribuie gratuit!

• Parohia Odăi cu Hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni •

Calendar Creștin Ortodox
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Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia
Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist
Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Post. Nu se fac nunți)
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama

Sf. Mc. Galaction și Epistimia (Post. Nu se fac nunți)
6 S
Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Pomenirea morților - Moşii de toamnă)
7 D
Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 3, voscr. 9
8 L
†) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și
Porfirie; Sf. Cuv. Matrona
10 M Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest (Post. Nu se fac nunți)
11 J
† Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 V
Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile
din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post. Nu se fac nunți)
†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza
Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul
Nașterii Domnului)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10
15 L
†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac. (Începutul Postului Nașterii
Domnului) (Post. Nu se fac nunți)
16 M Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
17 M Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr
Zugravul (Post. Nu se fac nunți)
18 J
Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
19 V
Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post. Nu se fac nunți)
20 S
Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier.
Proclu, arhiep. Constantinopolului; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)
(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Evrei IX, 1-7; Efeseni V, 9-19; Ev. Luca X, 38-42;
XI, 27-28; Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11
22 L
Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Post. Nu se fac nunți)
23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește.
Nu se fac nunți)
Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Post. Nu se fac nunți)
Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la
pește. Nu se fac nunți)
Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Post. Nu se fac nunți)
Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 6,
voscr. 1
29 L
Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post. Nu se fac nunți)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier.
Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)
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Programul Bisericii Odăi
LUNA NOIEMBRIE
—— • ——

3 noiembrie, miercuri, ora 17:30
Paraclisul Maicii Domnului, Rugăciuni
pentru sănătate

17 noiembrie, miercuri, ora 17:00
Program de spovedanie
Acatistul Sf. Grigorie Taumaturgul

6 noiembrie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți

20 noiembrie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți

7 noiembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie

21 noiembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
Intrarea în biserică a Maicii Domnului

9 noiembrie, marți, ora 16:30
Sfințirea Agheazmei mici, Acatistul Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina
Taina Sf. Maslu

25 noiembrie, joi, ora 17:00 - Program de
spovedanie
Acatistul Sf. M. Mc. Ecaterina

11 noiembrie, joi, ora 17:30
Acatistul Sf. M. Mc. Mina

27 noiembrie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți

13 noiembrie, sâmbătă, ora 07:30
Pomenirea celor adormiți
Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur
Sfânta Liturghie

28 noiembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
29 noiembrie, luni, ora 17:00
Vecernia unită cu Litia
Acatistul Sf. Ap. Andrei

14 noiembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie
(Lăsatul secului pentru Postul Nașterii
Domnului)

30 noiembrie, marți, ora 08:00
Sf. Ap. Andrei
Sfânta Liturghie

15 noiembrie – Începutul Postului Nașterii
Domnului)
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Multe încă Însuşi Dumnezeu a făcut, în noi şi se înfăptuiesc din îndemnul şi cu
arătându-se în chip de înger, precum s-a sprijinul îngerului păzitor.
arătat şi lui Avraam în trei feţe şi cu Iacov S
La început, toţi îngerii au fost făcuţi
-a luptat şi la cei trei tineri din Babilon
de Dumnezeu buni, strălucind de lumină, de
văpaia cuptorului în rouă s-a schimbat.
înţelepciune şi de tot felul de daruri. Dar,
Stăpânul Cerului şi al pământului i-a supus
(†) Soborul Sfinţilor
unei încercări prin care îngerii, cu voie liberă,
Arhangheli Mihail şi Gavriil şi să-şi dovedească ascultarea. Încercarea
aceasta s-a petrecut înainte de facerea lumii.
al tuturor cereştilor puteri
—— • ——

Şi, în această încercare, o parte din
îngeri, în frunte cu Lucifer, cel mai frumos şi
cel mai înzestrat dintre ei, s-a răzvrătit
împotriva Ziditorului său, zicând: „Pune-voi
scaunul meu deasupra norilor şi voi fi
asemenea cu Cel Preaînalt” (Isaia 14, 1314). Şi, ameţit de mândrie, n-a vrut să mai
asculte de Dumnezeu.

Despre îngeri, Biserica învaţă că ei
sunt „duhuri slujitoare” (Evrei 1, 14), adică
fiinţe fără de trupuri, slugi credincioase lui
Dumnezeu şi totodată ocrotitori ai noştri,
puşi de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la
leagăn la patria noastră cerească.
După descoperirile Sfintei Scripturi şi
după mărturisirile Sfinţilor, îngerii iubesc pe
Dumnezeu, Îl preamăresc şi-I împlinesc voia
Lui în conducerea lumii, a împărăţiilor, a
popoarelor, a oamenilor. Ca slujitori, îngerii
sunt uneori împlinitori ai pedepselor lui
Dumnezeu, cum a fost focul peste Sodoma
sau pedepsele peste Egipt.
Dar, în mod statornic, îngerii slujesc
la apărarea şi călăuzirea oamenilor. Ei duc
rugăciunile noastre la Dumnezeu, ei ocrotesc
pe cei drepţi: pe Lot de foc, pe Ilie de Ahab,
pe cei trei tineri în cuptorul din Babilon, pe
Apostolul Petru de Irod. Ei vestesc faptele
mari ale mântuirii: Naşterea Domnului,
suferinţa din Ghetsimani, Învierea Domnului,
a doua Lui venire.
Îngerii păzitori sfătuiesc de bine pe
oameni prin glasul conştiinţei: tot ce este în
noi bun, curat, luminat, orice gând frumos,
orice mişcare bună a inimii, rugăciunea,
pocăinţa, faptele bune, toate acestea se nasc

Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
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Despre căderea lui Lucifer şi a
îngerilor lui, Scriptura ne vorbeşte aşa: „Şi sa făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui, au
pornit război cu balaurul. Şi se războia
balaurul şi îngerii lui; şi n-a izbutit el, nici
nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost
aruncat balaurul cel mare, şarpele cel de
demult, care se cheamă diavol şi satana, cel
ce înşală pe toată lumea, aruncat a fost pe
pământ, şi îngerii lui au fost aruncaţi cu
el” (Apocalipsa 12, 7-9).

Multe şi mari binefaceri ale lui
Dumnezeu s-au făcut oamenilor prin îngerii
lui Dumnezeu, pentru că ei sunt pentru noi,
mijlocitori, ajutători şi rugători către Cel
Preaînalt. Iar Mihail, ca un mai mare peste
oştile cereşti, ne izbăveşte pe noi de toate
primejdiile şi necazurile, de boli şi de ispite.
Că a fost pus întâiul peste îngeri, în locul lui
Lucifer şi lumina lui nu suferă să o vadă cel
ce a căzut.
Iar despre ceilalţi îngeri cunoaştem
din Sfânta Tradiţie că, atunci când Adam a
fost înşelat de satana şi a fost izgonit din Rai
şi cu moarte s-a osândit şi neamul omenesc a
început a se înmulţi, începând de atunci,
îngerii au fost puşi de Dumnezeu spre pază
tuturor oamenilor, ca să nu rămână ei fără de
purtare de grijă şi să fie înşelaţi de diavolul.
Şi de atunci, tot credinciosul îşi are îngerul
lui păzitor, iar necredincioşilor s-a pus un
înger păzitor asupra fiecărei ţări, precum şi
Moise a zis: „A pus hotare neamurilor după
numărul
îngerilor
lui
Dumnezeu” (Deuteronomul 32, 8).

Şi aşa a căzut Lucifer din cinstea de
arhanghel, precum grăieşte Domnul: „Am
văzut pe satana ca un fulger căzând din
cer” (Luca 10, 18). Şi asemenea cu el şi ceata
de îngeri ce era sub conducerea lui, înălţându
-se, a căzut şi demoni s-au făcut, luptători
împotriva mântuirii noastre.

Dar Arhanghelul Mihail, de-a pururi
lăudatul, păzind ca o slugă credincioasă
ascultarea faţă de Stăpânul său, s-a arătat
adevărată căpetenie peste cetele celor fără de
trupuri. Că, văzând cum a căzut vicleanul
Lucifer, a lăudat cu glas pe Domnul tuturor şi
a zis: „Să luăm aminte, noi, care suntem
De înger a fost luat şi Enoh şi a fost
făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu dus în Rai, ca, până la a doua venire a
noi; cel ce era lumină, acum întuneric s-a Domnului pe pământ, să nu vadă moartea cea
făcut. Că cine este ca Dumnezeu? Mi-ca-El? de obşte a oamenilor.
Că numele de Mihail, în limba evreiască,
însemnează: „Cine este ca Dumnezeu?”.
La fel şi lui Noe celui drept, îngerul ia vorbit de potop şi l-a învăţat pe el cum să
facă o corabie, spre scăparea lui şi a fiilor lui,
Tropar
ca să rămână rădăcină de la Adam, cel întâi
Glasul 4
zidit, şi să se înmulţească neamul omenesc,
Mai marilor Voievozi ai Oştilor asemenea şi să le păzească spre trebuinţa
cereşti, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii; cu oamenilor. Un înger a fost şi cârmaciul
rugăciunile voastre să ne acoperiţi pe noi, cu corăbiei în acele mari ape şi vânturi, după
acoperământul aripilor slavei voastre celei care tot el i-a spus lui Noe cum să
netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu săvârşească jertfele.
deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi,
ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor
Şi lui Avraam de-a pururea îngerii ide sus.
au fost sprijinitori şi ajutători la război, când
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a biruit pe împăratul Chedarlaomer, care avea
cu sine trei sute de mii de ostaşi, iar Avraam,
numai trei sute optsprezece slugi, că avea
ajutor pe îngerii lui Dumnezeu. Şi pe Moise
îngerul l-a pus mai mare peste seminţia lui
Israel şi multe minuni a făcut cu dânsul: pe
israeliteni i-a trecut marea, pe Faraon l-a
afundat, iar în pustiul Sinai minuni a făcut.

Însă, după aceea, întărindu-se
madianiţii şi robind pe israeliţi, s-a arătat
îngerul lui Ghedeon şi i-a zis: „Să iei cu tine
trei sute de ostaşi şi să mergi împotriva
împăraţilor lui Madiam”, care aveau cu ei
mii de madianiţi.
Şi a făcut Ghedeon aşa, însă a dat oamenilor
săi felinare şi făclii şi au năvălit asupra
madianiţilor noaptea şi din tulburarea
Şi după ce au ieşit fiii lui Israel din îngerească aceştia s-au tăiat între ei şi numai
Egipt, Balac împăratul a chemat pe Valaam cei ce aveau felinare şi erau cu Ghedeon,
vrăjitorul, zicându-i să blesteme pe israeliţi aceia au rămas vii (Judecători 6-7).
ca să-i fie lui robi, dar îngerul l-a întâmpinat
pe el în porţile cetăţii. Deci, asina a văzut pe
Şi iarăşi s-a arătat îngerul lui Manoe şi
înger şi a strivit piciorul lui Valaam.
femeii lui, spunându-le lor de naşterea lui
Samson (Judecători 13, 1-21), care a biruit
Apoi Valaam, văzând pe înger, i s-a pe cei de alt neam şi pe vrăjmaşii lui Israel.
rugat lui, zicând: „Nu mă pierde pe mine, Încă şi când a ieşit David la război cu Goliat
stăpâne, că iată, de acum nu ca să blestem, şi l-a lovit pe el cu praştia în frunte, iarăşi
ci ca să binecuvântez pe Israel voi merge”, îngerul Domnului l-a lovit pe Goliat de
precum a şi fost (Numeri 22, 22-35). Iar când dinapoi şi a căzut în brânci (1 Regi 17, 49).
a răposat Moise, atunci Mihail Arhanghelul ia îngropat trupul său (cf. Iuda 1, 9).
Că dacă David l-ar fi doborât pe el,
apoi ar fi căzut cu faţa în sus, iar nu cu faţa în
Iar după aceasta, când Iosua al lui jos. Iarăşi îngerul slujea minunat lui Ilie şi
Navi a înconjurat Ierihonul, în care erau bucate îi dădea din mâinile sale (3 Regi 19, 1
şapte împăraţi canaanei, după ce au căzut -7). Iar în vremea lui Iezechia, a venit asupra
zidurile din temelii, atunci a văzut Iosua pe Ierusalimului Senaherib, împăratul asirienilor
Mihail stând ca un ostaş întrarmat şi i-a zis şi defăima pe Atotţiitorul, Dumnezeul lui
lui: „Al nostru eşti, sau dintre potrivnicii Israel, iar Iezechia s-a rugat Atotţiitorului şi a
noştri?”.
trimis Dumnezeu pe îngerul Său şi a ucis
îngerul Domnului o sută treizeci şi cinci de
Şi i-a zis Mihail: „Eu sunt voievodul mii din tabăra asirienilor (4 Regi 19, 35).
oştirii puterilor cereşti şi acum am venit spre
ajutorul tău”. Iar Iosua i s-a închinat lui,
Şi iarăşi, în acelaşi Ierusalim, îngerul
zicând: „Ce porunceşti stăpâne, robului venea în tot anul şi tulbura scăldătoarea
tău?”. Iar voievodul oştirii Domnului i-a zis: Siloamului şi multe tămăduiri făcea. Multe
„Scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, încă Însuşi Dumnezeu a făcut, arătându-se
că locul pe care stai sfânt este”. Şi a făcut în chip de înger, precum s-a arătat şi lui
Iosua aşa (Iosua 5, 13-15). Şi a surpat Avraam în trei feţe şi cu Iacov S-a luptat şi
Domnul toată puterea canaaneilor şi a dat lui la cei trei tineri din Babilon văpaia
Israel pământul acela, pe care l-a făgăduit cuptorului în rouă s-a schimbat.
Dumnezeu părinţilor lor.
Şi iarăşi îngerul a izbăvit pe Daniel în
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groapă de gura leilor. Iar pe Avacum, el l-a ajută ca să biruiască meşteşugurile diavoleşti.
dus din Ierusalim în Babilon şi pe acelaşi Mucenicilor în chinuri le uşurează durerile şi
Daniel cu hrană l-a hrănit.
rănile şi alte multe minuni fac: cuptoarele ce
ard cu foc se sting, gurile leilor le leagă şi pe
Îngerul
iarăşi
a
surpat
pe morţi îi înviază.
Nabucodonosor împăratul, din cinstea
împărătească, pentru mândria lui, şi din om
în dobitoc cu chip străin l-a făcut şi şapte ani pustie, cărora le duc hrană, fiind trimişi de
cu iarbă şi cu pământ s-a hrănit, precum mai Dumnezeu şi le-o dau în mâinile lor, precum
înainte Daniel îi zisese lui.
lui Pavel Tebeul şi marelui Eftimie le-au
înmulţit pâinile, vinul şi untdelemnul.
Deci vedeţi, fraţilor, câte binefaceri a
arătat Dumnezeu, prin îngerii Săi, în Legea
Şi nu numai acestora, ci şi la mulţi alţi
veche; apoi cu cât mai mult, în harul cel nou sfinţi slujesc îngerii şi multe şi negrăite
lucruri minunate a făcut.
minuni fac în veacul acesta. Pentru care
pricină şi Domnul Însuşi zice către
Aşa, când Hristos a înviat din credincioşi: „Să nu dispreţuiţi pe vreunul din
mormânt, îngerul a vestit mai întâi femeilor, aceştia mici, că zic vouă că îngerii lor, în
zicând: „Hristos a înviat, nu mai plângeţi de ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care
acum!”. Îngerul şi pe Petru l-a scos din este în ceruri” (Matei 18, 10).
temniţă şi legăturile lui Pavel le-a rupt şi
temniţa a cutremurat-o.
Mihail Arhanghelul a fost rânduit de
Atotputernicul Dumnezeu căpetenie a
Îngerul Domnului a răpit pe Filip îngerilor buni şi mare folositor şi de bine
Apostolul de la ochii famenului etiopian şi l- făcător al mântuirii noastre şi, luând chip
a adus pe el din Gaza la Asot. Îngerul s-a văzut, s-a arătat multora, atât în Legea veche
arătat şi lui Corneliu sutaşul, la al nouălea cât şi în Legea nouă.
ceas din zi, pe când postea şi se ruga lui
Dumnezeu, când i-a poruncit să cheme la
Împreună cu Sfântul Arhanghel
sine pe Apostolul Petru.
Mihail cinstim şi pe preafrumosul
Îngerul a fost ajutător în război împăratului şi înveselitorul Arhanghel Gavriil, că şi
Constantin asupra păgânului prigonitor acesta, luând chip văzut, multe binefaceri a
Maxenţiu şi tot el a încredinţat pe Constantin dăruit neamului omenesc, arătate în
împăratul, arătându-i lui crucea pe cer şi amândouă Testamentele.
zicându-i: „Cu acest semn vei învinge pe Astfel, în prorocia lui Daniel, Gavriil este
vrăjmaşii tăi”.
numele îngerului tălmăcitor al vedeniei
(Daniel 8, 16). Asemenea, Gavriil arată lui
Îngerul
a
fost
ajutător Daniel înţelesul celor şaptezeci de săptămâni
binecredinciosului împărat Iraclie asupra lui de ani până la venirea lui Mesia Hristos
Cosroe, păgânul împărat persan. Iarăşi, (Daniel 9, 2l-27). După tradiţie, tot el,
îngerii Domnului au întărit şi pe Mucenici să Gavriil, vesteşte lui Ioachim şi Ana că din ei
grăiască împotriva păgânilor împăraţi, la se va naşte Stăpâna noastră, Născătoarea de
războaie
au
ajutat
binecredincioşilor Dumnezeu, Maria.
cârmuitori şi cuvioşilor părinţi pustnici le
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În Legea nouă, Gavriil descoperă
preotului Zaharia naşterea lui Ioan,
Botezătorul Domnului (Luca 1, 19). Tot
Gavriil anunţă Fecioarei din Nazaret naşterea
de la Duhul Sfânt a Domnului Hristos,
Mântuitorul lumii (Luca 1, 28).

Sfinţii Doctori fără Arginţi Cosma şi Damian
din Asia Mică nu trebuie confundaţi cu
Sfinţii Cosma şi Damian din Roma (prăznuiţi
la 1 iulie) sau cu Sfinţii fără de Arginţi din
Arabia (prăznuiţi la 17 octombrie).

Sfinţii Făcători de Minuni şi

Unii spun că tot Arhanghelul Gavriil
a fost îngerul în veşmânt alb, care, Doctori fără Arginţi Cosma şi
pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe
Damian
uşa mormântului şi a şezut deasupra ei, după
—— • ——
Învierea Domnului. Şi el a fost acela care,
1
Noiembrie
cel dintâi, a dat Mironosiţelor vestea Învierii.
Şi, ca să zicem mai cuprinzător,
dumnezeiescul Gavriil a slujit la toată
Sfinţii Făcători de Minuni şi
iconomia
Întrupării
Cuvântului
lui Doctori
fără
Arginţi
Cosma
şi
Dumnezeu, de la început şi până la sfârşit.
Damian împreună cu mama lor Teodota erau
din Asia Mică (după unii, din Mesopotamia).
Tatăl lor care era necredincios a murit când
ei erau încă copii. Mama i-a crescut în
evlavia creştină. Prin exemplul vieţii ei şi
prin citirea cărţilor sfinte, Sf. Teodota a
păstrat puritatea vieţii copiilor ei prin
respectarea poruncilor lui Dumnezeu,
ajutîndu-i să devină bărbaţi virtuoşi şi drepţi.
Educaţi şi formaţi ca doctori, ei au primit în
dar harul vindecării trupurilor şi sufletelor
bolnave prin puterea rugăciunii. Ei vindecau
chiar şi animale. Din iubire curată faţă de
Domnul şi faţă de semeni ei nu luau
niciodată plată pentru serviciile lor,
respectînd porunca Mântuitorului Nostru
Iisus Hristos care a spus: "În dar aţi luat, în
dar să daţi" (Mt. 10:8). Faima Sf. Cosma şi
Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos a Damian s-a răspândit în toată regiunea şi
hotărât să-l prăznuiască pe el, împreună cu oamenii i-au numit doctori fără de arginţi.
Arhanghelul Mihail la 8 noiembrie şi să
cheme darul şi ajutorul amândurora, rugându
Odată, sfinţii au fost chemaţi la
-i ca, prin mijlocirea şi rugăciunile lor, în căpătâiul unei femei foarte grav bolnave, pe
veacul de acum, să aflăm izbăvire de rele, iar nume Paladia, care nu a mai găsit vindecare
în cel ce va să fie, să ne învrednicim bucuriei la nici un doctor. Cei doi sfinţi, numai prin
şi Împărăţiei cereşti. Amin.
credinţă şi puterea rugăciunii au reuşit să o
vindece pe Paladia, care s-a sculat perfect
Sursa: basilica.ro sănătoasă şi a dat slavă lui Dumnezeu.
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Dorind să-i răsplătească pentru binele făcut,
Paladia s-a îndreptat spre Damian, arătîndu-i
trei ouă şi zicînd: "Ia acest dar în numele
Sfintei Treimi Dătătoare de Viaţă, Tatăl, Fiul
şi Duhul Sfânt." Auzind numele Sf. Treimi
doctorul fără de arginţi nu a îndrăznit să
refuze. Când a auzit Cosma întâmplarea, s-a
întristat crezînd că făcînd aceasta fratele său
a încălcat porunca.

Cosma pentru că Damian nu a acceptat ouăle
de la femeie drept plată ci din respect pentru
numele lui Dumnezeu. Sfintele trupuri ale
doctorilor fără arginţi au fost îngropate
împreună în Thereman (Mesopotamia). După
moartea lor s-au înfăptuit multe minuni.
În Thereman, aproape de biserica
Sfinţilor Cosma şi Damian, trăia un om pe
nume Malchus. Într-o zi el a plecat în
călătorie, lăsîndu-şi femeia singură pentru o
perioadă destul de lungă de timp. Înainte să
plece el s-a rugat la biserica "doctorilor fără
de arginţi" să aibă grijă de nevasta lui. Dar
vrăjmaşul omului a luat chipul prietenului lui
Malchus uneltind uciderea femeii. El i s-a
arătat femeii spunîndu-i că l-a trimis bărbatul
ei să o ia şi să o ducă acolo unde era el.
Crezîndu-l, ea s-a dus cu el şi când au ajuns
într-un loc pustiu vrajmaşul a vrut să o
omoare. Văzînd pericolul care o păştea,
femeia s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să o
ajute.
Atunci au apărut doi bărbaţi
înfricoşători care l-au alungat pe diavol şi
acesta a căzut de pe o stâncă. Cei doi au
condus-o pe femeie acasă unde ajungînd ei,
ea s-a închinat şi i-a întrebat cum le este
numele ca să le poată mulţumi toată viaţa. Ei
au răspuns că sunt slujitorii lui Dumnezeu,
Cosma şi Damian, după care s-au făcut
nevăzuţi.

Sfinţii Doctori fără Arginţi
Cosma şi Damian din Asia Mică

Tremurînd de uimire şi bucurie, ea a
povestit la toată lumea minunea şi a mers la
icoana binefăcătorilor ei rugîndu-se şi
mulţumind lui Dumnezeu. De atunci, cei doi
sfinţi sunt consideraţi protectori ai sfinţeniei
căsniciilor creştine, precum şi dătătorii de
armonie în viaţa soţilor. Sărbătorirea lor se
face până şi în Rusia din vremuri străvechi.

Pe patul de moarte, el a cerut ca fratele
său să nu fie înmormântat lângă el. Sf.
Damian s-a stins şi el din viaţă la scurt timp
şi toţi se întrebau unde va fi îngropat. Dar
Dumnezeu a făcut o minune printr-o cămilă,
pe care "doctorii" au vindecat-o şi care
glăsuind cu voce omenească le-a spus să nu
se îndoiască şi să-l pună pe Damian lângă

Sursa: noutati-ortodoxe.ro
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La numai 24 de ani, în 1746, merge la
Athos,
mai întâi la mănăstirea Pantocrator.
Sfântul Cuvios
Negăsindu-şi un părinte spiritual cum şi-l
Paisie de la Neamţ
dorea, locuieşte singur timp de patru ani într—— • ——
o peşteră. În 1750 este vizitat la Athos de
stareţul Vasile de la Poiana Mărului, care l-a
tuns în monahism şi i-a schimbat numele în
Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, sau
Paisie.
Velicikovski, este unul din stareţii care au
avut o influenţă deosebită atât asupra
La 36 de ani este hirotonit ieromonah
monahismului românesc, cât şi asupra celui
de către Episcopul Grigorie de la Athos.
slav.
Primul său ucenic a fost monahul Visarion,
Paisie s-a născut la 21 Decembrie 1722 la
venit din Moldova, la care se adaugă şi alţii,
Poltava, în Ucraina, tatăl său fiind preot la
tot moldoveni.
catedrala oraşului. A avut 11 fraţi şi a primit
o educaţie religioasă deosebită. Cercetări mai
noi conchid că se trăgea din moldoveni
stabiliţi în ţinutul Poltavei, înrudiţi cu
strămoşi după mamă ai lui Dimitrie
Cantemir.
A studiat la Academia duhovnicească
din Kiev - întemeiată de Mitropolitul român
Petru Movilă - dar n-a terminat studiile, fiind
atras de viaţa monahală. Astfel, în 1740 intră
în mănăstirea Liubetki, apoi la mănăstirea
Medvedovski, unde devine rasofor, cu
numele de Platon. Datorita prigoanei
ocupanţilor polonezi, se întoarce la Kiev, la
cunoscuta , unde va lucra icoane şi unde îl va
întâlni pe Mitropolitul Antonie al Moldovei,
care slujeşte aici în româneşte (Paul Mihail).
În anul 1742 vine în Moldova, la
schitul Dălhăuţi - Vrancea, apoi trece în
Muntenia, succesiv la schiturile Trăstieni Rm. Sărat, Poiana Mărului - unde era stareţ
cunoscutul Vasile - şi la Cârnu - Buzău, care
se conduceau după regulile monahale
athonite. Stareţul Vasile de la Poiana Mărului
îl va determina să meargă la Muntele Athos
pentru ca, potolindu-şi setea la izvorul
Cu
binecuvântarea
Patriarhului
milenar al monahismului, să se desăvârşească
Serafim, Paisie întemeiază schitul, cu 5 chilii,
în viaţa cea întru Hristos.
care ajunge repede la 60 de ucenici. Aici
învaţă greacă de la monahul Macarie şi
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începe să traducă din greacă în slavonă,
revizuind vechile traduceri slavone după
originalele greceşti ale Sfinţilor Părinţi
răsăriteni. Stă la Athos 17 ani.
În 1763 hotărăşte să se întoarcă în ţară,
datorită rivalităţii dintre călugării greci şi ruşi
de la Athos. Împreună cu 64 de ucenici se
stabileşte mai întâi la schitul Vărzăreşti Focşani, apoi se îndreaptă spre Iaşi, după ce
mitropolitul de la Bucureşti - grec de neam - l
-a refuzat. La Iaşi, Mitropolitul Gavril
Calimah - de origine română - care-l
cunoscuse la Athos -, îi încredinţează
mănăstirea Dragomirna, ctitorie din 1609 a
lui Anastasie Crimca, unde se mută cu
ucenicii, la care se adaugă în curând mulţi
alţii, români, ruşi şi ucraineni. Va rămâne aici
12 ani, formând o obşte de 350 monahi,
pentru care a alcătuit un regulament monahal,
cunoscut sub numele de, în opt puncte, care
introducea rânduiala în viaţa călugărilor,
prevăzând : . Deci, monahii erau obligaţi să
ducă viaţă de obşte (comună), să lucreze în
diferite ateliere, iar stareţul să fie ales de
obştea tuturor vieţuitorilor şi confirmat de
mitropolit. Se înfiinţează bolniţa, adică
spitalul mănăstirii, pentru bolnavi şi bătrâni.
Paisie continuă şi în Moldova opera de
traducere a scrierilor Sfinţilor Părinţi - mai
ales a celor ascetice - din greacă în slavonă şi
în româna; de exemplu, din Sfântul Antonie
cel Mare, Petru Damaschin, Isaia Pustnicul,
Marcu Ascetul sau Teodor Studitul. Cinstind
pe întemeietorul isihasmului, Paisie traduce
din greacă în slavonă, de Patriarhul Calist.
De asemenea, traduce - cea mai de seamă
scriere ascetă - răsăriteană -, la cererea
Mitropolitului Gavriil al Petersburgului,
tipărită aici în 1739 (Gh. Drăgulin).

sistematic bazele biblice şi patristice ale
rugăciunii lui Iisus, pregătirea celui ce
doreşte s-o practice, precum şi efectele ce le
produce. Prezentată ca o, cel ce o practica
trebuie să fie ghidat de o persoană
experimentată, cel având parte de iluminări
speciale în înţelegerea Sfinţilor Părinţi.
Există mai multe trepte ale acestei rugăciuni :
pentru începători, aceasta corespunde vieţii
active, fiind însoţită de observarea strictă a
poruncilor (post, rugăciune, priveghere) ;
pentru cei desăvârşiţi, rugăciunea minţii
corespunde vieţii contemplative. Când
sufletul se purifică de patimi, el poate primi
harul divin care-l conduce spre viziuni
spirituale, descoperindu-i tainele divine la
care intelectul nu poate ajunge. Este stadiul
rugăciunii vizionare sau al rugăciunii pure după Sfântul Isac Sirul - din care izvorăşte
viziunea. Rugăciunea pură este darul exclusiv
al lui Dumnezeu (Romul Joanta).
În privinţa căilor vieţii monahale,
Paisie
expune
învăţătura
tradiţională
ortodoxă: în singurătate totală ; în tovărăşia a
doi-trei monahi sau în comunitate, forma pe
care o privilegiază.
În 1775, când Bucovina este ocupată de
austrieci, activitatea cărturărească a lui Paisie
la Dragomirna ia sfârşit. Însoţit de 200 de
ucenici, se aşează la mănăstirea Secu, unde
rămâne patru ani, continuând pravila de la
Dragomirna.

În anul 1779, la dorinţa domnitorului
Constantin Moruzzi (1777-1782), Paisie
devine egumen al mănăstirii Neamţ. Iată cum
descrie Nicolae Iorga aceasta noua
însărcinare :
Activitatea stareţului Paisie la Neamţ a
fost deosebit de bogată. El întăreşte aici
Dintre operele sale personale se rânduielile monahale athonite, cu slujbe
evidenţiază, în 6 capitole. Aici Paisie expune zilnice conform tipicului, cu viaţa de obşte,
11

cu predici, cu muncă şi rugăciune - după
regulă a Sfântului Vasile cel Mare - cu grija
pentru bătrâni şi bolnavi. La Neamţ s-a
construit, sub îndrumarea sa, un spital, o casă
de oaspeţi şi noi chilii, numărul monahilor
trecând rapid de 800 : români, ruşi, bieloruşi,
ucrainieni, greci, sârbi şi bulgari.
Ultima şi cea mai importantă etapă din
viaţa şi activitatea sa, a concretizat-o într-o
imensă activitate literar-bisericească : două
echipe de traducători, de copişti şi de critici,
cu el în frunte, lucrau fără întrerupere la
revizuirea şi traducerea scrierilor filocalice în
slavonă şi în română. Numărul total al
manuscriselor din timpul său se ridică la 300
- dintre care 44 alcătuite de el însuşi Mănăstirea Neamţ devenind un deosebit de
important centru de cultură teologicăascetică.
Printre alte preocupări ale sale
menţionăm şi pe aceea pentru muzica
liturgică, organizând aici o scoală
bisericească de muzică corală pe mai multe
voci, realizând translaţia muzicii bizantine pe
notaţie liniară şi introducând, pentru prima
oară, cântarea Crezului de către toţi
credincioşii în biserică.
A trecut la Domnul la 15 Noiembrie
1794, la vârsta de 72 de ani, fiind
înmormântat în biserica Mănăstirii Neamţ.
Influenţa paisiană a fost deosebit de
puternică în Moldova prin stareţii Ilarion de
la Secu şi Sofronie de la Neamţ său prin
ucenicii săi : Visarion, Gherontie şi Dorotei,
trimişi la studii în Muntenia ; Platon, care i-a
scris o ; Ştefan, care a tradus din slavonă.

Numeroase manuscrise slavone s-au
răspândit în mănăstirile ortodoxe din
Bulgaria, Serbia şi de la Athos. Schitul
Sfântul Ilie şi mănăstirile Pantacrator şi Noul
Athos - ultima înfiinţată de ucenicii săi - au
dus mai departe tradiţia spiritului paisian.
Opera Sfântului Efrem Sirul, tradusă de el
din greacă în slavonă s-a tipărit la Neamţ în
1812. Cum era de aşteptat, rânduielile sale
monahale au influenţat masiv viaţa religioasă
a Bisericii Ruse. Mulţi dintre ucenicii săi sau răspândit în 117 mănăstiri şi schituri din
35 de eparhii ale acestei Biserici.
Au fost alcătuite mai multe ale
stareţului Paisie, scrise de monahii Spiridon
de la Neamţ, Mitrofan, Grigorie, Andronic
sau Vitalie, cea din urmă fiind considerată
cea mai autentică (Ioan Ivan).
Stareţul Paisie de la Neamţ este
considerat unul din cei dintâi scriitori asceţi
ai secolului al XVIII-lea. Curentul de
reînnoire a vieţii monahale pe care l-a creat a
avut un efect benefic şi prin faptul că a
contractat curentul de grecizare şi a favorizat
impunerea limbii poporului în biserică,
cultură şi literatură. El reprezintă (M.
Păcurariu).
Pentru viaţa sa ascetică, pentru bogăţia
învăţăturilor sale şi pentru contribuţia la
înnoirea monahismului, a fost trecut în rândul
sfinţilor. Mai întâi de către Biserica Ortodoxa
Rusă, la 6 Iunie 1988, apoi de Biserica
Ortodoxă Română la 21 Iunie 1992.

Să ne rugăm, dar, zicând: "Cuvioase
Părinte Paisie, luminătorul credincioşilor şi
În Muntenia, paisianismul s-a răspândit podoaba călugărilor, roagă pe milostivul
datorită stareţului Gheorghe de la Dumnezeu ca să mântuiască sufletele
Căldăruşani în mănăstirile Cernica şi noastre".
Căldăruşani.
Sursa: noutati-ortodoxe.ro
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Intrarea în Templu a
Preasfintei Stăpânei noastre
de Dumnezeu Născătoarei şi
pururea Fecioarei Maria.
—— • ——
Intrarea în Templul legii a Doamnei de
Dumnezeu
Născătoarei
a
pricinuit
ortodocşilor creştini praznic minunat şi a
toată lumea. Fiindcă s-a făcut aceasta într-un
chip minunat şi este înainte-mergătoare a
marii şi minunatei taine a întrupării
Cuvântului lui Dumnezeu, care avea a se face
în lume prin mijlocirea Născătoarei de
Dumnezeu. Deci praznicul Intrării s-a
început din pricina aceasta: Ana cea pururea
pomenită, fiindcă mai toată viaţa a petrecut-o
stearpă fără să nască prunc, ruga împreuna cu
bărbatul său Ioachim pe Stăpânul firii, ca să
le dăruiască lor prunc, şi făgăduindu-se ca,
dacă vor câştiga dorirea, îndată vor afierosi
lui Dumnezeu pe pruncul cel născut. Şi aşa a
născut pe ceea ce s-a făcut pricina mântuirii
neamului omenesc, pe împăcătoarea şi
împrietenitoarea lui Dumnezeu cu oamenii,
pe pricina înnoirii de a doua oară a lui Adam
cel căzut şi a sculării şi a îndumnezeirii lui,
pe Preasfânta Stăpână de Dumnezeu
Născătoare Maria.

îndreptarea şi mântuirea lumii. Deci acolo a
rămas Fecioara doisprezece ani, cu rară
cuviinţă, hrănită cu hrană cerească de către
Arhanghelul Gavriil. Învrednicindu-se şi
dumnezeieştii arătări, până ce s-a apropiat
vremea dumnezeieştii Bunei Vestiri şi a
descoperirilor celor cereşti şi mai presus de
fire care i s-au arătat ei. Că a binevoit
Dumnezeu a Se întrupa dintr-însa pentru
iubirea de oameni, ca să înnoiască de a doua
oară lumea cea stricată prin păcat. Atunci
Născătoarea de Dumnezeu, ieşind din
Sfintele Sfintelor, a fost dată lui Iosif
logodnicului, ca acela să-i fie păzitor şi
martor al fecioriei ei şi ca să slujească, atât la
naşterea ei cea mai presus de fire, cât şi la
fuga ei cea în Egipt şi la întoarcerea cea de
acolo în pământul lui Israel.

Când a fost de trei ani, au luat-o
părinţii ei şi au adus-o pe ea în ziua de astăzi
în Templu. Şi plinindu-şi făgăduinţa au
afierosit pe fiica lor lui Dumnezeu celui ce le
-a dăruit-o; şi au dat-o pe ea preoţilor şi mai
ales lui Zaharia, arhiereului celui de atunci.
Acesta luând-o pe ea, a adus-o în cele mai
dinăuntru ale Templului, unde numai singur
arhiereul o dată pe an intra. Şi aceasta a făcut
-o după voinţa lui Dumnezeu Celui ce după
puţin avea a Se naşte dintr-însa spre
13

Sursa: noutati-ortodoxe.ro

aducând una la mijloc, voi lăsa pe celelalte
celor ce le ştiu. Căci mergând acesta la Sinope şi propovăduind cuvântul lui
Dumnezeu, a suferit multe necazuri şi torturi
de la cei ce locuiau acolo, pentru că acei
sălbatici oameni l-au trântit jos şi, apucându-l
de mâini şi de picioare, l-au tras grăpiş, şi cu
dinţii l-au scuturat, şi l-au bătut cu lemne şi
cu pietre, şi l-au lepădat departe de cetate,
dar el iarăşi s-a arătat cu totul întreg şi
sănătos de răni, cu harul Învăţătorului şi Mântuitorului său.

Slăvitul şi întru tot lăudatul
Apostol Andrei, cel întâi
chemat
—— • ——

Acesta era din oraşul Betsaida, fecior
al unui oarecare Iona evreul, fratele lui Petru,
cel dintâi dintre ucenicii lui Hristos. Acesta a
fost mai întâi ucenic al lui Ioan
înaintemergătorul şi Botezătorul. Apoi dacă a
auzit pe dascălul său arătând cu degetul şi
zicând: "Iată Mielul lui Dumnezeu cel ce
ridică păcatul lumii", lăsându-l pe el a urmat
după Hristos. Şi zicând lui Petru: "Aflat-am
pe Iisus cel din Nazaret", l-a atras spre
dragostea lui Hristos. Se află şi altele multe
în Sfânta Scriptură despre dânsul. Acestuia,
după ce a urmat lui Hristos, când a fost după
înălţarea Lui de au luat sorţi apostolul, şi au
mers care într-o ţară, care într-alta, atunci
acestui întâi-chemat i-a căzut soarta şi a luat
Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontidei
şi Calcedonul, Bizanţul, Tracia, Macedonia şi
părţile cele ce ajung până la fluviul Dunărea,
Tesalia, Grecia şi părţile Ahaiei, asemenea şi
Aminsos, Trapezunta, Iraclia şi Amastris.
Însă acestea le-a umblat nu aşa degrabă, cum
le trecem cu cuvântul, ci în fiecare ţară
răbdând multe împotrivă şi multe lucruri cu
nevoi, le-a biruit pe toate cu îndemnul şi cu
ajutorul lui Hristos. Dintre care cetăţi

Deci, sculându-se de acolo a trecut
multe cetăţi şi oraşe, precum: Neocezareea,
Samosata, la alani, la abasgi, zichii, bosforiţi
şi hersoniţi, apoi s-a întors la Bizanţ şi acolo
hirotonind episcop pe Stahie, şi colindând
celelalte ţări, a venit la luminatul Ostrov al
Peloponesului şi în Paleapatra, primit fiind în
gazda de un om anume Sosie, care bolea
greu, l-a tămăduit şi îndată toată cetatea
Patrelor, a venit la Hristos. Şi Maximila,
femeia proconsulului, fiind vindecată de
cumplită boală şi dobândind grabnică
tămăduire, a crezut în Hristos, împreună cu
preaînţeleptul Stratoclis, fratele proconsulului Egheat, şi alţii mulţi ce aveau multe feluri
de boli s-au tămăduit prin punerea mâinilor
apostolului. Pentru aceasta mâniindu-se
Egheat, şi prinzând pe apostolul Domnului şi
răstignindu-l cu capul în jos pe o cruce, l-a
scos din viaţa aceasta. Pentru aceasta şi el,
nedreptul, dreaptă răsplătire a luat de la
Dumnezeu, căci căzând într-o râpă înaltă, s-a
risipit. Iar moaştele apostolului după aceea
peste multă vreme au fost mutate la Constantinopol, în zilele împăratului Constantiu, fiul
mai-marelui Constantin, prin porunca lui, de
Mucenicul Artemie. Şi au fost aşezate cu ale
lui Luca Evanghelistul şi cu ale lui Timotei
în luminata biserică a Sfinţilor Apostoli.
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RUGĂCIUNI
—— • ——
Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail
Sfinte și mare Arhanghele al lui
Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în-tre
îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite,
sprijinul și păzitorul neamu-lui omenesc, care
ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul preatrufașului dia-vol și rușinezi pururea pe
pământ răutatea și viclenia lui, la tine
alergăm cu cre-dință și ne rugăm ție cu
dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare
Sfintei Bi-serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta
purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți
și ne-văzuți.

Mai presus de toate acestea, cere de
Sus pentru noi duhul adevăratei po-căințe,
întristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și
zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce
ne-au mai rămas din această viață trecătoare
să le chel-tuim nu spre plăcerea simțurilor și
hrănirea patimilor noastre, ci întru îndreptarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu nevoințele curăției și cu
bineplăcutele fapte ale milostivirii.

Iar când se va apropia ceasul
sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile
aces-tui trup pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apă-rare
împotriva duhurilor răutății care sunt în
văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul
sufletului omenesc la cele de Sus, ca păziți
fiind prin tine, fără m-piedicare să ajungem
în sălașurile prea-slăvite ale Raiului, unde nu
Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui
este durere, nici întristare, nici suspin, ci
Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei
viață fără de sfârșit.
ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că,
deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim
Și învrednicindu-ne a vedea prealumiîntru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem
natul chip al Preabunului nos-tru Domn și
la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri
Stăpân, și căzând cu la-crimi la picioarele
bune. Luminează mințile noastre cu lumina
Lui, cuprinși de bucu-rie și umilin a sa
feței lui Dumnezeu, care strălucește totstrigăm: slava Ție, Preaiubitul nostru Mântudeauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare,
itor, Care pen-tru preamultă dragoste pe care
ca să putem pricepe care este voia lui
o ai față de noi, nevrednicii, ai binevoit a
Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne
trimi-te pe îngerii Tăi ca să slujească mânprivește, și să cunoaștem toate câte se cuvine
tuirii noastre! Amin !
nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. Întărește-ne cu harul
Domnu-lui voința slabă și dorirea lipsită de Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil
vla-gă, că întărindu-ne în legea Domnului, să
O, Sfinte Arhanghele Gavriil,
încetăm a ne mai primejdui cu cu-getele
desăvârşit
lucrătorule, care cu numele şi cu
pământești și cu poftele trupești, aplecândufapta
mărturiseşti
puterea Celui-Preaînalt,
ne, după asemănarea copii-lor lipsiți de
către
puţinătatea
omenească
apleacă-te cu
minte, către frumusețile degrabă pieritoare
îngăduinţă,
şi
veghează-ne
în
ceasul
rugăciuale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit
cele veșnice și cerești de dragul celor nii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a
toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume
stricăcioase și pământești.
încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor
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cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri
următori năzuim a ne face. Tu pe oameni
cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi
cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să
fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru
cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci
pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care
Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între
Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi
învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru
Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim.
Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu
iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca
pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să
biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor
asemănători să ne facem, ca dimpreună cu
oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre
împărăţia luminii celei neînserate cătând, din
tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem
mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-ofiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin!

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce
ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce
dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca
să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi
înfricoşătoare a durerilor, care este rodul
păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu
nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim. Noi
suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini
de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al
milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece
rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu
răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci,
pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin
sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta,
dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.
Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei,
dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de
toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi
ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din
adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm
prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele
Tău, în vecii vecilor. Amin.
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