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Viața Sfinților Mari Împărați, 

întocmai cu Apostolii, 

Constantin și mama sa, Elena 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Împăratul Britaniei, Consta, care se 

numea Fior, era nepotul după fiică al lui 

Claudie, împăratul cel mai dinainte, și a fost 

tată marelui Constantin, pe care l-a născut 

din Elena. Consta a avut și alți copii cu altă 

femeie, cu numele Teodora, care a fost fiică a 

împăratului Maximian Erculie. Aceasta a 

născut lui Consta pe Constantie, tatăl lui 

Galie și al lui Iulian; pe Dalmatie, pe 

Navalian și pe o fiică, Constantia, care a fost 

dată după Liciniu. Iar din Elena este născut 

numai Constantin cel Mare, care a fost și 

moștenitor al împărăției tatălui său. 

 

 Despre Consta, tatăl lui Constantin, se 

povestește că, deși se arăta a fi închinător de 

idoli, după obiceiul cel vechi al Romei, însă 

nu silea spre slujba idolească ca ceilalți 

închinători de idoli; ci se închina și nădăjduia 

spre Dumnezeu cel Preaînalt. El învăța pe 

fiul său, Constantin, să caute și să ceară 

ajutor de la cea de sus purtare de grijă, iar nu 

de la idoli, și îi era milă de creștinii ce erau 

munciți și omorâți de ceilalți împărați păgâni; 

pentru aceea el nu ura Biserica lui Hristos, ci 

o apăra de prigonire. Deci creștinii din părțile 

Apusului aveau odihnă sub stăpânirea lui; iar 

în părțile Răsăritului nu înceta încă prigoana, 

de vreme ce Maximian Galerie, ginerele lui 

Diocle- țian, stăpânea părțile acelea. 

 

 La curtea împăratului Consta erau 

mulți creștini în tot felul de dregătorii și 

vrând împăratul să știe care dintre bărbați 

sunt buni, desăvârșiți și statornici în credință, 

a făcut aceasta: A chemat toată curtea sa 

împărătească și le-a zis: „Dacă îmi este 

cineva credincios și voiește să fie în palatul 

meu, să se închine zeilor mei și împreună cu 

mine să le aducă jertfe și atunci îmi va fi 

prieten adevărat, și ne va sluji nouă în boieria 

sa, învrednicindu-se de la noi de mai mare 

cinste. Iar dacă cineva nu va voi să se închine 

zeilor mei, să se ducă din curtea mea unde va 

voi, deoarece nu pot să fiu împreună cu cei 

ce nu sunt de o credință cu mine”. 

 

 Acestea zicând împăratul, curtea s-a 

împărțit în două; pentru că cei ce erau 

adevărați robi ai lui Hristos s-au dat la o 

parte, lăsându-și dregătoriile și rangurile lor 

cele mari, și au început a ieși din palatele 

împărătești. Iar cei ce iubeau lumea aceasta și 

slava ei mai mult decât pe Hristos, adevăratul 

Dumnezeu, aceia s-au plecat la cuvintele 

împăratului și s-au apucat să se închine 

idolilor. Deci, împăratul, oprind pe adevărații 
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creștini, a zis către dânșii: „De vreme ce vă 

văd, că slujiți cu credință Dumnezeului 

vostru, voiesc ca voi să fiți sfetnicii, slujitorii 

și prietenii mei; pentru că nădăjduiesc că în 

ce fel sunteți credincioși Dumnezeului 

vostru, tot în acel fel veți fi credincioși și 

către mine!”. Iar către cei care au voit a se 

abate de la Hristos și a se închina zeilor, a 

zis: „Pe voi nu mai voiesc să vă am în curtea 

mea; căci, dacă nu ați păstrat credința 

Dumnezeului vostru, apoi cum veți fi 

credincioși mie?”. Astfel i-a gonit rușinați din 

fața sa. De aici se vede cât era de bun acel 

împărat către adevărații creștini. Aflându-se 

mai apoi în Britania și căzând în boală de 

moarte, a încredințat împărăția fiului său, 

Constantin, cel născut din Elena, pe care îl 

iubea mai mult decât pe toți fiii săi cei 

născuți din cealaltă femeie; și, în urmă, și-a 

dat ultima suflare. 

 

 Și a luat Constantin stăpânirea 

împărăției după moartea tatălui său, cu 

învoirea a toată oastea, pentru că era iubit de 

toți, ca o odraslă ieșită dintr-o rădăcină bună. 

Iar Maxentie, fiul cel nelegitim al lui 

Maximian Erculie, auzind de acest lucru, s-a 

umplut de zavistie și a amăgit câțiva senatori 

din Roma, cărora dându-le multe daruri și 

făgăduindu-le multe altele, a răpit scaunul 

împărătesc, făcându-se astfel împărat al 

Romei cu puterea sa, fără voia poporului 

Romei și a toată oastea. Iar Constantin, 

înștiințându-se de acest lucru, nu s-a supărat 

asupra lui, ci mai ales s-a și învoit cu dânsul 

și a trimis la el soli pentru pace, lăsând pe 

Maxentie să împărățească în Roma, iar el 

mulțumindu-se cu Britania și cu părțile ei 

cele de un hotar. Maxentie însă nu voia pacea 

cu Constantin și nici nu-l recunoștea ca 

împărat, voind ca singur să fie stăpânitor a tot 

pământul și al țărilor de sub stăpânirea 

Romei. Și întărindu-se în Roma, a început a 

face multă răutate poporului; căci nu numai 

pe creștini îi gonea, ci și pe păgânii săi îi 

muncea. El a omorât pe senatorii cei cinstiți, 

jefuindu-le averile, batjocorind casele cele de 

neam bun și viețuind cu necurăție; pentru că 

răpea femeile și fecioarele senatorilor spre 

necurăția lui, îndeletnicindu-se foarte cu vrăji 

și fermecătorii, și făcându-se foarte aspru și 

urât în toată Roma pentru tirania lui cea 

cumplită și pentru viața lui cea spurcată.    

 

 Deci romanii au trimis în taină la 

Constantin care petrecea în Britania cu mama 

sa Elena, rugându-l să vină și să-i scape de 

acel   tiran. Iar Constantin a scris mai întâi lui 

Maxentie, sfătuindu-l prietenește ca să 

înceteze cu tirania sa, dar Maxentie nu numai 

că nu l-a ascultat și nu s-a îndreptat, ci și mai 

rău s-a făcut, gătindu-se de război împotriva 

lui Constantin și cu totul nevoind să-l aibă 

împărat împreună cu dânsul. Deci Constantin, 

auzind că Maxentie nu se îndreptează, ci se 

întinde spre lucruri mai rele și adună oaste cu 

multă plată împotriva lui, s-a sculat și s-a dus 

asupra lui cu război. Dar văzând că puterea 

lui de oaste este puțină și gândindu-se și la 

farmecele lui Maxentie, a început a se îndoi 

de biruință, deoarece știa că Maxentie vărsa 

mult sânge omenesc prin facerea vrăjilor și 

pe mulți si prunci, fecioare și femei 

însărcinate le junghia și le jertfea diavolilor, 

facându-și lui milostivi pe zeii cei deșerți, 

spre care nădăjduia. 

 

 Deci văzând Constantin că de partea 

lui Maxentie era mare puterea diavolească, a 

început a se ruga adevăratului Dumnezeu, 

Care stăpânește cerul și pământul, pe Care 

neamul creștinesc îl cinstește, ca să-i 

dăruiască chip de biruință asupra tiranului. 

Deci, cu osârdie rugându-se, i s-a arătat întru 

amiazăzi chipul Crucii Domnului, închipuit 

cu stele strălucind mai mult decât soarele, iar 

deasupra acestui chip era scris: „Cu acesta 

vei birui”. Pe acesta îl vedeau și toți ostașii, 
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peste care era comandant Artemie - care după 

aceea a fost muncit de Iulian pentru Hristos - 

și se minunau. Iar cei mai mulți dintre dânșii 

au început a se teme, deoarece, la neamuri, 

chipul Crucii era semn de nenorocire și de 

moarte, fiindcă tâlharii și făcătorii de rele se 

pedepseau cu răstignirea pe cruce. Deci 

ostașii se temeau toți ca nu cumva războiul 

lor să fie fără izbândă, iar împăratul 

Constantin era întru nepricepere mare. Iar 

noaptea, pe când el dormea, i s-a arătat singur 

Domnul nostru Iisus Hristos și iarăși i-a 

arătat semnul cinstitei Cruci, cel ce i se 

arătase, și i-a zis: „Să faci asemănarea acestui 

semn și să poruncești ca să-l poarte înaintea 

cetelor și vei birui nu numai pe Maxentie, ci 

și pe toți vrăjmașii tăi!”. 

 

 Și sculându-se împăratul, a spus 

boierilor săi acea vedenie a sa și, chemând 

meșteri iscusiți, le-a poruncit să facă cinstita 

Cruce, după chipul semnului ce i se arătase, 

de aur, de mărgăritare și de pietre scumpe. 

Încă a mai poruncit ca toată oastea sa să 

închipuiască semnul Sfintei Cruci pe toate 

armele, pe steaguri, pe coifuri și pe paveze. 

Iar păgânul Maxentie, înștiințându-se de 

venirea lui Constantin din Britania asupra 

Romei, și-a scos oastea romană cu multă 

îndrăzneală și a tăbărât împotriva marelui 

Constantin. Iar Constantin a poruncit să fie 

purtată cinstita Cruce înaintea cetelor 

ostașilor săi, și când s-a lovit cu Maxentie, 

acesta a fost biruit cu puterea cinstitei Cruci 

și mulțimea ostașilor săi au fost tăiați, numai 

Maxentie s-a apucat de fugă, fiind urmărit de 

împăratul Constantin. Și fugind el pe podul 

de peste râul Tibru, pe care singur îl zidise, s-

a stricat podul cu puterea lui Dumnezeu și s-a 

afundat ticălosul în râu cu ostașii săi, ca și 

Faraon cel de demult și s-a umplut râul de 

călăreți și de cai cu arme. Iar marele 

Constantin a intrat în Roma cu biruință, 

întâmpinat de tot poporul cu mare bucurie și 

cinste, și a înălțat mare mulțumire lui 

Dumnezeu, Celui ce i-a dat biruință asupra 

tiranului cu puterea cinstitei și de viață 

făcătoarei Cruci. Iar spre pomenirea acelei 

preaslăvite biruințe, a pus o cruce în mijlocul 

cetății Romei, pe un stâlp înalt de piatră, și a 

scris pe dânsa: „Prin acest semn mântuitor, 

cetatea aceasta s-a eliberat de sub jugul 

tiranului”. 

 

 Al doilea război l-a avut împotriva 

Vizantiei, care era atunci o cetate mică zidită 

de un grec oarecare, anume Vizas, în numele 

său, pe vremea lui Manase, împăratul 

iudeilor. Acolo Constantin fiind biruit de 

două ori, era într-o mare mâhnire; dar, 

făcându-se seară, și-a ridicat ochii spre cer și 

a văzut o scrisoare alcătuită de stele, care 

închipuia acestea:Cheamă-Mă pe Mine în 

ziua necazului tău, și te voi scoate și Mă vei 

preamări. Și înfricoșându-se, și-a ridicat 

ochii spre cer și a văzut închipuită o cruce de 

stele ca și mai înainte și împrejurul ei aceste 

cuvinte: „întru acest semn vei birui”. Astfel, 

purtându-se crucea în fruntea cetelor, a biruit 

pe vrăjmașii săi și a luat cetatea Vizantiei. 

 

 Având al treilea război cu barbarii la 

Dunăre, iarăși i s-a arătat pe cer semnul 

Sfintei Cruci, arma cea mântuitoare și, ca și 

mai înainte, a avut biruință. Și, de atunci, 

împăratul Constantin cunoscând puterea lui 

Hristos, Cel ce S-a răstignit pe cruce, a crezut 

că este adevăratul Dumnezeu și s-a botezat 

împreună cu maica sa, Elena, cea vrednică de 

laudă. 

 

 Iar despre botezul Sfântului 

Constantin se povestește astfel: Cu purtarea 

de grijă a lui Dumnezeu, Cel ce le rânduiește 

toate spre folosul omenesc, împăratul 

Constantin a căzut într-o lepră foarte 

cumplită, încât tot trupul lui era cuprins de 

bube, de la cap până la picioare. Și au fost 
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aduși la el mulți doctori preaînțelepți și 

vrăjitori, nu numai din stăpânirea Romei, ci 

și din Persia; însă nici un folos n-a câștigat la 

boala sa. Iar mai la urmă venind la împărat 

slujitorii idolești de la Capitoliu, aceștia i-au 

zis: „De nu-ți vei face scăldătoare din sânge 

de copii mici și de nu te vei spăla într-însa, 

fiind caldă, apoi nu poți să te tămăduiești; iar 

de vei face așa, atunci îndată vei fi sănătos, 

căci altă doctorie nu este mai bună decât 

aceasta”. 

 

 Atunci împăratul a trimis pretutindeni 

ca să adune prunci mici, pentru a face din 

sângele lor scăldătoarea. Și au fost adunați la 

Capitoliu o mulțime de prunci mici, care 

sugeau la sânul maicilor lor. Și sosind ziua în 

care erau să fie junghiați, a mers și împăratul 

la Capitoliu; pentru că acolo îi pregăteau 

slujitorii idolești scăldătoarea cea de sânge. 

Și iată, s-au adunat atunci o mulțime de 

femei, care își smulgeau părul de pe cap și cu 

unghiile își zgâriau fețele, tânguin- du-se și 

plângând cu amar. Deci întrebând împăratul 

care este pricina plângerii lor și aflând că 

sunt mame ale pruncilor adunați pentru 

junghiere, s-a umilit și, văzând plângerea și 

tânguirea lor cea amară, a zis: „O, cât de 

mare este neomenia celor ce m-au sfătuit să 

vărs sânge nevinovat și nu este lucru 

încredințat de voi fi sănătos, dacă mă voi 

spăla în sângele cel nevinovat! Și chiar de aș 

fi știut cu adevărat că mă voi tămădui, apoi 

mai bine este ca eu unul să rabd durere, decât 

să vărs sângele la atâția prunci, care nici un 

rău nu mi-au făcut mie, și încă și pe maicile 

lor să le umplu de neîncetată tânguire și 

mâhnire”. Acestea zicând, s-a întors la palat 

și îndată a poruncit să le dea mamelor pe fiii 

lor sănătoși, încă și aur din vistieriile 

împărătești, și astfel le-a eliberat pe ele cu 

pace. 

 

 Iar Preabunul Dumnezeu, văzând o 

milostivire ca aceasta din paftea împăratului, 

i-a răsplătit cu îndoită sănătate – și trupească 

și sufletească –, căci a trimis la dânsul pe 

Sfinții și Marii Apostoli Petru și Pavel, care i 

s-au arătat în vedenie pe când dormea, stând 

lângă patul lui. Iar împăratul i-a întrebat pe 

dânșii cine sunt și de unde vin, iar ei au zis: 

„Noi suntem Petru și Pavel, Apostolii lui 

Hristos, trimiși de Dânsul la tine să te 

povățuim la calea mântuirii, să-ți arătăm baia 

în care vei câștiga sănătatea sufletului și a 

trupului și să-ți făgăduim viața cea veșnică de 

la Dumnezeu, pentru viața cea vremelnică pe 

care ai dăruit-o pruncilor, fiindcă i-ai cruțat 

pe dânșii de moarte. Deci cheamă la tine pe 

episcopul Silvestru, care se ascunde de frica 

ta în muntele Soract, și să asculți învățătura 

aceluia, pentru că el îți va arăta o scăldătoare 

în care te vei curăți de toate spurcăciunile și 

din care vei ieși sănătos cu trupul și cu 

sufletul”. Acestea zicându-le Sfinții Apostoli, 

s-au dus de la dânsul. 

 

 Iar împăratul deșteptându-se din 

somn, se minuna de acea vedenie, când, după 

obicei, a intrat la dânsul doctorul. Atunci 

împăratul a zis către dânsul: „De acum nu 

mai am trebuință de doctoria voastră, fiindcă 

nădăjduiesc spre dumnezeiescul ajutor”. Și l-

a trimis pe el de la dânsul. După aceea a 

poruncit, ca îndată să caute pretutindeni pe 

episcopul Silvestru și să-l aducă la dânsul cu 

cinste. Deci, fiind găsit episcopul Silvestru și 

adus la împărat, Constantin l-a primit pe el cu 

mare cinste și dragoste, pentru că, singur 

sculându-se, l-a întâmpinat și l-a îmbrățișat 

prietenește. 

 

 Apoi l-a întrebat pe dânsul, zicând: 

„Oare sunt la voi oarecare dumnezei cu 

numele Petru și Pavel?”. Silvestru a răspuns: 

„împărate, Unul este la noi Dumnezeu, Care 

a zidit cerul și pământul și toate cele ce sunt 

pe dânsul. Iar aceia cărora tu le zici Petru și 
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Pavel, nu sunt dumnezei, ci robi ai lui 

Dumnezeu, care au propovăduit în toată 

lumea numele lui Iisus Hristos și mai pe 

urmă și-au vărsat sângele lor pentru Domnul, 

fiind uciși de către Nero”. Auzind aceasta, 

împăratul s-a bucurat foarte mult și a zis: 

„Rogu-mă ție, episcope, arată-mi mie 

asemănarea lor, dacă o ai pe icoană 

închipuită, ca mai cu încredințare să știu de 

sunt aceia ce mi s-au arătat mie în vis”. 

Atunci Silvestru a trimis îndată un diacon să 

aducă icoana Sfinților Apostoli Petru și 

Pavel. Deci, văzând împăratul închipuirile 

fețelor apostolești, a zis: „Cu adevărat aceștia 

sunt cei văzuți de mine!”. 

 

 Atunci împăratul a spus episcopului 

cu de-amănuntul toată vedenia lui și l-a rugat 

pe el să-i arate scăldătoarea aceea, în care ar 

putea să se curețe de lepra sufletească și 

trupească, după cuvântul apostolilor, care i s-

au arătat lui în vedenie. Iar Sfântul episcop 

Silvestru a zis împăratului: „Nu se cade ție să 

intri într-alt fel în scăldătoarea aceea, decât să 

crezi fără șovăire mai întâi în Dumnezeul 

acela, pe Care L-au propovăduit apostolii ce 

ți s-a arătat ție”, împăratul a răspuns: „De n-

aș fi crezut că Iisus Hristos este Unul 

Dumnezeu, apoi niciodată nu te-aș fi chemat 

la mine pe sfinția ta”. Grăit-a lui sfântul: „Se 

cade ție mai întâi să postești, apoi, cu 

rugăciuni și lacrimi, prin mărturisirea 

păcatelor tale, să milostivești pe Dumnezeu. 

Deci, leapădă-ți porfira și coroana 

împărătească timp de șapte zile și să te 

închizi în camerele dinăuntrul palatului și, în 

sac și în cenușă, să-ți faci pocăința plângând 

și aruncându-te la pământ. Și poruncește să 

se închidă capiștile idolești și jertfele lor să 

înceteze; pe creștinii ce sunt izgoniți 

slobozește-i și celor ce stau în legături 

dăruiește-le libertate; fii bun cu cei ce se 

roagă ție, împlinește toate cererile drepte și 

dă din averea ta multă milostenie săracilor”. 

Și a făgăduit împăratul că pe toate acestea o 

să le împlinească; iar episcopul, punându-și 

mâna pe capul lui, s-a rugat și l-a pus în 

rândul celor chemați la primirea Sfântului 

Botez. Apoi, adunând pe toți credincioșii, le-

a poruncit și lor asemenea să postească și să 

se roage, ca astfel să înceteze prigoana 

împotriva Bisericii lui Dumnezeu, să piară 

întunericul închinării de idoli și să 

strălucească tuturor lumina cea mântuitoare. 

Și sosind a șaptea zi, Sfântul Silvestru a venit 

la împărat și, învățându-l multe despre tainele 

sfintei credințe celei întru Preasfânta Treime, 

i-a pregătit scăldătoarea Sfântului Botez. Iar 

când a intrat împăratul în aceasta, după ce 

Sfântul Silvestru l-a afundat de trei ori în 

numele Preasfintei Treimi, deodată a strălucit 

o lumină mare din cer, mai mult decât razele 

soarelui, încât s-a umplut casa de negrăită 

strălucire. Atunci împăratul îndată s-a curățit 

de lepră, care, căzând de pe trupul lui ca niște 

solzi de pește, a rămas toată în apă. Și a ieșit 

sănătos din scăldătoare, încât n-a mai rămas 

nici urmă din bubele ce au fost pe trupul lui. 

Apoi, îmbrăcându-se în haine albe după 

Sfântul Botez, a povestit singur, zicând: 

„Când m-am afundat în apă, am simțit o 

mână de sus, întinzându-se și atingându-se de 

mine”. 

 

 După acestea, împăratul a dat îndată 

poruncă să nu îndrăznească nimeni a huli pe 

Hristos sau a supăra pe creștini. Deci, a zidit 

în curțile sale împărătești o biserică în 

numele Mântuitorului Hristos și a poruncit să 

se boteze fără opreliște toți cei ce vor voi să 

fieAcreștini; iar haine albe pentru botez să ia 

din vistieriile împărătești. în ceasul acela s-a 

botezat mulțime multă de popor și, din zi în 

zi, creștea și se înmulțea Biserica lui Hristos, 

iar închinarea de idoli se împuțina. 

 

 Astfel s-a făcut bucurie mare 

credincioșilor, a căror mulțime era atât de 
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mare în Roma, încât voiau să gonească din 

cetate pe toți cei ce nu voiau să fie creștini. 

Dar împăratul a oprit poporul, zicând: 

„Dumnezeul nostru nu voiește ca cineva să 

vie la El cu silă și fără de voie; ci, dacă 

cineva de voie liberă și cu scop bun se 

apropie de El, în acela El binevoiește și cu 

milostivire îl primește. Deci, precum voiește 

cineva, așa să creadă cu libertate, iar nu să se 

prigonească unul pe altul!”. 

 

 De acest împărătesc răspuns și mai 

mult s-a înveselit poporul; căci lăsa pe toți să 

trăiască în libertate, pe fiecare în credința și 

după voia sa. Dar nu numai în Roma s-a făcut 

bucurie credincioșilor, ci și în toată lumea. 

Pentru că pretutindeni se eliberau din legături 

și din temnițe credincioșii cei chinuiți pentru 

Hristos și mărturisitorii se întorceau de la 

închisori; cei ce de frica muncitorilor se 

ascundeau prin munți și prin pustietăți 

veneau la locurile lor fără de frică, și astfel 

pretutindeni a încetat prigonirea și tirania. 

După aceasta, binecredinciosul împărat 

Constantin a voit să zidească în numele său o 

cetate în Ilie, unde - precum se povestește - a 

fost războiul troadenilor cu elinii. Dar a fost 

oprit, cu dumnezeiască înștiințare, să 

zidească acolo cetate și i s-a poruncit s-o 

zidească mai bine în Vizantia. Deci, 

supunându-se voii lui Dumnezeu, a zidit în 

Vizantia o cetate mare și slăvită, a 

înfrumusețat-o cu toate podoabele și a numit-

o după numele său, Constantinopol. Apoi a 

mutat acolo scaunul său de la Roma cea 

veche, poruncind ca acea cetate să se 

numească Roma cea nouă și încredințând-o 

apărării lui Dumnezeu și a Preacuratei Sale 

Maici. 

 

 În acea vreme, răucredinciosul Arie 

tulburând cu eresul său Biserica lui Hristos, 

acest binecredincios împărat a voit cu 

dinadinsul să cerceteze cele pentru sfânta 

credință. Deci a poruncit să se țină în Niceea 

Sinodul cel mare a toată lumea, unde s-au 

adunat 318 Sfinți Părinți, care au alcătuit 

dreptmăritoarele dogme ale sfintei credințe, 

iar pe Arie și eresul lui l-au blestemat. Acest 

sinod care s-a ținut în anul 325 în Niceea a 

fost întâiul sinod a toată lumea. 

 

 Împăratul Constantin a trimis apoi la 

Ierusalim pe fericita sa maică, Elena, cu 

multă avere, ca pe una ce era preaiubitoare de 

Dumnezeu, pentru căutarea cinstitei și de 

viață făcătoarei Cruci a Domnului. Iar ea, 

ducându-se la Ierusalim, a văzut acele Sfinte 

Locuri, le-a curățit de spurcăciunile idolești 

și a scos la lumină cinstitele moaște ale mai 

multor sfinți. Pe acea vreme era patriarh în 

Ierusalim Macarie, care a întâmpinat pe 

împărăteasă cu cinste cuviincioasă. 

Iar fericita împărăteasă Elena, vrând să caute 

Crucea Domnului cea făcătoare de viață, care 

era ascunsă de iudei, i-a chemat pe toți iudeii 

și i-a întrebat să-i arate locul unde este 

ascunsă cinstita Cruce a Domnului. Iar ei 

lepădându-se că nu știu, împărăteasa Elena îi 

îngrozea cu munci și cu moarte. Atunci ei i-

au arătat pe un bărbat bătrân cu numele Iuda, 

zicând: „Acesta poate să-ți arate ceea ce 

cauți, de vreme ce este fiul unui cinstit 

prooroc”. Deci, facându-se multă cercetare, 

iar Iuda lepădându-se a spune, împărăteasa a 

poruncit să-l arunce într-o groapă adâncă, în 

care petrecând câtăva vreme, în cele din urmă 

a făgăduit să-i spună. Deci, scoțându-l din 

groapă, au mers la un loc unde era un munte 

mare, pe care Adrian, împăratul Romei, 

zidise o capiște zeiței Artemida și pusese în 

ea pe idolul ei. Acolo a arătat acel Iuda, că 

este ascunsă Crucea Domnului. Iar 

împărăteasa Elena a poruncit să fie dărâmată 

capiștea idolească, iar zidul și pietrele să fie 

risipite. 

 

 Iar fericitul patriarh Macarie rugându-
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se, a ieșit în locul acela un miros de bună 

mireasmă și îndată s-a arătat spre răsărit, 

Mormântul și locul Căpățânii - Golgota iar 

aproape de ele au aflat îngropate trei cruci și 

împreună cu ele au aflat și cinstitele piroane. 

Și nepricepând nimeni care ar fi fost Crucea 

Domnului nostru Iisus Hristos, s-a întâmplat 

în acea vreme, că era dus un mort la 

îngropare. 

 

 Atunci patriarhul Macarie a poruncit 

celor ce-l duceau să stea, și a pus una câte 

una crucile pe cel mort, iar când a pus Crucea 

lui Hristos, îndată a înviat mortul și s-a sculat 

viu cu puterea dumnezeieștii Cruci a 

Domnului. Iar împărăteasa, luând cu bucurie 

cinstita Cruce, i s-a închinat ei și a sărutat-o; 

asemenea și toată sfatul împărătesc ce era cu 

ea. Iar unii nu puteau să vadă și să sărute 

Sfânta Cruce în acea vreme, de înghesuială, 

pentru aceea au cerut ca măcar s-o vadă de 

departe. 

 

 Atunci Macarie, patriarhul 

Ierusalimului, stând la un loc mai înalt, a 

ridicat cinstita Cruce arătând-o poporului; și 

toți strigau: „Doamne miluiește!”. De atunci s

-a început a se prăznui înălțarea Sfintei Cruci. 

Iar împărăteasa Elena a luat cu sine o parte 

din acest sfânt lemn, asemenea și sfintele 

piroane; iar pe cealaltă parte punând-o într-o 

raclă de argint, a dat-o patriarhului Macarie 

spre păzire pentru neamurile care vor fi de 

aici înainte. Atunci acel Iuda cu mulțime de 

iudei au crezut în Hristos și s-au botezat. Și s-

a numit din Sfântul Botez Chiriac, iar după 

aceea a fost patriarh al Ierusalimului și s-a 

sfârșit pe vremea lui Iulian Paravatul, fiind 

muncit pentru Hristos. 

 

 Iar Sfânta împărăteasă Elena a 

poruncit ca să se zidească biserici în 

Ierusalim, pe la sfintele locuri. Mai întâi a 

poruncit să se zidească Biserica învierii 

Domnului nostru Iisus Hristos, lângă Sfântul 

Mormânt, acolo unde s-a găsit Sfânta Cruce. 

A mai poruncit să se zidească o biserică și în 

Ghetsimani, unde este mormântul Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu, a cinstitei ei 

Adormiri. Apoi a zidit și alte optsprezece 

biserici, și înfrumusețându-le cu toate podoa

bele și dăruindu-le cu îndestulate averi, a 

venit la Constantinopol, aducând o parte din 

lemnul Sfintei Cruci cea de viață făcătoare și 

sfintele piroane cu care a fost pironit trupul 

lui Hristos. Apoi, nu după multă vreme s-a 

mutat la Dumnezeu, bineplăcându-I Lui, și a 

fost îngropată cu cinste. 

 

 Iar marele împărat Constantin viețuind 

încă zece ani și ceva după moartea maicii 

sale, Sfânta Elena, a plecat la război 

împotriva perșilor, dar într-un sat al 

Nicomidiei a căzut în boală. Deci, cunos

când că i s-a apropiat sfârșitul, a făcut diată, 

împărțind împărăția la cei trei fii ai săi; și, 

bolind cu trupul, și-a dat sfântul său suflet în 

mâinile lui Hristos Dumnezeu, cerescul 

împărat. Și a fost adus în Constantinopol, 

unde a fost îngropat cu slavă în biserica 

Sfinților Apostoli. El a murit la 32 de ani ai 

împărăției sale; iar toți anii de la nașterea sa a 

avut șaizeci și cinci. Iar acum viețuiește în 

viața cea fară de sfârșit, în veșnica împărăție 

a lui Hristos Dumnezeul nostru, Căruia 

împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se 

cuvine slavă în veci. Amin. 

 

Sursa : doxologia.ro 
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Viața Sfintei Mucenițe 

Teodosia, Fecioara 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Despre Sfânta Teodosia, fecioara cea 

din Tir, Evsevie, episcopul Cezareei 

Palestinei, martorul ocular, a scris astfel: 

„Întinzându-se asupra noastră până la cinci 

ani prigoana de la păgânii închinători la idoli, 

în două zile ale lunii aprilie, chiar la praznicul 

Învierii Domnului, în cetatea Cezareea 

Palestinei o fecioară credincioasă și cinstită 

de neam din Tir, care nu avea încă 

optsprezece ani, s-a apropiat de cei care erau 

închiși în temniță, legați pentru Hristos, și le 

spunea cu îndrăzneală despre împărăția lui 

Dumnezeu. 

 

 Ea le-a urat de bine, rugându-i s-o 

pomenească înaintea Domnului când vor sta 

înaintea Lui, după sfârșitul nevoinței lor cei 

mucenicești. Văzând ostașii pe fecioară că 

vorbește cu cei legați pentru Hristos, au răpit-

o ca și cum făcuse un mare rău și au adus-o la 

ighemonul Urban spre cercetare. Ighemonul, 

fiind plin de mânie și de sălbăticie cumplită 

de fiară, a muncit-o cu cumplite munci, 

strujindu-i până la oase coastele și sânii cu 

unghii de fier; dar ea, fiind cu fața luminoasă, 

pe toate le răbda cu curaj. Deci, a poruncit s-o 

înece în adâncul mării”. 

 

 Acestea le povestește Evsevie, care a 

fost martor ocular la toate muncile. În 

povestirea romanilor se mai adaugă: 

„Teodosia, această sfântă muceniță a lui 

Hristos, după înecarea sa în mare, a fost 

scoasă vie de îngeri din adânc la uscat și 

umbla purtând în mâini piatra care fusese 

legată de grumajii ei. Apoi, prinzând-o din 

nou și aducând-o la judecată, muncitorul a 

dat-o spre mâncarea fiarelor, dar n-a fost 

vătămată de ele. După aceea a poruncit s-o 

taie cu sabia. Și, când i-a tăiat capul, s-a 

văzut o porumbiță, zburând din gura ei, care 

strălucea mai mult decât aurul și s-a suit spre 

cer. Apoi, după ce a sosit noaptea, sfânta 

muceniță s-a arătat părinților săi în mijlocul 

sfintelor fecioare, îmbrăcată cu o haină mai 

albă decât zăpada, având o cruce de aur în 

mâini, purtând o cunună pe cap și zicând: 

"Iată cât de mare este slava și darul 

Hristosului meu de care ați vrut să mă 

lipsiți!”. 

 

 Părinții ei, văzând în dânsa dorința de 

nevoință mucenicească, o opreau de la acea 

faptă; dar sfânta, ascunzându-se de dânșii, a 

alergat la cei legați pentru Hristos, s-a prins 

spre muncire, precum s-a zis și s-a încununat 

de Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce i-a 

rânduit o astfel de nevoință. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Viața Sfântului Cuvios  

Irodion de la Lainici 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S-a născut în 1821 la București 

primind numele la botez de Ioan. Pe la vârsta 

de 20 de ani intră ca viețuitor la Mănăstirea 

Cernica, atras fiind de viața isihastă ce se 

trăia aici, sub oblăduirea starețului Calinic. În 

1846 este tuns în monahism, primind numele 

de Irodion. Odată tuns în monahism, tânărul 

monah Irodion conștientizează marea vocație 

la care a fost chemat adăugând nevoință peste 

nevoință. Era foarte iubitor de frați, nu 

discredita pe nimeni niciodată, se ferea de 

orice vorbire de rău, postea foarte mult, 

dormea doar 3-4 ceasuri pe noapte și făcea 

sute de metanii pe zi. Prin aceste nevoințe 

devine foarte iubit de toata obștea, impunând 

mult respect și apreciere chiar și față de 

starețul său. 

 

 În septembrie 1850 starețul său 

Calinic este hirotonit episcop la Râmnicu 

Vâlcea unde și-a luat cu el mai mulți ucenici 

pentru a-i fi spre ajutor în refacerea 

episcopiei amintite ce era într-o vizibilă 

decădere. 

 

 Printre ucenicii luați este și monahul 

Irodion pe care-l va detașa pe la sfârșitul 

anului 1851 la Schitul Lainici de pe Valea 

Jiului și pe care-l va hirotoni în diacon și apoi 

în preot în anul 1853, numindu-l ecleziarh. 

Iar în 1854 îl numește stareț la schitul Lainici. 

Între 1854-1900 starețul Irodion a păstorit 41 

de ani acest schit cu mici intermitențe. A fost 

cel mai longeviv stareț al schitului Lainici din 

toate timpurile. 

 

 După moartea duhovnicului său, 

Sfântul Calinic, episcopul, își ia ca duhovnic 

pe ucenicul său Irodion, starețul de la Lainici. 

Astfel ucenicul îi devine duhovnic avei. Nu 

după mult timp, cucerindu-se de evlavia sa, 

Sfântul Calinic îl va numi „Luceafărul de la 

Lainici”. Simțea o mare ușurare, avea o 

aleasă încredere și deosebită apreciere la 

adresa starețului Irodion. 

 

 Venea foarte des la Lainici Sfântul 

Calinic la povață și spovadă. Se cunoaște 

faptul că spre sfarșitul vieții avea la sufletul 

său acea triadă de mănăstiri – Cernica, 

Frăsinei și Lainici, la care ținea foarte mult și 

pe care le susținea în rugăciunile sale. 

 

 Cuviosul Irodion, ca toți marii sfinți, a 

avut foarte multe ispite din partea confraților 

săi, dar el, formându-se în duhul isihast 

cernican, le biruia cu smerenie și cu răbdare. 

Cu cât înainta în virtute, cu atât i se 

înmulțeau ispitele, călindu-se în ele precum 

aurul în foc. Acesta fiind paradoxul sfințeniei 

– suferința. 

Foarte repede își duce faima atât în Oltenia 

cât și dincolo de Carpați, în Transilvania 

Imperiului Austo-Ungar. Devenise făcător de 

minuni din viață. Avea puterea de a alunga 

duhurile necurate din oameni, îi radiografia la 
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prima vedere, spunându-le păcatele lor și cele 

ale înaintașilor lor. 

 

 La un moment dat îi aduce îi aduce în 

dar, o femeie ce locuia în acești munți, un vas 

cu lapte. Cuviosul îi refuză categoric vasul cu 

lapte spunându-i ca nu-l primește deoarece nu

-i de la capra ei. 

– Ba nu, părinte, de la capra mea este. L-am 

muls acum, este proaspăt. 

– Nu, femeie, nu-l primesc pentru că nu mai 

este cu adevărat de la capra ta. Aseară ai dat-

o diavolului și foarte des ai acest obicei rău. 

De aceea pentru ca ai dat diavolului capra, 

laptele nu mai este al ei, ci al diavolului. Te 

rog iartă-mă, dar nu-l primesc! 

 

 Vădită femeia fiind de păcat s-a întors 

acasă cu laptele cerându-și iertare și 

făgăduindu-i că nu va mai drăcui niciodată. 

 

 Deci observăm cum starețul Irodion 

era văzător cu duhul. Foarte multă lume se 

vindeca și afla alinare de la el. 

 

 Pe 3 mai 1900 Cuviosul Irodion se 

mută la Domnul. La 7 ani de la mutarea sa la 

Domnul, starețul Teodosie Popescu, la 

insistențele ucenicului Cuviosului Irodion – 

ieromonahul Iulian Draghicioiu, cere 

epsicopului Râmnicului blagoslovenia pentru 

a-l dezgropa. Aceasta fiind o foarte veche 

tradiție monahală, care se păstrează mai ales 

în Muntele Athos până azi ca la 7 ani de la 

moartea monahului se dezgroapă și i se face 

din nou slujba înmormântării. 

 

 Așa s-a petrecut și cu trupul 

Cuviosului Irodion. Este dezgropat, însă cu 

toții au rămas surprinși deoarece trupul era 

întreg și neputrezit. Au raportat episcopului 

faptul acesta, la care episcopul ar fi exclamat: 

„Aista mi-ai fost, Irodioane” (adica chiar așa 

sfânt cu adevărat mi-ai fost, Irodioane). 

 

 Însă, i-au făcut slujba înmormântării și 

l-au pus în mormânt, deoarece Lainiciul nu 

avea osuar sau gropniță, cum aveau alte 

mănăstiri mai mari, pentru a fi puse acolo. 

Cuviosul Irodion fiind în viață, a profețit că la 

câțiva ani de la mutarea sa la Domnul 

Lainiciul va fi pustiit. Ceea ce s-a și întâmplat 

în Primul Război Mondial. „Fiii mei, să știți 

că puțin după ducerea mea, schitul acesta va 

rămâne mulți ani pustiu. Voi, însă, îngropați 

trupul și nu uitați legămintele călugărești ce 

le-ați dat lui Hristos” 

( Patericul românesc, pag. 472, Ioanichie 

Bălan). 

 

 În acest război mondial ucenicul 

cuviosului Irodion, ieromonahul Iulian 

Drăghicioiu este luat prizonier de către 

armatele germane, deportat în Germania, 

unde a și murit în lagăr ca martir. Fotografia 

părintelui Iulian ne-a fost dăruită în anul 2008 

de către o strănepoată de-a dumnealui, 

socotind această descoperire ca o mare taină 

ce se vrea deslușită. 

 

 La mormântul Părintelui Irodion se 

făceau minuni, se vindecau demonizații și se 

alungau duhurile necurate. Veneau oamenii 

atât din Regat cât și din Transilvania să-și 

aline durerile și suferințele la mormântul 

Cuviosului Irodion, unde se și întâmplau. 

În 1929 este numit stareț la Lainici părintele 

Visarion Toia împreună cu un grup de 6 

monahi de la Frăsinei. Printre monahii veniți 

cu Părintele Visarion erau Calinic Cărăvan, 

următorul stareț isihast 1952-1975, Părintele 

Nicodim Sachelarie, Gherontie Ghenoiu și 

alții. 

 

 La mormântul Cuviosului Irodion 

făcându-se multe minuni, vrăjmașul diavol 

sub masca evlaviei a îndemnat pe diverse 

persoane (probabil și monahale) să dezgroape 
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mormântul și să sustragă părticele din 

moaștele cuviosului. De aceea părintele 

Visarion găsind această situație ingrată, a 

dezgropat pentru a doua oară moaștele prin 

anii 1930 (prima fiind în 1907). Am putea 

numi aceasta ca o a doua aflare a moaștelor 

Cuviosului Irodion. A pus moaștele într-un 

alt sicriu mai mic și le-a îngropat la o 

adâncime de 2,5 metri. La fundul gropii de 2 

metri adâncime a săpat altă gropniță mai mică 

de 1,2/0,7 metri, a pus sfintele moaște în acel 

sicriu mai mic, le-a îngropat, a pus pământ 

normal peste ele iar la adâncimea normală a 

unei gropi de 1,8 – 2 metri a presărat alte 

oseminte de la alt părinte pentru a deruta pe 

toți potențialii viitori căutători de sfinte 

moaște. Toate acestea le-a făcut foarte tainic. 

Nu știm dacă următorul stareț Calinic 

Cărăvan a știut această taină. Cert este că 

celălalt stareț de după părintele Calinic, 

părintele Caliopie 1975 – 1985 a făcut 

săpături ca să dezgroape sfintele moaște prin 

1985. A săpat la 2 metri adâncimea unei 

gropi normale, a găsit acele oase puse la 

derută, a astupat groapa și a închis subiectul. 

 

 După 1990, cei care au rămas au fost 

învinuiți, acuzați de diferite persoane 

evlavioase că nu vor să dezgroape sfintele 

moaște. Se știa că s-a încercat de către 

Părintele Caliopie în 1983 dar nu se putea 

spune deoarece s-ar fi produs confuzie și 

necredință. S-au răbdat toate acele insulte și s

-a așteptat momentul. 

 

 Mitropoliții Olteniei de după 1990; 

Î.P.S. Nestor si Î.P.S. Teofan au dorit să 

canonizeze pe Cuviosul Irodion cercetându-i 

viața plină de sfințenie, însă probabil nu se 

împlinise numărul de rugăciuni. 

 

 Noul mitropolit al Olteniei Î.P.S. 

Irineu având evlavie specială la Sfântul 

Calinic și implicit la duhovnicul său Cuviosul 

Irodion a purces la demararea procesului de 

canonizare (cercetare istorică și dezgroparea 

mormântului). 

 

 În ajunul Sfântului Calinic, pe 10 

aprilie 2009, cu post de câteva zile și cu 

rugaciune asiduă, însuși mitropolitul Irineu 

împreună cu obștea mănăstirii au participat la 

dezgropare. Ajungând la 2 metri adâncime s-

a dat de acele oseminte străine. 

 

 A fost un examen foarte greu, îi 

cuprinsese pe toți deznădejdea că nu s-a găsit 

ceea ce se căuta. Î.P.S. Mitropolit a poruncit 

să se sape în continuarea mormântului, cu 

toate că era iarbă, însă spre surprinderea 

tuturor s-a dat de un schelet întreg. Inițial s-a 

crezut că acesta este dar deznădejde. Era alt 

viețuitor, așa cum scria pe cărămida de sub 

cap: „Mitrofan schimonahul 1864”. 

 

 IPS Mitropolit Irineu a poruncit să se 

sape în partea opusă la celălalt capăt al 

mormântului. La 2 metri adâncime s-a dat de 

alte oseminte mai vechi la care se pare că se 

mai umblase. 

 

 Deznădejde și dezamăgire i-a cuprins 

pe toți. Deja se săpaseră 3 morminte la rând 

unul în capul celuilalt. Se făcuseră o groapă 

imensă de 6 metri lungime, 2 metri adâncime 

și 1,5 metri lățime. Toți se rugau cum puteau 

și cum știau. Se pare că se năruia orice 

speranță. La fundul gropii centrale era 

pământul mai moale, s-a început evacuarea 

lui și spre surprindere, se întrezărea conturul 

unei alte gropi mai mici. Au inceput să apară 

semne. S-a găsit la 2,1 metri adâncime un toc 

de bocanc după care au început să apară cuie 

ce erau aproape descompuse de rugină. 

 

 Primul impact vizual pozitiv a fost în 

momentul când a apărut prima parte din 

sfintele moaște. Aveau o culoare maronie-
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portocalie. În al doilea rând erau nefirești de 

ușoare, ca un pai, ca o hârtie. Iar în al treilea 

rând au început să emane un miros plăcut. 

 

 În cele din urmă s-a găsit și cărămida 

cuviosului Irodion ce i-a fost pusă sub cap. 

Astfel s-a descoperit marea comoară ascunsă 

intenționat a doua oară prin anii 1930 la 2,5 

metri adâncime. S-a descoperit în parte marea 

taină a Luceafărului de la Lainici. După 109 

ani Sfântul Irodion se lasă a fi descoperit 

pentru a treia oară. O putem numi a treia 

aflare a moaștelor Sfântului Irodion de pe 

data de 10 aprilie 2009. De data aceasta au 

fost puse într-o raclă la închinare în biserică 

spre folosul duhovnicesc al tuturor doritorilor 

și al cinstitorilor sfinților din ceruri. 

 

 Sfântul Calinic l-a numit pe cuviosul 

Irodion “Luceafărul de la Lainici” deoarece 

cu adevărat a fost un mare luceafăr, un mare 

luminător și rugător. Sfântul Irodion este 

ultima verigă a lanțului neo isihast românesc 

din sec. XIX. 

 

 Neo isihasmul românesc începe la 

sfârșitul secolului al XVIII-lea prin Vasile de 

la Poiana Mărului, Sfântul Paisie 

Velicikovschi Starețul de la Neamț, Sfântul 

Cuvios Gheorghe de la Cernica, Sfântul 

Grigorie Dascălul, Sfântul Calinic de la 

Cernica și continuă cu Sfântul Cuvios 

Irodion, Starețul de la Lainici. 

 

 Îi mulțumim Sfântului Preacuviosului 

Părintelui nostru Irodion pentru că a acceptat 

a fi dezgropat de nevredniciile noastre și-l 

rugăm fierbinte să mijlocească și pentru noi 

înaintea Prea Sfintei Treimi. Amin! 

 

Sursa: doxologia.ro 

 

 

 

C I T A T E  

O R T O D O X E 

despre R Ă Z B O I 
——  •  —— 

 

“Nu există în ziua de astăzi, niciunde, nicio 

carte mai actuală despre război, despre 

cauzele războiului și despre deznodământul 

final al războiului, decât Biblia sau Sfânta 

Scriptură a lui Dumnezeu.” 

 

“Cine ar putea atunci să ne arate și să ne 

explice cauzele viitorului război sau ale 

războiului în general? Nimeni altcineva decât 

Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Nu există 

nici măcar o singură carte în această lume în 

care să fie descrise atâtea războaie ca în 

Biblie, descrieri însoțite de explicarea lor, 

care merge până la rădăcina prima.” 

 

“Atât timp cât oamenii se războiesc cu 

Dumnezeu prin gândurile, poftele și faptele 

lor, degeaba visează la pace.” 

 

“Atunci când oamenii merită războiul, atunci 

când acumuleaeză cauze de război, războiul 

vine fie că o vor fie că nu vor. Precum cei ce 

veau apă cu bacili de tifos se molipsesc de 

tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce 

lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu 

gânduri, pofte și fapte potrivinice lui 

Dumnezeu, atrag asupra lor molima 

războiului și războiul devine inevitabil.” 

 

“Cauza războiului constă în lepădarea 

oamenilor de Dumnezeu și de legea lui. 

Lepădarea de Dumnezeu și netrebnicia din 

timp de pace a oamenilor provoacă 

războiul.” 

 

Sfântul Nicolae Velimirovici 

1881 - 1956 
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Sfinți din 

LUNA MAI 
——  •  —— 

 

1 MAI 

†) Sfântul Proroc Ieremia 

Sfântul Ieremia a mai prorocit și despre 

pătimirile Domnului și Mântuitorului nostru 

Hristos, zicând astfel: Veniți și să băgăm 

lemn în pâinea lui și să-l pierdem pe el din 

pământul celor vii și numele lui să nu se mai 

pomenească.  

 
3 MAI 

†) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici 

Sfântul Cuvios Irodion devenise făcător de 

minuni din viaţă. Avea puterea de a alunga 

duhurile necurate din oameni, îi radiografia la 

prima vedere, spunându-le păcatele lor şi cele 

ale înaintaşilor lor. 

 

8 MAI 

†) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan 

În această zi se cinstește pomenirea prafului 

tămăduitor, care cu minune iese în fiecare an 

din mormântul lui.  

 

8 MAI 

†) Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare 

Cuviosul mai avea pe lângă smerenia sa și 

umilință mare, pentru că în toată vremea 

vieții sale, șezând și lucrând lucrul mâinilor, 

ținea un șervet în sân, cu care ștergea 

lacrimile cele ce curgeau din ochii lui, fiindcă 

plângea întotdeauna.  

 

12 MAI 

†) Sfântul Mucenic Ioan Valahul 

Cu toate că era atât de tânăr, Sfântul Ioan 

ajunsese la măsura vârstei plinirii lui Hristos.  

 

 

15 MAI 

†) Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare 

Cuviosul părintele nostru Pahomie era de 

neam din părțile Tebaidei Egiptului, născut 

din părinți păgâni, închinători de idoli, ca un 

crin ieșit din mărăcini.  

 

17 MAI 

†) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici 

Sfântul Apostol Andronic împreună cu Sfânta 

Iunia, ajutătoarea sa, a fost vestit în ceata 

sfinţilor şaptezeci de apostoli, fiindcă a crezut 

în Hristos, mai înainte de Sfântul Apostol 

Pavel.  

 

24 MAI 

†) Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele 

Minunat 

Iar Domnul, Cel ce l-a sfințit pe robul lui cel 

ales încă din pântecele maicii sale a binevoit 

a-i da în gând copilului care era de șapte ani 

să ceară să i se facă un stâlp în apropierea 

celui al cuviosului Ioan. Și după ce s-a făcut 

aceasta, îndată a stat pe el, având ca adăpost 

un cerdăcuț cioplit din lemn de nuc.  

 

29 MAI 

†)  Sf. Mc. Teodosia  

„Iată cât de mare este slava și darul 

Hristosului meu de care ați vrut să mă 

lipsiți!”  

 

31 MAI 

†) Sfântul Mucenic Ermie 

„Sunt înţelept întru Domnul Dumnezeul meu, 

crezând întru Dânsul şi slujindu-I Lui din 

toată inima, căci pentru El doresc a muri şi a 

pătimi cu bucurie.”  

 

Sursa: doxologia.ro 
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1 D Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie  

Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1 

2 L Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), 

patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova  

3 M †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra  

4 M Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

5 J Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou  

6 V Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

7 S Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat  

8 D †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare  

Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4 

9 L Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari  

10 M Sf. Ap. Simon Zilotul  

11 M Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Dezlegare la pește. Nu se 

fac nunți)  

12 J †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului  

13 V Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

14 S Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;  

15 D Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei  

Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5 

16 L Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei  

17 M Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan  

18 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

 
19 J Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei  

20 V Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

21 S †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena  

22 D Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic  

Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7 

23 L Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa  

24 M Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat  

25 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și 

Botezătorul Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

26 J Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena  

27 V Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul (Dezlegare la 

pește. Nu se fac nunți)  

28 S Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului  

29 D Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian  

Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8 

30 L Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam  

31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie  
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B I B L I A 
——  •  —— 

 

Sfânta Evanghelie după Ioan  

Capitolul 20:9-31  

 

9. Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus 

trebuia să învieze din morţi. 

10. Şi s-au dus ucenicii iarăşi la ai lor. 

11. Iar Maria stătea afară lângă mormânt 

plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre 

mormânt. 

12. Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe 

şezând, unul către cap şi altul către picioare, 

unde zăcuse trupul lui Iisus. 

13. Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe 

cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul 

meu şi nu ştiu unde L-au pus. 

14. Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a 

văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus. 

15. Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe 

cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a 

zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi 

unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica. 

16. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I

-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule) 

17. Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci 

încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la 

fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi 

Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi 

Dumnezeul vostru. 

18. Şi a venit Maria Magdalena vestind 

ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a 

zis ei. 

19. Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a 

săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, 

unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a 

venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace 

vouă! 

20. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi 

coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând 

pe Domnul. 

21. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum 

M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe 

voi. 

22. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-

a zis: Luaţi Duh Sfânt; 

23. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate 

şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute. 

24. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel 

numit Geamănul, nu era cu ei când a venit 

Iisus. 

25. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut 

pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi 

vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă 

nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi 

dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu 

voi crede. 

26. Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi 

înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit 

Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi 

a zis: Pace vouă! 

27. Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău 

încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi 

o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci 

credincios. 

28. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu 

şi Dumnezeul meu! 

29. Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai 

crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! 

30. Deci şi alte multe minuni a făcut Iisus 

înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în 

cartea aceasta. 

31. Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că 

Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, 

crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. 


