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Dorind să se îndulcească neîncetat de acea
slavă a lui Hristos și de vederea sfinților
proroci, Petru a luat îndrăzneală și a
zis: Doamne, bine este nouă să fim aici și să
facem trei colibe: una Ție, una lui Moise și
una lui Ilie.

numai pe trei din ei: pe Petru, pe Iacov și pe
Ioan, și s-a suit cu dânșii în munte să se
roage.

Schimbarea la Față
a Domnului nostru Iisus Hristos
—— • ——
Domnul nostru Iisus Hristos, în anul
treizeci și trei al nașterii Sale și în al treilea
an și cel de pe urmă al propovăduirii sale,
apropiindu-se spre patima cea de bună voie
pentru mântuirea noastră, s-a dus în laturile
Cezareei lui Filip, după cuvintele pe care i lea zis Petru: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului
celui viu..., și acolo a început a spune
ucenicilor Săi că I se cade să meargă în
Ierusalim, să pătimească mult de la bătrâni,
de la arhierei și de la cărturari, și să fie ucis.
Și a văzut pe ucenicii Săi mâhnindu-se pentru
aceea, iar mai ales pe Petru, care Îl și oprea
pe El, zicându-I: Milă să-Ți fie de Tine,
Doamne. Să nu-Ți fie Ție aceasta. Atunci,
ridicându-le mâhnirea sufletelor lor, a
făgăduit unora dintre dânșii că, după puține
zile, are să le arate lor slava Sa, zicând: Sunt
unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta
moartea până ce nu vor vedea pe Fiul
Omului întru slava Împărăției Lui.

Acolo, depărtându-se puțin de cei trei
ucenici la un loc înalt, se ruga; iar cei trei
ucenici, fiind osteniți pe de o parte de suirea
muntelui înalt, iar pe de alta, de lungimea
rugăciunii, au adormit, precum zice
evanghelistul Luca: Iar Petru și cei ce erau
cu dânsul se îngreuiaseră de somn. Deci,
dormind ei, Hristos S-a schimbat la față,
strălucind cu slava dumnezeirii Sale și, din
porunca Lui, I-au stat înainte doi proroci,
Moise și Ilie, care grăiau cu Dânsul despre
ieșirea Lui care avea să se săvârșească în
Ierusalim. Și, deșteptându-se apostolii, au
văzut slava Lui cea negrăită, fața cea
luminoasă ca soarele, hainele Lui albe
strălucind ca zăpada și doi bărbați stând și
grăind cu dânsul întru slava aceea, și s-au

Deci, trecând șase zile de la ziua aceea
în care a grăit aceste cuvinte, Domnul a
plecat din latura Cezareei lui Filip, în
hotarele Galileei și a venit la Muntele
Taborului, care este în Galileea, venind după
el ucenicii și mult popor. Iar de vreme ce era
obiceiul Domnului Hristos ca rugăciunile
cele către Dumnezeu Tatăl să le facă singur,
deosebi de ucenicii Săi, de aceea a lăsat sub
munte poporul și pe ucenicii Săi și a luat
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înspăimîntat. Și îndată au cunoscut – Duhul
Sfânt descoperindu-le lor –, pe bărbații aceia
că erau Moise și Ilie, și au înțeles vorba lor
pentru patima lui Hristos cea de bună voie.

prorocii au fost duși la locurile lor; iar
Domnul, apropiindu-Se, S-a atins de ucenicii
care zăceau la pământ, zicîndu-le: Sculați-vă
și nu vă temeți! Și ridicându-și ochii ucenicii,
nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus
Deci stăteau cu cutremur, ascultând Hristos singur.
cele ce se grăiau și îndulcindu-se de vederea
slavei celei dumnezeiești, pe care au văzut-o
Și pogorându-se ei din munte,
pe cât putea vederea ochilor trupești să Domnul le-a poruncit ucenicilor să nu spună
îngăduie, pentru că atât le-a arătat lor nimănui despre vedenia aceea, până ce, după
Domnul, cât firea omenească să nu se primirea patimilor și a morții, va învia a treia
lipsească de vederea ochilor și de viață. Căci zi din mormânt. Deci dânșii au tăcut și întru
este cu neputință omului muritor să vadă acele zile nu au spus nimănui nimic din cele
dumnezeirea cea fără de moarte și nevăzută, ce au văzut.
precum și de demult lui Moise, care se ruga
lui Dumnezeu să-i arate slava feței Sale celei
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dumnezeiești în vederea ochilor, Dumnezeu i
-a răspuns: Nu va vedea omul fața Mea și să
fie viu. Apoi, sfârșindu-se vorbirea lui Hristos
Troparul Schimbării la Faţă
cu Moise și Ilie și apostolii cunoscând prin
a Domnului nostru Iisus Hristos,
duh plecarea lor, i-a fost jale lui Petru că
glasul al 7-lea:
prorocii au să se ducă de la vederea lor.
Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte,
Hristoase
Dumnezeule,
arătându-le
ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea.
Străluceşte şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta
cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile
Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de
lumină, slavă Ţie.

Și dorind să se îndulcească neîncetat de acea
slavă a lui Hristos și de vederea sfinților
proroci, Petru a luat îndrăzneală și a
zis: Doamne, bine este nouă să fim aici și să
facem trei colibe: una Ție, una lui Moise și
una lui Ilie. Aceasta grăind-o Petru, norul
luminos care a pus înaintea lui Hristos pe
amândoi prorocii, și iarăși, prin voia Lui cea
dumnezeiască, urma să-i ia pe dânșii și să-i
ducă pe fiecare la locul său, acela a umbrit pe
apostoli, înconjurând vârful muntelui. Atunci
apostolii mai mult s-au temut, când,
apropiindu-se de Hristos, au intrat în nor, și
întru acel ceas s-a auzit glas din nor,
zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru
Care am
binevoit,
pe
Acesta
să-L
ascultați! Un glas ca acesta venind de sus, de
spaima aceea mare n-a mai rămas putere în
apostoli, pentru că s-au temut foarte și au
căzut cu fețele la pământ. Și căzând ei, slava
Domnului s-a luat de la vederea lor și

Condacul 1
Alesule Voievod şi Împărat al slavei, pe Tine,
Făcătorul cerului şi al pământului, văzânduTe pe muntele Taborului, schimbându-Te la
Faţă întru slavă, toată zidirea s-a mirat,
cerurile s-aucutremurat şi toţi pământenii sau bucurat, iar noi, nevrednicii, aducându-Ţi
pentru Schimbarea Ta la Faţă închinare de
mulţumire, împreună cu Petru din suflet Îţi
cântăm: Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic,
bine este nouă să fim totdeauna sub
acoperământul harului Tău! ...
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“Bucură-te Maica Vieții, împlinirea și cum ar fi fost niște slugi însuflețite.
încheierea propovăduirii mele; că deși pe
Hristos Fiul tău trupește pe pământ nu L-am
După rugăciune s-a întors acasă și,
văzut, însă pe tine văzându-te, mi se părea că îndată, s-a cutremurat casa cu totul, iar ea,
pe Dânsul Îl văd.”
aprinzând multe lumânări și mulțumind lui
Dumnezeu și chemând rudeniile și vecinii, șia grijit toată casa, și-a gătit patul și toate cele
ce se cădea de îngroparea ei. Și a spus cele ce
Adormirea
i-a zis îngerul, despre a sa mutare la cer. Iar
Maicii Domnului
spre încredințarea celor zise, a arătat și darul
—— • ——
ce i se dăduse: o stâlpare de finic. Iar femeile
chemate, dacă au auzit acestea, au plâns cu
tânguire și cu lacrimi și au suspinat cu jale.
Deci potolindu-se ele din tânguire, s-au rugat
să nu rămână sărace de dânsa. Iar Preacurata
le-a făgăduit că, mutându-se la ceruri, nu
numai pe dânsele, ci și pe toată lumea o va
cerceta și o va umbri. Și așa alina întristarea
cea mare cu cuvinte mângâietoare. Apoi a
arătat despre cele două veșminte ale sale ca
să le ia două văduve sărace, fiecare din ele
câte unul, care-i erau ei prietene și cunoscute
și de la dânsa le era hrana.
Bucură-te Maica Vieții!

Când a binevoit Hristos Dumnezeul
nostru ca să ia pe Maica Sa la Sine, atunci cu
trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască,
prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de
pe pământ. Căci Arhanghelul Gavriil, venind
la dânsa, a zis: "Acestea zice Fiul tău:
Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine.
Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul
cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea
nemuritoare". Născătoarea de Dumnezeu s-a
bucurat cu bucurie mare, și cu dorul ce avea
ca să se mute la Fiul său, s-a suit degrabă în
Muntele Măslinilor ca să se roage, căci avea
obicei de se suia adesea acolo ca să se roage.
Și s-a întâmplat atunci un lucru minunat.
Când s-a suit acolo Născătoarea de
Dumnezeu, atunci de la sine s-au plecat
pomii ce erau pe munte, și au dat cinstea și
închinăciunea ce se cădea către Stăpână, ca și

Și vorbind ea acestea și învățând, s-a
făcut fără de veste sunet de grabnic tunet, și
arătare de mulți nori, care aduceau de la
marginile lumii, pe toți ucenicii lui Hristos la
casa Maicii lui Dumnezeu. Între care erau și
de Dumnezeu înțelepții ierarhi: Dionisie
Areopagitul, Ierotei și Timotei.
Aceștia, dacă au aflat pricina venirii
lor, așa adunați fiind, au zis aceste cuvine
către dânsa: "Noi, o, Stăpână, știindu-te în
lume, ca și cu singur Stăpânul nostru și
Dascălul ne mângâiam; dar acum cum vom
putea să suferim greul acesta? Însă de vreme
ce cu voia Fiului și Dumnezeului tău te muți
spre cele ce sunt mai presus de lume, pentru
aceasta plângem, precum vezi și lăcrimăm, cu
toate că într-alt chip ne bucurăm despre cele
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ce sunt asupra ta rânduite". Acestea au zis și
vărsau lacrimi, iar ea a zis către dânșii:
"Prietenii mei și ucenicii Fiului și
Dumnezeului meu, nu faceți bucuria mea
plângere, ci-mi îngrijiți trupul, precum eu îl
voi închipui pe pat".

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

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

Și de vreme ce, după dumnezeiasca
rânduiala, a lipsit unul din Apostoli, adică
Toma, care nu s-a aflat la preamărita
îngropare, ci sosind cu trei zile mai pe urma,
era mâhnit foarte și întristat, că nu se
învrednicise să vadă și el ca și ceilalți
Apostoli trupul; și au deschis cu socoteală
mormântul pentru dânsul ca să se închine și
Și îndată ochii orbilor s-au luminat el acelui preasfânt și preacurat lăcaș, adică
și auzul surzilor s-a deschis, ologii s-au trupului Născătoarei de Dumnezeu.
îndreptat și tot felul de patimă și de boală
lesne se tămăduia. După aceea a început
Și dacă a văzut s-a minunat că a
Petru cântarea cea de ieșire și ceilalți aflat mormântul fără de sfântul trup, și era
Apostoli; unii au ridicat patul, alții mergeau numai giulgiul, care rămăsese mângâiere
înainte cu făclii și cu cântări, petrecând spre Apostolilor și tuturor credincioșilor, și
mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu. mărturie nemincinoasa a mutării Născătoarei
Atunci s-au auzit și îngerii cântând și de Dumnezeu. Că și până astăzi mormântul
văzduhul era plin de glasurile cetelor celor cel cioplit în piatră așa se vede lipsit de trup
mai presus de firea omenească.
și este cinstit cu închinăciune, întru mărirea și
cinstea preabinecuvântatei măritei stăpânei
Pentru aceste lucruri, mai-marii noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea
iudeilor, chemând pe unii din popor, i-au Fecioarei Maria.
înduplecat să răstoarne patul în care era
așezat trupul cel de viață începător. Dar
Sursa: doxologia.ro
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Sfântul Ioan, Înaintemergătorul
Mântuitorului, precum a fost înaintea
Domnului său cu nașterea, tot așa i se cădea
să fie înainte și cu moartea cea de bună voie
a Aceluia pe Care L-a propovăduit pe
pământ, zicând: „Vine Cel mai tare decât
mine, în urma mea...”.

fărădelegea lui Irod.
Deci, aceasta s-a început astfel: Irod,
care se numea Antipa, fiul lui Irod cel Mare,
care a ucis pe pruncii cei din Betleem, fiind a
patra odraslă rea a rădăcinii celei rele, care a
stăpânit în Galileea, a luat mai întâi de soție
pe fiica lui, Areta, împăratul Arabiei, și a
petrecut cu ea multă vreme. Apoi, rănindu-se
de frumusețea Irodiadei, femeia fratelui său,
Filip, a luat-o pe ea de soție, învoindu-se
astfel la pofta lui necurată. El, după dorința
acelei desfrânate, a gonit pe femeia sa cea
dintâi după lege și a luat-o pe ea, femeia
fratelui său – împotriva legii; căci chiar de ar
fi murit fratele lui, tot nu i se cădea s-o ia pe
dânsa, fiindcă rămăsese fiica fratelui său cea
născută dintr-însa. Legea poruncea ca numai
pe femeia fratelui cea rămasă văduvă, s-o ia
fratele cel viu, dacă fratele cel mort nu ar fi
lăsat după sine fii. Însă sunt cei ce vorbesc cu
dovedire, că pe când trăia Filip, fratele său,
Irod i-a luat pe femeia lui și mare rău i-a
făcut, făcându-se ca un răpitor desfrânat și
amestecător de sânge.

† Tăierea Capului Sfântului
Proroc Ioan Botezătorul
—— • ——

Irod făcând o fărădelege ca aceasta,
n-a suferit Sfântul Ioan Botezătorul,
râvnitorul Legii lui Dumnezeu, defăimătorul
păcatelor omenești și propovăduitorul
pocăinței; ci mustra pe față pe Irod înaintea
tuturor, ca pe un desfrânat și răpitor –
apucătorul soției fratelui său –, și zicea: Nu ți
se cade ție să ai de soție pe femeia lui Filip,
fratele tău. Irod, nesuferind mustrările, a
poruncit să arunce pe Ioan în temniță, legat
cu lanțuri. Dar mai ales Irodiada se mânia
asupra sfântului și voia ca îndată să-l ucidă;
dar nu putea, oprind-o însuși Irod și păzind
pe cel legat de femeia care sufla cu ucidere.
Irod n-a voit să-l omoare, știind pe Ioan că
este bărbat drept și sfânt, și pe care mai
înainte îl asculta cu plăcere și luând aminte la
cuvintele lui, multe le făcea bine și se temea

Sfântul Ioan, Înaintemergătorul
Mântuitorului, precum a fost înaintea
Domnului său cu nașterea, tot așa i se cădea
să fie înainte și cu moartea cea de bună voie a
Aceluia pe Care L-a propovăduit pe pământ,
zicând: Vine Cel mai tare decât mine, în
urma mea. Astfel a propovăduit venirea
Domnului și sufletelor care erau ținute în iad
ale sfinților strămoși, căci acum S-a arătat în
lume Mesia Cel așteptat. Și precum Iisus
Domnul Hristos avea să pătimească pentru
păcatele oamenilor, tot așa și Mergătorul Său
înainte a suferit moarte mucenicească pentru
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să-l ucidă. El însă nu se temea așa de
Dumnezeu, precum se temea de oameni,
fiindcă evanghelistul Matei zice: Vrând să-l
ucidă pe el, se temea de popor, căci îl avea ca
pe un proroc. Ca poporul să nu se scoale
asupra lui și să ridice tulburare, de aceea nu
îndrăznea să dea la arătare spre moarte pe
prorocul Ioan Botezătorul, cel iubit și cinstit
de toți, ci îl chinuia pe dânsul numai prin
închisoare, vrând să închidă gura cea netăcută
a mustrătorului său.

ce a cerut, căci Irod se jurase ei să-i dea orice
va cere, chiar și jumătate din împărăție.
Ticălosul, nevrând să-și calce jurământul,
nici să mâhnească pe jucătoare și pe
nelegiuita ei mamă, a lepădat frica prin care
se temea să ucidă pe Ioan, și, uitând sfințenia
aceluia, s-a umplut de îndrăzneală spre
vărsarea sângelui cel nevinovat; și, trimițând
îndată pe călău în temniță, a poruncit să-i taie
capul lui Ioan și să-l aducă pe tipsie.
Astfel, Mergătorul Înaintea lui
Hristos a fost tăiat în temniță, noaptea târziu,
pentru mustrarea fărădelegii lui Irod cu
Irodiada.
Sfântul
Evanghelist
Marcu
povestește că acel ospăț urât s-a numit cină.
Că zice: A făcut cină boierilor săi, care s-a
prelungit până noaptea târziu, și după ce s-au
îmbătat și s-au desfătat destul prin jucarea
fetei celei fără de rușine, atunci s-a săvârșit
acea nedreaptă ucidere. Deci, aducându-se pe
tipsie capul Sfântului Ioan în mijlocul acelui
ospăț, picurând încă sângele – precum spun
unii –, acel cap a grăit aceleași cuvinte
mustrătoare: Nu ți se cade să ai de soție pe
femeia lui Filip, fratele tău! O, ce frică s-a
făcut atunci celor ce erau de față la ospățul
acela, când au văzut capul de om, aducânduse pe tipsie ca o mâncare și, curgând sângele,
că mișcă încă buzele și grăiește cuvinte!

Sfântul Ioan a stat în temniță multă
vreme și se adunau la dânsul ucenicii lui, pe
care el, învățându-i mult la viața cea
îmbunătățită și după Legea lui Dumnezeu, îi
încredința pe ei despre Mesia, Care venise
acum în lume și la Care îi și trimitea pe
dânșii, precum se povestește în Evanghelie.
Ioan, auzind din închisoare despre lucrurile
lui Hristos, a trimis pe doi din ucenicii săi ca
să-L întrebe pe El: Tu ești Cel ce va să fie,
sau să așteptăm pe altul? Nu doar că neștiind
de El, a trimis ca să-L întrebe, căci cum nu-L
știa pe Acela pe Care el L-a botezat? Cum nu
știa el pe Sfântul Duh pe Care L-a văzut
pogorându-se peste Iisus și a auzit glasul
Tatălui mărturisindu-L, și el însuși L-a
mărturisit, arătându-L cu degetul și zicând:
Iată mielul lui Dumnezeu. Ci ca ucenicii lui
să vadă minunile cele preaslăvite pe care le
făcea Domnul Hristos și să se încredințeze
despre El, că Acela este Cel ce a venit ca să
mântuiască neamul omenesc.

Jucătoarea, luându-l în mâini, fără
temere l-a dus la maică-sa. Irodiada, luându-l,
înțepa cu acul limba care mustra fărădelegea
lor. Și, batjocorindu-l din destul, nu l-a dat să
-l îngroape împreună cu trupul, pentru că se
temea să nu învieze când se va lipi capul de
trup, și să nu-i certe din nou. Deci, ucenicii
lui, luând în noaptea aceea trupul cel scos din
temniță, l-au îngropat în Sevastia; iar capul la îngropat Irodiada în curtea sa, în pământ
adânc, la un loc ascuns și necinstit. Iar cum a
fost luat de acolo, s-a scris pe 24 februarie,
când se prăznuiește aflarea cinstitului lui cap.

După aceea a sosit ziua în care Irod
se obișnuise a săvârși ziua nașterii sale. El a
adunat pe boierii săi, pe voievozi, pe cei mai
mari și pe toate căpeteniile Galileei, și le-a
făcut un ospăț mare. La acest ospăț, fiica
Irodiadei, jucând și placând lui Irod și celor
ce ședeau cu dânsul, a cerut de la dânsul –
după povața maicii sale cea rea – capul
Sfântului Ioan Botezătorul. Deci, ea a câștigat
7

care se numea Sicoris, pentru o trebuință
oarecare și, mergând pe gheață, s-a rupt
gheața sub dânsa și s-a afundat până la
grumaz. Dar prin dumnezeiască răzbunare,
gheața i-a strâns grumazul foarte tare, încât
atârna cu trupul în apă, iar capul îl avea pe
gheață. Ea a stat așa spânzurata, până ce
gheața cea ascuțită i-a tăiat grumazul. Deci,
apa ducând pe sub gheață stârvul ei cel
necurat, nu s-a aflat; iar capul i-a fost adus lui
Irod și Irodiadei, precum odată se adusese
capul Mergătorului Înainte; dar nu tăiat de
sabie, ci de gheață. Așa a măsurat judecata
cea dreaptă a lui Dumnezeu, jucătoarei care a
fost pricinuitoare tăierii cinstitului cap al
Sfântului Ioan.

După uciderea Sfântului Ioan
Înaintemergătorul, acel ticălos Irod a făcut o
altă răutate și mai mare, pentru că a batjocorit
pe Domnul nostru Iisus Hristos, în vremea
pătimirii Sale cea de bună voie pentru noi,
precum grăiește de aceasta Evanghelistul
Luca. Irod, cu ostașii săi, ocărind și
batjocorind pe Iisus, L-a îmbrăcat în haină
luminoasă și L-a întors la Pilat.

După acestea n-a zăbovit izbândirea
lui Dumnezeu asupra ucigașului de proroc și
a batjocoritorului lui Hristos; pentru că pe de
o parte sângele lui Ioan striga către
Dumnezeu asupra lui - precum de demult al
lui Abel asupra lui Cain -, iar pe de alta, pe
lângă alte fărădelegi, și batjocora făcută de
După aceasta și acel nelegiuit ucigaș
dânsul Domnului, trăgea asupra lui vrednică Irod cu spurcata Irodiada, au pierit cu
pedeapsă de la Dumnezeu, dreptul Judecător. zgomot; căci se povestește despre dânșii că iau înghițit pământul de vii. Sfântul Ioan,
Deci, nu după multă vreme, s-a lipsit precum în viața sa, tot așa și după sfârșit, a
de împărăție și de viață cu Irodiada și cu fost mergător înaintea lui Hristos, pentru că,
jucătoarea, pentru că Areta, împăratul apucând înainte de pogorârea în iad, a
Arabiei, voind să-și răzbune pentru necinstea binevestit celor ce erau acolo pe Dumnezeu,
și batjocura care s-a făcut fiicei lui, a adunat Cel ce S-a arătat în trup și a veselit pe sfinții
putere de oaste și s-a dus asupra lui Irod. strămoși, cu care, după stricarea iadului,
Asemenea și Irod, adunându-și puterea sa, a scoțându-se de acolo, după învierea lui
ieșit împotriva lui Areta. Deci, fiind război Hristos, s-a învrednicit de multe cununi în
tare din amândouă părțile, ostașii arabilor au cereasca Împărăție; ca un feciorelnic, ca un
biruit pe ai lui Irod, și i-a biruit cu tăiere viețuitor în pustie, ca un învățător și
mare, cazând toată puterea lui Irod, abia propovăduitor, ca un proroc, ca un Mergător
scăpând numai el singur. După aceea a fost Înainte, ca un botezător și ca un mucenic. Cu
lipsit de Cezarul Romei, de stăpânirea ale cărui sfinte rugăciuni, să ne povățuiască și
tetrarhiei sale și de toate bogățiile. El a fost pe noi la calea adevăratei pocăințe și să ne
trimis în surghiun împreună cu desfrânata și învrednicească Împărăției cerești, Hristos,
cu fiica ei, mai întâi în Lugdunum, cetatea Domnul și Dumnezeul nostru, Căruia se
Galiei, apoi de acolo a fost dus la Ilard, cuvine slava împreună cu Tatăl și cu Sfântul
cetatea Spaniei.
Duh în veci. Amin.
Acolo s-a sfârșit în strâmtoare și în
rea pătimire, văzând mai întâi moartea
jucătoarei sale fiice care a pierit în acest chip:
fiind vreme de iarnă, ea a voit să treacă râul,

Sursa: doxologia.ro
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însă pădurile din împrejurimi adăposteau mulți
pustnici.

† Sfânta Cuvioasă
Teodora de la Sihla

După un timp, Sfânta Cuvioasă Teodora
s-a mutat din chilia unde locuia în peștera de
alături, unde rămas până la moarte și s-a ostenit în
post și rugăciune pentru toată lumea. Mâncare îi
erau fructele pădurii și un fel de iederă ce crește
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este până azi pe stâncile Sihlei numită "iarbă dulce"
prima sfântă româncă trecută în rândul sfinților. sau "măcrișul Sfânta Cuvioasă Teodora de la
Sfânta s-a nevoit în zona Vrancei și în Munții Sihla".
Neamțului, la Sihla, în apropiere Mănăstirii
Sihăstria. Peștera unde a trăit a devenit unul din
După moartea ieroschimonahului Pavel,
cele mai căutate locuri de închinare din România. vreme de câțiva ani, nu a mai știut nimeni de
existența ei. Părinții din Mănăstirea Sihăstria
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla s-a observau la un moment dat cum păsările intrau pe
născut în comuna Vânători-Neamț în jurul anului geamul trapezei și culegeau firimituri de pâine de
1650. Tatăl sfintei Teodora era Ștefan Joldea, pe masă cu care zburau spre Munții Sihlei. Doi
armaș al Cetății Neamțului. Teodora a mai avut o frați din Sihăstria s-au învrednicit să o vadă pe
soră care a murit de tânără. Sfânta s-a căsătorit cu sfânta învăluită într-o lumină de foc. Sfânta
un tânăr din părțile Moldovei de Jos, posibil din Cuvioasă Teodora li s-a adresat pe nume și le-a
Ismail, însă căsnicia lor a rămas fără bucuria mărturisit că îl rugase pe Dumnezeu timp de 40 de
darului copiilor. Cum părinții Teodorei muriseră zile să îi trimită un preot care să o împărtășească
deja, cei doi soți au decis să ia drumul mănăstirii. căci simțea că trebuie să plece în curând la Hristos.
Sfânta Cuvioasă Teodora a ales Mănăstirea Cei doi frați s-au grăbit să îi aducă pe ieromonahul
Vărzărești din Vrancea, iar soțul ei s-a dus la Antonie și pe diaconul Lavrentie să o pregătească
Poiana Mărului, unde s-a călugărit sub numele de de plecarea la Domnul. După ce și-a mărturisit
Elefterie și unde a ajuns mai târziu ieromonah.
păcatele și s-a împărtășit cu Sfintele Taine, Sfânta
Cuvioasă Teodora și-a ridicat privirile spre cer și,
Când a intrat în mănăstire, Teodora avea rostind cuvintele "Slavă Ție Doamne pentru toate",
aproape treizeci de ani. Cuvioasa a ajuns la și-a dat duhul.
Vărzărești
ucenica
egumenei
mănăstirii,
schimonahia Paisia. Din cauza atacurilor turcilor
Părinții de la Sihla i-au făcut toată
care au dat fost schitului, egumena s-a retras în rânduiala de înmormântare și i-au așezat sfântul ei
Munții Buzăului împreună cu Sfânta Cuvioasă trup în mijlocul peșterii, unde a rămas multă
Teodora și cu alte câteva maici. După zece ani de vreme. După câțiva ani, ieromonahul Elefterie a
nevoință, egumena a plecat la Domnul, iar sfânta, aflat veștile despre cea care îi fusese soție și
după o descoperire dumnezeiască, s-a retras în povățuitoare duhovnicească. Cu binecuvântare, s-a
Munții Neamțului. În acel ținut, s-a întâlnit cu retras și el mai întâi la Mănăstirea Secu și apoi la
ieroschimonahul Pavel, duhovnicul Sihăstriei, care Sihla. A trăit tot sub stâncile Sihlei în rugăciune.
a dus-o pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla în Când a plecat la Domnul, a fost îngropat în poiana
părțile Sihlei, unde se afla un bordei părăsit. A unde se află acum schitul.
rămas acolo singură și a petrecut mulți ani în aspră
nevoință pustnicească. Schitul Sihla nu exista încă,
https:pravila.ro
—— • ——
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Ortodoxiei de pretutindeni, o figura de seama
din istoria neamului romanesc. Iar prin
moartea lui cu adevărat mucenicească, el a
oferit tuturor o minunata pildă de dăruire și
de jertfa pentru țara sa și pentru credința
creștină.

“De legea creștină nu mă las,
căci în ea m-am născut și am trăit, și în ea
vreau să mor!”

† Sfântul Constantin
Brâncoveanu
(Martiriul Sfinților
Brâncoveni)
—— • ——
Pe 16 august în calendarul ortodox
sunt cinstim Sfinții Martiri Brâncoveni:
Constantin Brâncoveanu Voievod cu fiii sai,
Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul
Ianache. Constantin Brâncoveanu a ridicat
mai multe biserici printre care și "Sfântul
Gheorghe Nou" din București, locul unde
odihnesc sfintele sale moaște.

Binecredinciosul și iubitorul de
Hristos domnitor al Țării Românești,
Constantin Brâncoveanu, născut din părinți
de seamă a rămas orfan de tată încă din
pruncie, fiind crescut de către unchiul său,
stolnicul Constantin Cantacuzino. Luându-L
în ajutor pe Hristos, Împăratul veacurilor, și
având pildă pe vrednicii săi înaintași, își
începe domnia punând temelia celei mai mari
mănăstiri ctitorite de el, cea de la Hurezi,
unde și-a pregătit și loc de veșnică odihnă.
Domnia lui Constantin Brâncoveanu
a început sub semnul apariției Bibliei în
limba română, numită "de la București", în
anul 1688. Și-a asumat rolul de protector al
tiparului și școlilor din Muntenia, dar și din
Transilvania. A dat Bucureștiului o nouă
Academie Domnească, transformând școala
de la Sfântul Sava în "colegiu public pentru
pământeni și străini", cu o programa
asemănătoare instituțiilor de grad superior. La adus de la Istanbul pe Andrei, viitorul
mitropolit Antim Ivireanul, sub îndrumarea
căruia se vor tipări numeroase cărți în limbile
română, greacă, slavonă, georgiană și chiar
arabă. A ctitorit mai multe biserici și
mănăstiri, între care: bisericile de la Potlogi
și Mogoșoaia, Mănăstirile Hurezi și
Brâncoveni, Biserica "Sfântul Gheorghe
Nou" din București, unde odihnesc sfintele
sale moaște.

Sfântul Constantin Brâncoveanu

Pentru că a refuzat să se lepede de la
Constantin Brâncoveanu a fost un credința creștina, pe 15 august 1714, chiar în
mare "ctitor" de cultura și de lăcașuri sfinte, ziua când împlinea 60 de ani, domnitorul
un sprijinitor prin cuvânt și faptă al român a fost decapitat.
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Familia Sfântului Constantin
Brâncoveanu

domnitorului Brâncoveanu, a ocupat înalte
dregătorii în sfatul țării, de la mare comis, la
mare ban. Din păcate, Ștefan, al doilea băiat,
deși căsătorit nu a lăsat urmași. Pe ceilalți
doi, pe Radu și pe Matei, prematurul și
tragicul sfârșit i-a împiedicat să-i lase urmași
domnitorului Brâncoveanu. Neamul Sfântului
Constantin Brâncoveanu nu s-a stins în urma
masacrului din ziua praznicului închinat
Adormirii Maicii Domnului, din 1714,
existând numeroși descendenți pe linie
feminină, care au continuat să trăiască unindu
-și sângele regesc cu cel al altor familii
românești.

Fiu
al
postelnicului
Papa
Brâncoveanu și al Stancăi, nepot după mamă
al postelnicului Constantin Cantacuzino, unul
dintre cei mai influenți boieri din familia
Cantacuzino (care avea să ajungă pe tronul
Țării Românești între 1678 și 1688)
Constantin a mai avut doi frați, Matei și
Barbu. În 1655, tatăl său este ucis în răscoala
seimenilor și a dorobanților împotriva
domnului Constantin Șerban, în timp ce
Constantin a fost salvat de slugi, care l-au
Calea cea strâmtă a Sfântului
substituit cu un alt copil. Ca urmare, el este
Constantin
Brâncoveanu – Sfinții
crescut de mama sa, un rol important în
Martiri Brâncoveni
educație avându-l și stolnicul Constantin
Cantacuzino, iubitor al literaturii și artei, care
i-a oferit o educație aleasă pentru acele De la naștere și până la moarte, viața lui
vremuri, Brâncoveanu învățând, printre Constantin Brâncoveanu stă sub semnul
altele, greaca, latina și slavona.
excepției. Viitorul domn al Țării Românești,
Constantin Brâncoveanu, se naște în anul
Constantin Brâncoveanu a avut o 1654 într-o nobilă familie de boieri, cu
familie numeroasă. Din căsătoria cu Maria, rădăcini istorice vechi, atât românești, cât și
fiica lui Neagoe, care era fiul lui Antonie bizantine. După tată, Papa (Pavel)
Vodă, au rezultat unsprezece copii: patru fii, Brâncoveanu provenea din vechiul neam al
Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și șapte Basarabilor, iar după mamă, din neamul
fiice, Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Anca, strălucit al Cantacuzinilor, viță veche de
Bălașa și Smaranda. Dintre cei patru fii ai lui împărați. Așa cum în Noul Testament, în
Brâncoveanu, doar doi au apucat să-și Evanghelia după Matei, găsim de la început
întemeieze o familie. Constantin, primul băiat genealogia Domnului nostru Iisus Hristos
al domnitorului, a fost căsătorit cu fiica pentru a se arăta originea sa împărătească din
stolnicului Balș din Moldova, iar din unirea neamul lui David, tot la fel și în ctitoriile lui
lor a venit pe lume un băiat, pe care l-au Brâncoveanu, atât în biserica de la
botezat tot Constantin; acesta a fost singurul Mănăstirea Hurezi, cât și în cea de la Bistrița,
descendent pe linie masculină din neamul lui se pot vedea figuri de voievozi și de boieri
Brâncoveanu, care a scăpat de călău și de zugrăviți în pronaos pentru a demonstra
turcire. Nepotul lui Brâncoveanu, după ascendența domnească a domnitorului
reîntoarcerea în țară cu doamna Marica, Constantin Brâncoveanu.
bunica sa, va reuși în timp să redobândească
o parte din averile și moșiile domnitorului Constantin Brâncoveanu a fost chemat să
Brâncoveanu.
Constantin,
nepotul conducă țara imediat după moartea
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neașteptată
a
domnitorului
Șerban
Cantacuzino (de numele căruia se leagă
Biblia de la București, 1688), unchiul său din
partea mamei, într-un moment în care
ajunsese mare demnitar (logofăt) având o
avere însemnată și deosebit de mulțumit de
situația sa materială, socială și familială; de
aceea probabil și-a permis să refuze inițial
cererea boierilor de a conduce țara. La baza
alegerii sale ca domn al Țării Românești au
stat: vița nobilă a neamului său, calitățile
umane pe care le dovedise în timpul domniei
lui Șerban Cantacuzino, dorința majorității
boierilor, acceptul unui mare demnitar turc
aflat la București, și chiar dorința
testamentară a fostului domnitor, care
apreciind istețimea logofătului spusese încă
din timpul vieții că, dacă ar fi să moară într-o
vreme în care fiul său ar fi minor, l-ar dori
urmaș pe Constantin".

Trecerea Sfinților Martiri
Brâncoveni în împărăția lui
Dumnezeu

precum Șerban Cantacuzino și Constantin
Bălăceanu au făcut prima încercare energică
și transparentă de introducere a Țării
Românești într-o structură vest europeană
(Imperiul Habsburgic). După ei, Brâncoveanu
a făcut aceeași încercare, dar mai discret. Toți
trei au plătit cu viața pentru această inițiativă.
Dacă oamenii politici ai vremii nu s-ar fi
sfâșiat între ei din motive predominant
personale, am fi scăpat de dominația turcă cu
200 de ani mai devreme".
Totuși, există cercetări mai recente
care spun că puterile occidentale nu erau
străine de ceea ce se întâmpla la
Constantinopol cu familia lui Brâncoveanu
după arestarea lor înainte de sărbătoarea
Paștilor din 1714, dar totuși nimeni dintre
vechii lui aliați nu i-a sărit în ajutor.
Înalta Poartă, deși oferise firman de
domnie pe viață domnitorului Brâncoveanu, a
dat ordin lui Mustafa Aga ca toată familia
domnitorului să fie adusă și întemnițată la
Constantinopol. Din aprilie și până în iulie
1714, Brâncovenii au fost torturați pentru a
declara toate averile, moșiile și conturile din
străinătate. La complotul boierilor din țară
care doreau să-l înlăture definitiv pe
Brâncoveanu de la domnia țării se adaugă și
avariția și lipsa de scrupule a vizirului Gin
Ali, care căsătorit cu fiica sultanului, încerca
pe orice căi să facă rost de bani pentru a-și
mulțumi stăpânul. Într-o ultimă tentativă
mârșavă, turcii au eliberat familia
Brâncovenilor cu promisiunea că-i vor lăsa să
se reîntoarcă teferi în țară, dacă renunță la
creștinism și să se convertesc la islam, după
plata a încă 20 de mii de pungi cu galbeni.

Viața creștină exemplară a Sfântului
Brâncoveanu, așezată în slujba neamului
românesc nu putea fi încununată decât de un
sfârșit de excepție, de o moarte creștină
exemplară, așa cum spunea și marele istoric
Nicolae Iorga. Deși nu poate fi comparat
Brâncoveanu cu Iisus Hristos decât păstrând
proporțiile, se poate spune că așa cum Iisus a
fost vândut de un apropiat de-al Său, tot la fel
s-a întâmplat și în cazul domnitorului
muntean, care a fost vândut turcilor de către
rudele și sfetnicii săi apropiați. Moartea
tragică a familiei Brâncovenilor a fost
interpretată în diferite moduri de-a lungul
Sfântul Brâncoveanu refuză și în
istoriei. Iată ce spune un contemporan de-al
nostru cu nume ilustru: "El a fost decapitat nu ziua de 15 august 1714, când împlinea 60 de
numai din motive religioase, ci și politice. La ani, va sfârși socotelile cu viața pământească
sfârșitul secolului al XVII-lea, politicieni împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin,
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Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache
Văcărescu. Toți cei cinci au fost decapitați pe
rând, sub privirile îndurerate și neputincioase
ale fostului domnitor, începând cu Ianache,
urmând apoi fiii Constantin, Ștefan și Radu.
În final, a căzut sub securea călăului și capul
vrednicului domnitor român.

pentru a trăi câțiva ani în plus pe pământ".
Tatăl lui i-a poruncit să se asemene fraților
săi. Copilul s-a îndreptat spre jertfă fără
rețineri. Au urmat Ianache Văcărescu, bunul
sfetnic al lui Brâncoveanu și apoi domnitorul,
care a bătut o cruce mare și a spus: "Doamne,
fie voia Ta!".

Martiriul Sfinților Brâncoveni

După cum îl caracterizează Nicolae
Iorga, Constantin Brâncoveanu "a știut, în
curs de un sfert de veac, să servească pe turci,
de nevoie, fără să părăsească nici un drept al
țării sale; a știut să înlăture stăpânirea
necondiționată a creștinilor, austrieci, poloni,
ruși, asupra pământului românesc; a știut să
lege de muntenii săi, prin legături culturale și,
politice, Moldova; a știut, chiar după ce
legăturile politice cu Ardealul au fost rupte,
să păstreze încă pe acelea ale culturii cu acest
pământ. Și, în același timp, prin acea largă
operă de cultură răsăriteană, de cultură în
toate limbile Răsăritului, prin găzduirea
fruntașilor bisericești ai Orientului, patriarhi,
mitropoliți, dascăli, prin operele lui de
ctitorie la toate "locurile sfinte", el a știut,
față de regiunile siriene, arabe, caucasiene
supuse ori vasale turcilor, ca și față de
grecitatea europeană, să înlocuiască pe
împărații bizantini de odinioară, ca urmaș
legitim al cărora era privit. Domn autonom în
țara lui, înconjurat cu prestigiu superior al
cesarilor constantinopolitani ai lui Constantin
cel Mare, în întreaga lume a Orientului,
aceasta a fost situația lui Constantin Vodă
Brâncoveanu".

“De legea creștină nu mă las,
căci în ea m-am născut și am trăit, și în ea
vreau să mor!”
Numai în cămăși, istoviți de
suferințe și dureri, legați cu lanțuri, cu
capetele descoperite și desculți, mărturisitorii
întru Hristos au fost aduși în fața sultanului
Ahmed. La cererea sultanului de a renunța la
creștinism, Brâncoveanu a răspuns fără
rețineri: "De legea creștină nu mă las, căci în
ea m-am născut și am trăit, și în ea vreau să
mor!", iar către fiii lui a rostit: "Fiilor, fiți
bărbați! Am pierdut tot ce aveam pe asta
lume. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. Să
nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate
înaintea feței Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Să spălam păcatele noastre cu
sângele nostru!".
În urma acestor cuvinte, sultanul a
poruncit să fie tăiate capetele copiilor
domnitorului.

Istoria spune că Matei, fiul cel mic
de numai 12 ani s-a rugat de tatăl său să-I
Unde se găsesc sfinte moaște ale
permită să se turcească pentru a rămâne în
viață. Vorbele lui Brâncoveanu inspirate de
Sfinților Martiri Brâncoveni
puterea Duhului Sfânt, au dat putere tânărului
prinț, iar acesta și-a așezat liniștit capul sub
După martiriul Sfântului Constantin
securea călăului. Iată ce i-a spus tatăl: "Din Voievod și al fiilor săi, turcii le-au aruncat
neamul nostru n-a mai fost nimeni care să-și moaștele în Bosfor. Dar soția sa, Maria, și cu
piardă credința. Mai bine să mori de-o mie de câțiva sfetnici au adunat moaștele Sfinților
ori decât să-ți renegi credința strămoșească
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Martiri Brâncoveni și le-au îngropat în mare
taină Sfinții Martiri Brâncoveni insula din
Halki din Marea Marmara, chiar lângă
Tarigrad. În vara anului 1720, Doamna Maria
(Marica) a adus pe ascuns rămășitele
domnitorului și o parte din cele ale copiilor ei
și le-a îngropat în Biserica Sfântul Gheorghe
Nou din București. A așezat peste mormânt o
piatră împodobită doar cu pajura țării, fără
nici o pisanie, iar deasupra a pus o candela de
argint. Pornind între altele, și de la inscripția
de pe aceasta candelă (din 12 iunie 1720),
Virgil Drăghiceanu a făcut în 1914
senzaționala descoperire a mormântului
voievodal ("cea mai mare răsplată pentru
modesta mea activitate de o viața", îi scria el
savantului Dimitrie Onciul). În jurul
autenticității și paternității descoperirii s-au
iscat pe atunci multe polemici și chiar
procese, în care de partea lui Virgil
Drăghiceanu a fost încă de la început, printre
mulți alții, și marele Nicolae Iorga.
În anul 2014 s-au împlinit 300 de
ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni și 22
de ani de când, într-o ședință solemnă a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, mai precis în 19-20 iunie 1992, la
care au participat ca invitați profesori
universitari, consilieri patriarhali, ieromonahi
și specialiști care au colaborat cu Comisia
sinodală pentru canonizarea sfinților români,
s-au discutat și apoi au fost recunoscuți ca
sfinți 19 binecredincioși români. Printre
aceștia se numără și cei șase martiri
Brâncoveni: Constantin Brâncoveanu cu fiii
săi Constantin, Ștefan, Radu, Matei și
sfetnicul Ianache. Biserica Ortodoxă Română
a decis ca Sfinții Martiri Brâncoveni să fie
prăznuiți în fiecare an la 16 august.
Proclamarea solemnă a hotărârilor Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a făcut
în biserica Sfântul Spiridon cel Nou, pe data

de 21 iunie, anul 1992, în Duminica tuturor
sfinților.

Rugăciune către Sfinții Martiri
Brâncoveni
O, Sfinților martiri Brâncoveni,
care, prin înțelepte osteneli, comoară sfintei
și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit, și
de la Împăratul slavei, Hristos Dumnezeu,
nevestejită cunună mucenicească ați primit!
Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi,
nevrednicii, prin care să lăudăm multrâvnitoarea voastră viață, de buni iconomi și
credincioase slugi ale Preasfintei Treimi,
precum și sfârșitul vostru vitejesc, de
adevărați eroi ai Ortodoxiei, prin care v-ați
făcut priveliște de multă mirare oamenilor și
îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă
să iubim noi tăcerea, ca unii ce suntem
îngreuiați de multe, mari, grele, și nepocăite
păcate, și nimic bun nu aflăm întru noi, care
să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări
și de sfintele voastre virtuți, și să ne dea o
cuvioasă îndrăzneală, spre a îndrepta către
voi, cu bună nădejde, smerita noastră
rugăciune. Dar unde și către cine vom putea
alerga, dacă nu către Atotputernicul și
Atotștiutorul Dumnezeu, Cel minunat întru
Sfinții Săi, și către voi, ca și către aceia care,
călătoria vieții prin valea ispitirii și a
plângerii acestui veac înșelător bine
săvârșind, ca aurul trecut prin foc de șapte ori
v-ați lămurit, și ați ajuns lăcașuri sfințite, în
care Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh Dumnezeu sau sălășluit.
O, fericiților, sfinților, și bunilor
biruitori mucenici Brâncoveni! Căutați dintru
înălțimea slavei cereștilor voastre lăcașuri
către noi, care în tot ceasul în nenumărate
chipuri ne primejduim, și care pentru multa
noastră lenevie și mândrie, covârșiți de boli,
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pagube, necazuri, și de înfricoșate și
negândite nevoi, mai mult decât toți, după
dumnezeiasca dreptate, am ajuns ticăloșiți și
asupriți. Dar cum oare s-ar fi putut să nu
ajungem până aici? Voi, întru atâta desfătare
și avuție pământească aflându-vă, în toată
viața voastră dorirea nestricăcioaselor bogății
ale harului neîncetat ați avut, iar noi, deși din
mila proniei dumnezeiești săraci și
strâmtorați fiind, cuvioasa neiubire de
agoniseală
defăimând,
frumusețile
mincinoase și stricăcioase ale acestui veac
trufaș și nestatornic pururea râvnind, mai
mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am
pironit, iar cugetarea către cele cerești cu
totul o am nimicit. Voi, socotind toată slava
veacului de acum ca pe un fum, o umbră, și o
nălucire de vis amăgitor, stăpânirea
domnească, multa avere, sănătatea, și însăși
viața voastră, pe toate gunoaie le-ați socotit,
ca pe Hristos în veci să-L dobândiți; iar noi,
de bună voie, și de nimeni siliți, prin lăcomie
materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de
care rușine este a și grăi ne-am prăvălit, și
mai mult decât necredincioșii și rău
credincioșii iubind prostia și nerușinarea
patimilor ne-am păgânizat. Pentru aceasta, în
loc să ajungem, după cuvântul Stăpânului,
sarea pământului și lumina lumii, pentru noi
se hulește tot mai mult între neamuri numele
cel preasfânt și de mare cuviință al lui
Dumnezeu Cel Unul, Singur Adevărat, și în
Treime închinat. Ce răspuns vom da oare
Înfricoșatului, Dreptului, și Nemitarnicului
Judecător, căci știm prea bine ca de
neînlăturat este pentru fiecare dintre noi
moartea, judecata, hotărârea, și dreapta
răsplătire, pentru cele care cu gândul, cu
cuvântul, și cu fapta am lucrat, și pentru ce la
chinurile cele veșnice nicicând cugetând, în
primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei
care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din
dobitocească înțelegere ne aflăm, după cum
Sfântului Macarie cel Mare i s-a descoperit.

Nu ne lăsați să ne netrebnicim mai
mult și stăviliți alunecarea noastră spre robia
lumii, a trupului, și a diavolului, prin sfintele
și pururea primitele voastre rugăciuni, o,
preafericiților martiri, rugătorilor fierbinte
către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru
Ortodoxie, pentru țară și neamul vostru,
pentru toți cei ce aleargă către voi cu credință
tare și umilință nefățarnică. Mijlociți pentru
noi toate cele bune și de folos pentru
luminarea ochilor minților și inimilor noastre
celor întunecate de grija vieții de acum, râvna
aprinsă și neostoită pentru fapta bună ce v-a
însuflețit pe voi, dobândirea întru cunoștința
a mărgăritarului celui de mult preț al
binecinstitoarei și lucrătoarei prin dragoste
credințe, prețuirea lui mai mult decât lumina
ochilor și decât viața această vremelnică,
până la suflarea noastră cea mai de pe urmă.
Plecați spre milă și îndurare pe milostivul și
iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme
la El pe toți, să ne deschidă ușa luminii Sale
spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să
voim să lucrăm în via și pe ogorul Lui,
răscumpărând vremea trecută, pe care rău am
cheltuit-o fiind întunecați de neștiință și
biruiți de urâte gânduri și de patimi de
necinste.
Cereți pentru noi și statornicia
neclintită și tăria de diamant ce ați avut până
ce v-ați dat sufletele voastre, curățite prin
botezul sângelui, mai strălucitoare decât
razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor.
Ca astfel, învrednicindu-ne și noi părții celei
de-a dreapta, dimpreună cu voi și cu toți
sfinții care I-au bineplăcut Lui de la începutul
veacurilor, să-L slăvim pe Dumnezeul vieții
noastre, pe Tatăl, pe Fiul, și pe Sfântul Duh,
în nespusa fericire a Împărăției Sale, în vecii
vecilor. Amin.
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Sursa: pravila.ro

Marți,16 August 2022
HRAMUL
BISERICII ODĂI
†) Sf. Martiri
Brâncoveni:
Constantin Voievod cu
cei patru fii ai săi:
Constantin, Ștefan,
Radu și Matei, și
sfetnicul Ianache; †)
Sf. Cuv. Iosif de la
Văratec

Balada Sfinților
Brâncoveni

Bine vorba nu sfârșea,
Turcii-n casă năvălea,
Pe toți șase mi-i prindea
Și-i ducea de-i închidea
La Stambul, în turnul mare
Ce se-nalță lângă mare,
Unde zac fețe domnești
Și soli mari împărătești.
Mult acolo nu zăceau
Că sultanu-i aducea
Lângă foișorul lui
Pe malul Bosforului.
Brâncovene Constantin,
Boier vechi și domn creștin,
Adevăr e c-ai gândit,
Pân-a nu fi mazilit,
Să desparți a ta domnie
De a noastră-mpărăție?
Că, de mult ce ești avut,
Bani de aur ai bătut,
Făr-a-ți fi de mine teamă,
Făr-a vrea ca să dai seamă!

Într-o joi de dimineață,
Zi scurtării lui din viață,
Brâncoveanu se scula,
Fața blândă el spăla,
Barba albă-și pieptăna,
La icoane se-nchina;
Pe fereastră el căta
Și amar se spăimânta!

- De-am fost bun, rău la
domnie
Dumnezeu singur o știe;
De-am fost mare pre pământ,
Cată-acum de vezi ce sunt!

-Dragii mei, coconi iubiți!
Lăsați somnul, vă treziți,
Armele vi le gătiți,
Că pe noi ne-a-nconjurat
Pașa cel neîmpăcat,
Ieniceri cu tunuri mari
Ce sparg ziduri cât de tari!

De ți-e milă de copii
Și de vrei ca să mai fii,
Lasă legea creștinească
Și te dă-n legea turcească!

- Constantine Brâncovene!
Nu-mi grăi vorbe viclene!

- Facă Dumnezeu ce-o vrea!
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Chiar pe toți de ne-ați tăia
Nu mă las de legea mea!
Sultanul din foișor
Dete semn lui Imbrohor,
Doi gealați veneau curând
Săbiile fluturând,
Și spre robi dacă mergeau
Din coconi își alegeau
Pe cel mare și frumos
Și-l puneau pe scaun jos.
Și când spada repezea
Capul iute-i reteza!
Brâncoveanu greu
ofta:"Doamne, fie voia Ta!"
Cei gealați iarăși mergeau
Și din doi își alegeau
Pe cel gingaș mijlociu,
Cu păr neted și gălbiu,
Și pe scaun îl punea
Și capul îi reteza!
Brâncoveanu greu ofta:
"Doamne, fie voia Ta!"
Sultanul se minuna
Și cu milă îi grăia:
- Brâncovene Constantin,
Boier vechi și domn creștin!
Patru fii tu ai avut,
Din ei, trei ți i-ai pierdut,
Numai unul ți-a rămas!
Cu zile de vrei să-l las,
Lasă legea creștinească
Și te dă-n legea turcească!
-Mare-i Domnul Dumnezeu!
Creștin bun m-am născut eu,
Creștin bun a muri vreu…
Taci drăguță nu mai plânge
Că-n piept inima-mi se
frânge,

Taci și mori în legea ta,
Că tu ceru-i căpăta!
Imbrohorul se-ncrunta,
Gealații înainta,
Și pe blândul copilaș,
Dragul tatii fecioraș,
La pământ îl arunca
Și zilele-i ridica Brâncoveanu
greu ofta
Și din suflet
cuvânta:"Doamne, fie voia
Ta!"
Apoi el se-ntuneca,
Inima-i se despica,
Pe copii se arunca,
Îi bocea, îi săruta,
Și turbând apoi striga:
-Alelei! Tâlhari păgâni!
Alei! Voi feciori de câini!
Patru fii eu am avut,
Pe toți patru i-ați pierdut!
Dar-ar Domnul Dumnezeu
Să fie pe gândul meu:
Să vă ștergeți pre pământ
Cum se șterg norii de vânt,
Să n-aveți loc de îngropat,
Nici copii de sărutat!
Turcii crunt se oțărau
Și pe dânsul tăbărau
Și zilele-i ridicau…
-Câini turbați, turci, liftă rea!
De-ați mânca și carnea mea,
Să știți c-a murit creștin
Brâncoveanu Constantin!
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B IBLIA
—— • ——
Sfânta Evanghelie după Matei
Capitolul 3 : 1-17
1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul
şi propovăduia în pustia Iudeii,
2. Spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat
împărăţia cerurilor.
3. El este acela despre care a zis proorocul
Isaia: "Glasul celui ce strigă în pustie:
Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi
cărările Lui".
4. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr
de cămilă, şi cingătoare de piele
împrejurul mijlocului, iar hrana era
lăcuste şi miere sălbatică.
5. Atunci a ieşit la el Ierusalimul şi toată
Iudeea şi toată împrejurimea Iordanului.
6. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan,
mărturisindu-şi păcatele.
7. Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi
saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de
vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia
ce va să fie?
8. Faceţi deci roadă, vrednică de pocăinţă,
9. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi
înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă
spun că Dumnezeu poate şi din pietrele
acestea să ridice fii lui Avraam.
10. Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot
pomul care nu face roadă bună se taie şi
se aruncă în foc.
11. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă,
dar Cel ce vine după mine este mai
puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic
să-I duc încălţămintea; Acesta vă va
boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
12. El are lopata în mână şi va curăţa aria Sa
şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava o va
arde cu foc nestins.
13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la

Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către
el.
14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii
la mine?
15. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă
acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim
toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
16. Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă,
îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui
Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un
porumbel şi venind peste El.
17. Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este
Fiul Meu cel iubit întru Care am
binevoit".
Sfânta Evanghelie după Marcu
Capitolul 3 : 1-9
1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu,
2. Precum este scris în proorocie (la
Maleahi) şi Isaia: "Iată Eu trimit îngerul
Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti
calea Ta.
3. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi
calea Domnului, drepte faceţi cărările
Lui".
4. Ioan boteza în pustie, propovăduind
botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor.
5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei
din Ierusalim şi se botezau de către el, în
râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.
6. Şi Ioan era îmbrăcat în haină de păr de
cămilă, avea cingătoare de piele
împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi
miere sălbatică.
7. Şi propovăduia, zicând: Vine în urma
mea Cel ce este mai tare decât mine,
Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I
dezleg cureaua încălţămintelor.
8. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă
va boteza cu Duh Sfânt.
9. Şi în zilele acelea, Iisus a venit din
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Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan,
de El un om, căzându-I în genunchi,
de către Ioan.
15. Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu
că este lunatic şi pătimeşte rău, căci
adesea cade în foc şi adesea în apă.
Sfânta Evanghelie după Matei
16. Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să
Capitolul 17:1-27
-l vindece.
1. Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe 17. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam
Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i
necredincios şi îndărătnic, până când voi
-a dus într-un munte înalt, de o parte.
fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi?
2. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a
Aduceţi-l aici la Mine.
strălucit faţa Lui ca soarele, iar 18. Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el
veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.
şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.
3. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, 19. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, Ivorbind cu El.
au zis de o parte: De ce noi n-am putut să4. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus:
l scoatem?
Doamne, bine este să fim noi aici; dacă 20. Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina
voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una,
voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc
şi lui Moise una, şi lui Ilie una.
vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât
5. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a
un grăunte de muştar, veţi zice muntelui
umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând:
acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va
"Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care
muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.
am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L".
21. Dar acest neam de demoni nu iese decât
6. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la
numai cu rugăciune şi cu post.
pământ şi s-au spăimântat foarte.
22. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a
7. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i,
spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile
le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
oamenilor.
8. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe 23. Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi
nimeni, decât numai pe Iisus singur.
ei s-au întristat foarte!
9. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le- 24. Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de
a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi
Petru cei ce strâng darea (pentru Templu)
ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului
şi i-au zis: Învăţătorul vostru nu plăteşte
Se va scula din morţi.
darea?
10. Şi ucenicii L-au întrebat, zicând: Pentru 25. Ba, da! - a zis el. Dar intrând în casă,
ce dar zic cărturarii că trebuie să vină mai
Iisus i-a luat înainte, zicând: Ce ţi se pare,
întâi Ilie?
Simone? Regii pământului de la cine iau
11. Iar El, răspunzând, a zis: Ilie într-adevăr
dări sau bir? De la fiii lor sau de la
va veni şi va aşeza la loc toate.
străini?
12. Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar 26. El I-a zis: De la străini. Iisus i-a zis:
ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte
Aşadar, fiii sunt scutiţi.
au voit; aşa şi Fiul Omului va pătimi de la 27. Ci ca să nu-i smintim pe ei, mergând la
ei.
mare, aruncă undiţa şi peştele care va ieşi
13. Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a
întâi, ia-l, şi, deschizându-i gura, vei găsi
vorbit despre Ioan Botezătorul.
un statir (un ban de argint). Ia-l şi dă-l lor
14. Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat
pentru Mine şi pentru tine.
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Sfinți din
LUNA AUGUST

23 AUGUST
†) Sf. Mc. Lup

—— • ——
Sfântul Mucenic Lup, umplându-se de râvnă
dumnezeiască, a sfărâmat pe zeii cei fără de
suflet ai păgânilor, iar pe alţii i-a scufundat în
†) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț adâncul apei. A propovăduit cuvântul lui
Dumnezeu, fiind plin de credinţă, de înţelepToţi se foloseau de smerenia, de blândeţea şi ciune şi de darul lui Dumnezeu.
de dragostea lui şi cugetau că este un ales al
lui Dumnezeu.
30 AUGUST
5 AUGUST

7 AUGUST

†) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte
românească de învăţătură a fost prima carte
Această floare duhovnicească şi mireasă a lui românească tipărită în Moldova.
Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei, s-a născut pe la
jumătatea secolului al XVII-lea, în satul 30 AUGUST
Vânători - Neamţ, din părinţi binecredincioşi
şi iubitori de Dumnezeu.
Sf. Cuv. Ioande la Râşca şi Secu, episcopul
Romanului
†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla

11 AUGUST
†) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului
Iar de vreme ce străbătuse vestea despre
Sfântul Nifon şi în Valahia, domnul de
atunci, cu numele Radu, a mijlocit şi l-a luat
cu sine în Valahia şi toţi l-au primit ca pe un
apostol al Domnului.

Sfântul Mitropolit Dosoftei, în cartea sa
„Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, îl numeşte
arhiepiscopul cel sfânt şi minunat.
Sursa: doxologia.ro
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