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

DUMINICĂ, 8 SEPTEMBRIE
(†) Naşterea Maicii Domnului

decât tăria oamenilor.
26. Căci, priviţi chemarea voastră, fraţilor, că
nu mulţi sunt înţelepţi după trup, nu mulţi
sunt puternici, nu mulţi sunt de bun neam;
27. Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale
lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi;
Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii,
ca să le ruşineze pe cele tari;
28. Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos
ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele
ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,
29. Ca nici un trup să nu se laude înaintea lui
Dumnezeu.
30. Din El, dar, sunteţi voi în Hristos Iisus,
Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la
Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi
răscumpărare,
31. Pentru ca, după cum este scris: "Cel ce se
laudă în Domnul să se laude".

Biblia
—— • ——
Epistola întâia către Corinteni
a Sfântului Apostol Pavel
Capitolul 1: 17 - 31
17. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci
să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea
cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea
lui Hristos.
18. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier,
este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne
mântuim, este puterea lui Dumnezeu.
19. Căci scris este: "Pierde-voi înţelepciunea
înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimicio".
20. Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul?
Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a
dovedit Dumnezeu nebună înţelepciunea
lumii acesteia?
21. Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui
Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin
înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit
Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin
nebunia propovăduirii.
22. Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii
caută înţelepciune,
23. Însă noi propovăduim pe Hristos cel
răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru
neamuri, nebunie.
24. Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini:
pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi
înţelepciunea lui Dumnezeu.
25. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de
către oameni nebunie, este mai înţeleaptă
decât înţelepciunea lor şi ceea ce se pare ca
slăbiciune a lui Dumnezeu, mai puternică

Epistola către Galateni
a Sfântului Apostol Pavel
Capitolul 6: 14 - 18
14. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât
numai în crucea Domnului nostru Iisus
Hristos, prin care lumea este răstignită pentru
mine, şi eu pentru lume!
15. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur
nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci
făptura cea nouă.
16. Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui
Dumnezeu!
17. De acum înainte, nimeni să nu-mi mai
facă supărare, căci eu port în trupul meu,
semnele Domnului Iisus.
18.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos
să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.
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Programul Bisericii Odăi
SEPTEMBRIE

Ortodoxia în LUME
—— • ——

—— • ——

Părintele Serafim Rose

01 septembrie, duminică, ora 08.00
Începutul anului bisericesc
Sfânta Liturghie
07 septembrie, sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți
08 septembrie, duminică, ora 08.00
Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Liturghie
14 septembrie, sâmbătă, ora 08.00
Înălțarea Sfintei Cruci
Sfânta Liturghie
Pomenirea celor adormiți

Părintele Serafim Rose (13 august
1934, San Diego - 2 septembrie 1982,
Platina) a fost un ieromonah (preot călugăr)
ortodox
american,
unul
din
marii
mărturisitori și apologeți ai Ortodoxiei. A
aparținut de Biserica Ortodoxă Rusă din afara
Rusiei.

15 septembrie, duminică, ora 08.00
Sfânta Liturghie
21 septembrie, sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți

Biserica Ortodoxă din Japonia

22 septembrie, duminică, ora 08.00
Sfânta Liturghie
Răspunsurile la Sfânta Liturghie vor fi
cântate de Corul Symbol
27 septembrie, vineri, ora 18.00
Taina Sfântului Maslu
28 septembrie, sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți

Biserica Ortodoxă din Japonia este o
biserică autonomă, al cărei conducător este
confirmat de Patriarhia Moscovei.

29 septembrie, duminică, ora 08.00
Sfânta Liturghie

Sfântul Nicolae al Japoniei (cu
numele de botez Ivan Dimitrievich Kasatkin)
a dus Ortodoxia în Japonia în secolul al XIXlea.
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Cea dintâi mare sărbătoare din anul
bisericesc ortodox, este Naşterea Maicii
Domnului, prăznuită la 8 septembrie.

Apoi a plecat în peștera Prorocului
Ilie de la Hozeva. Iar Ana se ruga lui
Dumnezeu cu durere și cu multe lacrimi
acasă, zicând: Doamne, Atotțiitorule, Cel ce
numai cu cuvântul ai făcut cerul și pământul
și toate câte se văd; Cel ce ai zis făpturilor
Tale să trăiască și să se înmulțească; Cel ce
ai binecuvântat pe Sarra, soția lui Avraam și
ea a născut pe Isaac la bătrânețe și ai dăruit
Anei fiu pe Samuel prorocul, dă-mi și mie
roadă pântecelui și nu lăsa să fiu de ocară
între oameni, că, de voi naște fiu sau fiică, îl
voi închina Ție cu toată inima și-l voi da să
slujească în biserica slavei Tale.

Nașterea
Maicii Domnului
—— • ——
Se şi cuvenea, de altfel, să întâlnim
sfinţenia Maicii Domnului din cele dintâi zile
ale anului nou, Maica Domnului fiind
sfinţenia omenească cea mai înaltă,
cunoscută şi preacinstită în Biserică.
Sărbătoarea a fost stabilită în a opta zi din
anul bisericesc, pentru că cifra opt
simbolizează ziua veșniciei, viața fără de
sfârșit, iar datorită ei, Fiul Cel veșnic al lui
Dumnezeu S-a întrupat, a biruit moartea și a
dăruit oamenilor viața veșnica în Împărăția
Cerurilor.
Sfânta Scriptură nu ne oferă
informaţii despre Naşterea Maicii Domnului.
Acest eveniment este relatat numai de
Tradiția Bisericii, consemnată în cărțile de
cult
și
în
unele
scrieri,
precum Protoevanghelia lui Iacov, din
secolul al II-lea. Din Sfânta Tradiţie ştim că
părinţii Maicii Domnului erau Drepţii
Ioachim şi Ana. Ei erau sterpi şi înaintaţi în
vârstă, dar își doreau un copil.

Ioachim era din seminția lui Iuda, iar
Ana din seminţia lui Levi, fiind fiica
preotului Matan și a soției lui, Mariam. Erau
în vârstă și, fiind lipsiți de copii, erau priviți
de ceilalţi ca blestemați. Odată, din această
pricină, dreptului Ioachim i-au fost refuzate
Icoană Nașterea Maicii Domnului
darurile aduse la templu. De aceea el a zis
către soţia sa, Ana: Mă duc la munte și acolo
Arhanghelul Gavriil s-a arătat apoi
voi posti și mă voi ruga lui Dumnezeu să ne fiecăruia dintre ei, spunându-le că rugăciunea
dăruiască un copil.
lor nu a fost trecută cu vederea și că
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Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa.
Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple
de Duh Sfânt și va fi un vas ales lui
Dumnezeu.

MĂNĂSTIRI
—— • ——

Mănăstirea Curtea de Argeş
Sfântul Ioan Damaschin spune
că firea celor doi s-a biruit prin har și a
rămas supusă acestuia. Nu a luat-o înaintea
Lucrarea este ctitorita de Neagoe
harului. A așteptat neroditoare, până când Basarab (1512-1517) și are hramul
harul a înflorit rodul. Astfel, deși născută în Adormirea Maicii Domnului, prăznuit la 15
chip firesc din Drepții Ioachim și Ana, Maica august.
Domnului a fost și rodul rugăciunilor, făcute
cu lacrimi şi cu frângerea inimii, de către
părinţii ei, un rod al îndurării lui Dumnezeu,
un copil dorit, cerut şi dobândit prin
rugăciune.
Un copil cu o chemare dumnezeiască:
chemarea de a fi mama care a dat trup de om
lui Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos. Părinții i-au pus numele Maria, care
înseamnă Doamnă sau Stea, arătând mai
Monumentele de arhitectură și de artă
înainte strălucirea vredniciei ei de Maică a religioasă, precum și cultură generală din
Stăpânului tuturor.
epocă feudala din Țările Române, au rămas
unice în istoria civilizației noastre, pentru
La împlinirea vârstei de trei ani, faptul că în esența lor aceste monumente și
părinții și-au împlinit făgăduința și au adus-o această cultură, față de gândirea lumii antice,
la templul din Ierusalim, eveniment prăznuit erau generate de o nouă și superioară
ca Intrarea în biserică a Maicii Domnului, la învățătura despre Dumnezeu, despre om,
21 noiembrie.
despre viață și despre lume în general,
învățătura inspirată din Sfântă Evanghelie și
Astfel a venit pe lume aceea care a propagată prin Biserică.
fost, este şi va fi, fiica Părintelui Ceresc,
Mama Fiului şi mireasa Duhului Sfânt,
Apărut la orizontul istoriei sale sub
Împărăteasa tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea influența binefăcătoare a unei civilizații
păcătoşilor, atotputernică ajutătoare şi latino-bizantine, poporul român, în strânsă
rugătoare pentru toţi oamenii, Maica legătură cu Biserică-sprijnitoarea ideii de
mântuirii noastre a tuturor, mai cinstită decât libertate
și
independența
națională,
Heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare, protectoarea artelor și a culturii a știut să
decât Serafimii, pe care o lăudăm în vecii selecteze și să retina din această civilizație
vecilor. Amin.
elementele care aveau o contingenta directă
cu psihologia și aspirațiile noastre naționale.
Sursa: basilica.ro

Sursa: crestinortodox.ro
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„Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier este
nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim,
este puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1,
18)

acest semn să meargă înaintea oştilor sale. Iar
după ce a biruit oastea lui Maxenţiu, în anul
312, la Podul Milvius, pe Tibru, marele
Constantin a intrat biruitor în Roma. În anul
următor, el a dăruit libertate creştinilor
prin edictul de la Mediolanum (Milano), din
anul 313.

Înălțarea Sfintei Cruci
—— • ——
Sfânta şi cinstita Cruce pe care o
sărbătorim este de fapt lemnul Crucii pe care
Domnul Hristos a fost răstignit pentru
mântuirea noastră. Precum se ştie, cinstirea
Sfintei Cruci începe din timpul Apostolilor.
Sfântul Apostol Pavel scria galatenilor,
vorbind despre taina Crucii: „Iar mie, să numi fie a mă lăuda decât numai în Crucea
Domnului nostru Iisus Hristos, prin care
lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru
lume” (Galateni 6, 14). Iar, în altă parte, tot
el spune: „Cuvântul Crucii, pentru cei ce pier
este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne
mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1
Corinteni 1, 18).

Un alt fapt de sporire a evlaviei către
Sfânta Cruce, fără de asemănare, a fost
descoperirea la Ierusalim, tot în acest timp, a
lemnului Crucii, pe care a fost răstignit,
pentru noi, Hristos Domnul. Se ştie că, ajuns
singur stăpânitor peste toată împărăţia
romanilor, marele Constantin a trimis pe
maica sa, Sfânta Elena, în Ţara Sfântă, spre
cercetarea şi înnoirea Sfintelor Locuri şi spre
căutarea lemnului Crucii Domnului.

Cu această cinstire faţă de taina Crucii
au străbătut creştinii tot timpul prigoanelor,
trei sute de ani, până în vremea când a ajuns
împărat la Roma Constantin cel Mare (306337). Vremea marelui împărat, la rândul ei, a
fost pentru creştinătate ca o adevărată naştere
din nou a evlaviei faţă de Sfânta Cruce,
moştenită de la Apostoli.
Mai întâi împăratul Constantin însuşi s-a
creştinat, printr-un semn ceresc, ca şi Sfântul
Apostol Pavel pe drumul Damascului, şi
anume prin arătarea, în amiaza zilei, pe cer, a
semnului Sfintei Cruci, alcătuită din stele şi
cu îndemnul din stele alcătuit: „Prin acest
semn vei învinge!”.

Icoană Înălțarea Sfintei Cruci
Deci, pe când se săpa pământul pentru
temeliile marii biserici a Învierii Domnului,
prin dumnezeiasca purtare de grijă s-au aflat,
nu departe de Sfântul Mormânt, trei cruci,
adică Crucea lui Hristos şi cele două cruci pe
care au pătimit tâlharii.

Deci, văzând în aceasta un semn
dumnezeiesc, împăratul porunci meşterilor
lui şi făcând cruce mare din aur şi din pietre
scumpe, după chipul ce se arătase, porunci ca
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Şi nu numai crucile, ci şi piroanele leau aflat. Deci, neştiind împărăteasa şi
întrebându-se care să fi fost Crucea
Domnului, s-a arătat prin minunea ce s-a
făcut cu o fecioară moartă ce o duceau la
îngropare, că a înviat-o cu puterea Crucii lui
Hristos, iar celelalte cruci nu au arătat niciun
semn de minune.

mărturisită cu semne din cer.

A sporit, în sfârşit, cinstirea Sfintei
Cruci şi prin biruinţa ei asupra perşilor, pe
vremea împărăţiei lui Heraclie (610-641).
Perşii au cucerit Ierusalimul în anul 614 şi lau jefuit, luând între alte odoare de preţ şi
lemnul Sfintei Cruci şi ducându-l în capitala
lor, la Ctesifon. Dar împăratul Heraclie a
Şi s-a închinat împărăteasa Crucii lui trecut la luptă şi a învins peste tot.
Hristos şi a sărutat-o şi, împreună cu ea, tot
poporul. Şi, neîncăpând tot poporul să se
Perşii au fost siliţi să aducă înapoi, la
închine, s-a rugat mulţimea ca măcar să o Ierusalim, lemnul Crucii, care a fost
vadă şi să fie binecuvântată. De aceea, s-a încredinţat, în anul 629, Sfântului Zaharia,
urcat atunci fericitul Macarie, episcopul patriarhul Ţării Sfinte. În anul 633, împăratul
Ierusalimului, pe un amvon înalt şi a ridicat Heraclie a mutat cea mai mare parte din
cinstita Cruce a Domnului, pe care văzând-o lemnul Crucii, de la Ierusalim, în capitala sa,
poporul a început a striga: „Doamne, Constantinopol.
miluieşte!”.
Dar de atunci, la Înălţarea Sfintei
Şi a fost descoperirea aceasta a Crucii Cruci, la 14 septembrie, se prăznuieşte şi
Domnului ca o zguduire a întregii creştinătăţi această biruinţă a Crucii Domnului asupra
şi, de atunci, a început a se prăznui în fiecare perşilor. În afară de acest praznic, Biserica
an Înălţarea Cinstitei Cruci, la 14 septembrie. Ortodoxă cinsteşte, de încă trei ori pe an,
Alt fapt care a mărit cinstirea Sfintei Cruci a Sfânta Cruce: în a treia duminică din Postul
fost arătarea semnului Crucii Domnului pe Mare, la 7 mai şi la 1 august.
cer la Ierusalim, pe vremea împăratului
Constanţiu, fiul marelui Constantin (337Din multă evlavie, lemnul Sfintei
361), în Duminica Cincizecimii, la 7 mai Cruci a fost împărţit în părticele mici şi
351, pe la ceasul al treilea din zi. Şi a stat trimis la diferite biserici. Dar, ca „putere a lui
acest semn al Crucii, mai luminat decât Dumnezeu”, Crucea Domnului rămâne una şi
soarele, deasupra muntelui Golgota şi tot păstrează în lume taina şi lucrarea ei, vie şi
poporul privea, minunându-se cu mare întreagă.
teamă.
Ea rămâne în veci cel mai sfânt Altar
De acest semn minunat a înştiinţat al celei mai înalte Jertfe: dumnezeiasca Jertfă
Sfântul Chiril, episcopul Ierusalimului, prin a Răscumpărării lumii întregi şi a noastră, a
scrisoare, pe împăratul Constanţiu, sfătuindu- tuturor, o dată pentru totdeauna. Acestei
l spre dreapta credinţă, că era arian; iar Cruci prin care se arată „puterea lui
Sozomen istoricul scrie că, din arătarea Dumnezeu” ne închinăm spunând: „Crucii
aceasta a Crucii pe cer, mulţi s-au încredinţat Tale ne închinăm, Stăpâne, şi sfântă Învierea
că Hristos este Mesia şi au venit la dreapta Ta o lăudăm şi o slăvim”. Amin.
credinţă, văzând ei că aceasta nu este
alcătuită de oameni, ci de Duhul Sfânt, fiind
Sursa: basilica.ro
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precum şi lucrarea lui încununată de jertfă
martirică, au făcut ca să fie întotdeauna
cinstit cu evlavie de dreptmăritorii creştini.

DATE
Calendar
—— • ——

26 SEPTEMBRIE
†) Sfântul Voievod Neagoe Basarab

15 SEPTEMBRIE
†) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş,
mitropolitul Banatului

Sfântul Voievod Neagoe a deprins de
la Sfântul Ierarh Nifon taina rugăciunii
isihaste, evlavia şi trezvia sufletului,
Sfântul Ierarh Iosif era tare în
învăţătura şi înţelepciunea lui Hristos,
credinţă, înţelept la cuvânt, blând la inimă şi
dobândind înalt spor duhovnicesc.
neadormit în rugăciune. A făcut şi unele
minuni spre lauda lui Dumnezeu şi alinarea
27 SEPTEMBRIE
suferinţelor unor credincioşi, punând mâinile
†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul,
pe capul lor şi rugându-se pentru ei.
mitropolitul Ţarii Romaneşti
22 SEPTEMBRIE
†) Sf. Ier. Mc. Teodosie de Mănăstirea
Brazi, mitropolitul Moldovei

Vistierie de daruri, ca un pom răsădit
lângă izvoarele apelor, acest trimis al lui
Dumnezeu pământului românesc din
îndepărtata Ivirie (Georgia), nu a îngropat
Viaţa Sfântului Mucenic Teodosie, nici un talant din câţi i-au fost dăruiţi de
râvna lui pentru ridicarea de sfinte lăcaşuri, Dumnezeu şi pe toţi, ca o slugă bună şi
smerenia sa, dragostea pentru buna rânduială credincioasă, i-a înmulţit.
a obştilor monahale, grija părintească faţă de
păstoriţii săi, răbdarea tuturor suferinţelor şi
Sursa: doxologia.ro
prigonirilor nedrepte la care a fost supus,
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duhovnicești. Însă darul cel mai mare care ia fost ei pricină de slavă și de cinste negrăită
a fost darul smereniei. Fără de acest dar,
toate celelalte daruri nu i-ar fi fost de niciun
folos – Părintele Cleopa Ilie;

Gânduri duhovniceşti despre
Maica Domnului
—— • ——

Ştiţi voi cine-i Maica Domnului? Ea
este Împărăteasa Heruvimilor, Împărăteasa
a toată făptura, cămara întrupării lui
Dumnezeu-Cuvântul, uşa luminii, că lumina
cea neapropiată gânditoare prin ea a venit în
lume. Ea este uşa vieţii, că Viaţa Hristos prin
Pictură Maica Domnului din biserica Odăi. ea a intrat în lume. Ea este poarta cea
încuiată prin care n-a trecut nimeni decât
Maica Domnului premerge umanității și toți Domnul, cum spune Prorocul Iezechiel –
îi urmează. Premerge în iubire, în curăție, în Părintele Ilie Cleopa;
apropierea de Dumnezeu – Părintele
Femeia trebuie preţuită, să ştiți,
Dumitru Stăniloae;
pentru că mai întâi ne reprezintă o femeie în
În Maica Domnului avem în cer o Împărăţia cerurilor: Maica Domnului. Te
inimă de mamă, inimă care s-a topit cel mai cutremuri, ţi-e şi frică să vorbeşti comparând
mult pentru Fiul ei și a bătut și bate ea însăși -o pe ea cu oamenii – Părintele Arsenie
Papacioc;

la inima Lui pentru cauza Lui, care e
mântuirea noastră, căci mântuirea nu e o
chestiune de justiție, ci de iubire între
Dumnezeu și oameni – Părintele Dumitru
Stăniloae;

Maica Domnului ne iubeşte mult. Ea vede în
noi preţul morţii lui Iisus Hristos. Maica
Domnului ne doreşte lucruri mai mari decât
ne dorim noi înşine – Părintele Arsenie
Cerem ajutor sfinților, Maicii Papacioc;
Domnului, socotindu-ne smeriți față de ei, și
convinși că noi înșine nu putem avea o atât O cinstim pe Maica Domnului şi ne rugăm ei
de mare ascultare de la Dumnezeu, pentru că pentru că tot ce am pierdut prin Eva, adică
nu suntem atât de smeriți ca ei – Părintele nevinovăţia, raiul, harul, familia sfântă, pe
Însuşi Dumnezeu, le-am redobândit sau le
Dumitru Stăniloae;
putem redobândi prin Maica Domnului –
Da, frații mei! Într-adevăr, Preasfânta Părintele Sofian Boghiu.
Fecioara Maria a fost împodobită de
Sursa: basilica.ro
Dumnezeu
cu
toate
darurile
cele
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Foarte puţini creştini cunosc faptul că anul
bisericesc nu începe la aceeaşi dată cu anul
civil. Deşi Biserica săvârşeşte în ziua Anului
Nou îndătinatul Te Deum pentru începutul şi
pentru întreaga curgere a anului civil, care
începe la 1 ianuarie, trebuie ştiut faptul că
anul bisericesc, spre deosebire de cel civil,
începe la 1 septembrie.

pe cei apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut
Domnului“ (Isaia 61, 1-2 şi Luca 4, 18-19).
În fine, al treilea motiv pentru care ziua de 1
septembrie este socotită ca ziua de început a
anului bisericesc este tradiţia moştenită din
Legea Veche, potrivit căreia în această zi a
lunii septembrie a început creaţia lumii.

Începutul anului bisericesc
—— • ——
Data de 1 septembrie, ca început al
anului bisericesc, a fost împrumutată de la
evrei, care începeau atunci anul civil, numit
şi Indictionul, aşa cum apare menţionat şi în
Sinaxarul din Minei, în ziua de 1 septembrie.
Cultul creştin, având un caracter mixt, iudeocreştin, şi-a însuşit în rânduiala sa cadrele
exterioare ale Legii Vechi, despre care Însuşi
Mântuitorul Hristos zicea: „N-am venit să
stric, ci să împlinesc“ (Matei 5, 17), adică să
desăvârşească Legea dată prin Moise
poporului ales. După cum aflăm din textul
Sinaxarului din Minei, Indictionul era
cunoscut şi la romani, care începeau noul an
de la această dată (Mineiul pe Septembrie, p.
22).
Un al doilea motiv pentru care ziua de
1 septembrie a fost aşezată ca zi a începutului
de an bisericesc este tradiţia potrivit căreia, în
această zi, Mântuitorul Iisus Hristos Şi-a
început activitatea Sa publică, intrând în
sinagogă şi citind cuvintele prorocului Isaia,
care profeţeau despre Persoana Sa
dumnezeiască: „Duhul Domnului este peste
Mine, pentru că M-a uns ca să binevestesc
săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi
cu inima; să propovăduiesc robilor
dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc

Imnografia zilei din Minei se referă,
pe lângă prăznuirea sfinţilor zilei, şi la
momentul noului început de an: „Sosit-a
intrarea anului, care ne cheamă să cinstim pe
cei ce o luminează pe ea“, şi cere de la
Hristos: „… Doamne, binecuvântează
lucrurile mâinilor Tale şi ne învredniceşte pe
noi, cu folos a trece crugul anului“ (Mineiul
pe Septembrie, p. 11). În acelaşi sens,
rugăciunea liturgică de mijlocire adaugă:
„Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce întru
înţelepciune toate le-ai zidit şi din nefiinţă
întru fiinţă le-ai adus, binecuvântează cununa
anului şi cetatea noastră păzeşte-o
nevătămată. Şi pe credincioşii noştri
cârmuitori cu puterea Ta îi veseleşte, biruinţă
dându-le asupra potrivnicilor. Pentru
Născătoarea de Dumnezeu, dăruieşte lumii
mare milă“ (Mineiul pe Septembrie, p. 11);
„Tu, Împărate, Cel ce eşti pururea şi petreci
în vecii cei fără de sfârşit, primeşte
rugăciunea păcătoşilor care cerem mântuire.
Şi dă, Iubitorule de oameni, pământului tău
bună rodire, bine întocmite văzduhuri
dăruind; binecredincioşilor creştini ajută-le
asupra celor fără de lege… Ci dăruieşte-ne
biruinţă, Hristoase Dumnezeule…“ (Mineiul
pe Septembrie, p. 12). Iar în Troparul
Indicitionului, auzim doxologindu-se astfel:
„A toată făptura Ziditorule, Cel ce timpurile
şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvântează
cununa anului bunătăţii Tale, Doamne,
păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru
rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ne
mântuieşte pe noi“ (Mineiul pe Septembrie,
p. 12).
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În ziua de 1 septembrie, pe lângă
începutul noului an liturgic se face pomenirea
Sfântului Simeon Stâlpnicul şi a mamei sale,
Marta. Potrivit mărturiei din Sinaxar, Sfântul
Simeon Stâlpnicul, „călugărindu-se şi suindu
-se într-un stâlp patruzeci şi şapte de ani, şi
făcându-se de multe minuni făcător, a
adormit în pace“ (Mineiul pe Septembrie, p.
22). În aceeaşi zi se prăznuieşte şi Cuviosul
Dionisie Exiguul, din Dodrogea, cel care a
alcătuit cronologia creştină, numărând pentru
întâia oară anii începând de la Hristos.
Pomenirea Sfântului Dionisie Exiguul nu este
întâmplătoare tocmai în această zi a
începutului de an bisericesc, când începe
numărătoarea zilelor şi a lunilor noului an
liturgic.

Mitropolitană din Timişoara. Ziua cinstirii
acestui sfânt este 15 a lunii septembrie.
În Eparhia Aradului, chiar la marginea
municipiului reşedinţă de judeţ se află
mănăstirea de maici „Sfântul Simeon
Stâlpnicul“ - Arad Gai, care-şi serbează
hramul tocmai în această zi a începutului de
an bisericesc - 1 septembrie, adunând
mulţime de credincioşi în biserica veche a
mănăstirii la săvârşirea rânduielilor liturgice
cu acest prilej, de către Înaltpreasfinţitul
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Primele sărbători din cursul anului
liturgic sunt două praznice împărăteşti:
Naşterea Maicii Domnului, la 8 septembrie,
şi Înălţarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie.
Prăznuirea acestor două sărbători la începutul
anului bisericesc nu este deloc întâmplătoare,
întrucât
Maica
Domnului
a
fost
pricinuitoarea mântuirii noastre, născându-L
pe Mântuitorul Hristos, iar Sfânta Cruce este
semnul biruinţei noastre asupra morţii celei
veşnice, prin Patima Domnului îndurată pe
ea, pentru mântuirea noastră. Cele două
praznice, aşezate la începutul anului
bisericesc, arată tocmai începutul şi
finalitatea lucrării de mântuire a omului şi a
lumii, pe care a realizat-o Mântuitorul Iisus
Hristos, fiind punctele de sprijin pentru
începutul bun al anului bisericesc, de la 1
septembrie.
În aceeaşi lună a începutului de an
bisericesc, în Mitropolia Banatului este
prăznuit sfântul ocrotitor al acestei părţi de
ţară, adică Sfântul Iosif cel Nou de la
Timişoara, ale cărui sfinte moaşte sunt puse
la închinare pentru creştini în Catedrala
11
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Răsai asupra mea
—— • ——
de Mihai Eminescu
Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc d-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină.
Speranța mea tu n-o lăsa să moară
Deși al meu e un noian de vină;
Privirea ta de milă caldă, plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.
Străin de toți, pierdut în suferința
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic și n-am tărie.
Dă-mi tinereța mea, redă-mi credința
Și reapari din cerul tău de stele;
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!
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