Revista parohiei Odăi
Anul 2, Nr. 9 (21), 2020
Se distribuie gratuit!
Programul Bisericii Odăi pe luna SEPTEMBRIE

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

8 septembrie, (†) Naşterea Maicii Domnului.

brâului Maicii Domnului (31 august).

(†) Naşterea Maicii Domnului

Sfânta Fecioară Maria, drept cea mai
sfântă dintre femei și ca una care s-a
învrednicit să nască cu trup pe Mântuitorul
Iisus Hristos, se bucură de preacinstire în
Ortodoxie, fiind cea dintâi și cea mai mare
dintre toți sfinții. A cinstit-o Dumnezeu
Însuși în momentul în care a ales-o să fie
„locaș al Cuvântului Hristos”.

—— • ——

Prima sărbătoare a noului an
bisericesc este Naşterea Maicii Domnului, în
ziua de 8 septembrie. Această sărbătoare
reprezintă poarta de intrare în cuprinsul
întregului şir de prăznuiri la care Biserica ne
cheamă pe noi toți în cursul anului bisericesc
Din paginile Sinaxarului aflăm că
care a început la 1 septembrie.
Sfânta Fecioară Maria s-a născut din Sfinţii şi
Drepţii Părinţi Ioachim şi Ana, fiind unicul
lor copil, dobândit la bătrâneţe, după
stăruitoare rugăciuni. Sfântul Ioachim, tatăl
Fecioarei Maria, se trăgea din seminţia lui
Iuda, fiind urmaş al regelui David, iar Sfânta
Ana, mama sa, era fiica preotului Mathan din
Betleem, din seminţia lui Aaron.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului
a început să fie prăznuită încă din secolul al
V-lea, între Sinodul III Ecumenic (431) și
Sinodul IV Ecumenic (451). Acest lucru se
observă datorită faptului că sărbătoarea
Nașterii Maicii Domnului se prăznuiește și la
copți, și la siro-iacobiți, care s-au despărțit de
Biserica Ortodoxă după Sinodul IV
Ecumenic.

Sărbătorile mari ale Maicii Domnului
sunt Nașterea Maicii Domnului (8
septembrie), Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului (21 noiembrie), Buna Vestire (25
martie) și Adormirea Maicii Domnului (15
august). Aceste sărbători sunt socotite ca
fiind praznice împărătești.

Sfântul Roman Melodul este cel care
a compus condacul și icosul acestui praznic,
În afară de cele patru sărbători în secolul al VI-lea, iar în secolul al VIII-lea,
principale ale Sfintei Fecioare pe care le-am Sfântul Ioan Damaschin a alcătuit Canonul
menționat, mai există în calendarul ortodox și ce se cântă la slujba Utreniei.
alte sărbători: Soborul Preasfintei Născătoare
de
Dumnezeu
(26
decembrie),
Hotărârea datei de 8 septembrie
Acoperământul
Maicii
Domnului
(1 pentru prăznuire este în legătură directă cu
octombrie), Izvorul Tămăduirii (Vinerea ziua sfințirii unei biserici închinate Maicii
Luminată), Zămislirea Sfintei Fecioare Maria Domnului la Ierusalim de către împărăteasa
de către Sfânta Ana (9 decembrie), Aducerea Eudoxia, la începutul secolului al V-lea.
veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în
Vlaherne (2 iulie) și Punerea în raclă a
Sursa: ziarullumina.ro
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Sfântul Gherasim, Noul Pustnic al
Chefaloniei, s-a născut în satul Trikkala din
Peloponez. În primii ani ai maturităţii s-a
călugărit pe insula Zakynthos, după care a
plecat la Muntele Athos unde a devenit
schimonah, studiind împreună cu pustnicii de
pe Sfântul Munte.

călugărul s-a dus la Ierusalim să se închine la
Sfântul Mormânt Dătător de Viaţă al
Mântuitorului. După ce a vizitat multe din
locurile sfinte din Ierusalim, Muntele Sinai,
Antiohia, Damasc, Alexandria şi Egipt, el s-a
întors la Ierusalim, devenind îngrijitor de
candele la Sfântul Mormânt.

Călugărul a fost hirotonit diacon şi apoi preot
de către Patriarhul Gherman al Ierusalimului
(1534-1579). Sfântul Gherasim a continuat să
trăiască viaţă sfântă. Pentru singurătate s-a
—— • ——
retras la Iordan, unde a petrecut patruzeci de
zile fără întrerupere. Binecuvântat de patriarh
Cuviosul şi purtătorul de Dumnezeu pentru o viaţă solitară, Sfântul Gherasim s-a
Părintele nostru Gherasim cel nou, sihastru retras în singurătatea din Zakynthos, unde s-a
cel din Peloponez, ale cărui sfinte moaşte hrănit numai cu ierburi.
sunt în Chefalonia, în pace s-a săvârşit.

Viața Sfântului
Gherasim din Kefalonia

După cinci ani, a simţit dorinţa de a
pleca pe insula Chefalonia unde şi-a găsit
adăpost într-o peşteră. Sfântul a restaurat
biserica din Omala şi a construit o mănăstire
de măicuţe unde a trăit, a muncit şi a
privegheat neîntrerupt timp de treizeci de ani.
El se ruga îngenunchind pe pământul gol.
Pentru viaţa lui sfântă, Sfântul Gherasim s-a
învrednicit de darul vindecării bolnavilor şi a
izgonirii duhurilor necurate.
La vârsta de 71 de ani, sfântul a ştiut
că va muri curând. După ce le-a binecuvântat
pe măicuţe, a adormit cu pace întru Domnul
în 15 august 1579. După doi ani, deschizîndu
-i-se mormântul, s-au descoperit moaştele
sale întregi şi frumos mirositoare,
Sfântul Gherasim, Noul Pustnic al vindecătoare de boli.
Chefaloniei, s-a născut în satul Trikkala din
Peloponez. În primii ani ai maturităţii s-a
Deoarece
Adormirea
Maicii
călugărit pe insula Zakynthos, după care a Domnului se sărbătoreşte în 15 august,
plecat la Muntele Athos unde a devenit Sfântul Gherasim se prăznuieşte în ziua de 16
schimonah, studiind împreună cu pustnicii de august. În ziua de 20 octombrie se
pe Sfântul Munte.
prăznuieşte dezvelirea moaştelor sfântului, în
anul 1581.
Primind binecuvântare de la părinţi,
Sursa: doxologia.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)

Înălțarea Sfintei Cruci
—— • ——

tot poporul să se închine, s-a rugat ca măcar
să o vadă. Atunci s-a suit Fericitul Macarie,
patriarhul Ierusalimului, şi a înălţat
deasupra amvonului Cinstita Cruce, si
văzând-o poporul, a început a striga:
"Doamne, miluieşte!"Şi de atunci a început a
se ţine sărbătoarea Înălţării Cinstitei Cruci.

Constantin cel Mare, întâiul împărat
Semnificație
al creştinilor, avea război, precum zic unii
dintre istorici, la Roma, împotriva lui
Înălțarea
Sfintei
Cruci
(gr.
Maxenţiu, până a nu lua împărăţia. Iar alţii Σταυροφανεια) este una dintre cele mai vechi
zic că la apa Dunării, împotriva sciţilor.
sărbători creștine, închinată Crucii Domnului
nostru Iisus Hristos. În calendarul
Văzând că mulţimea potrivnicilor era ortodox
Înălțarea
Sfintei
Cruci
mai multă decât oastea lui, era cuprins de se prăznuiește pe 14 septembrie; este una din
nedumerire şi frică. Atunci i s-a arătat în cele două zile de post strict (ajunare) de peste
amiaza zilei semnul Crucii cu stele pe cer, şi an, alături de Tăierea Capului Sfântului Ioan
litere romane împrejurul Crucii, care şi Botezătorul (29 august).
acelea erau închipuite cu stele şi ziceau:
"Întru aceasta vei birui". Făcând numaidecât o
Prin această sărbătoare creștinii
cruce de aur, după chipul celei ce i se comemorează două evenimente deosebite
arătase, şi poruncind să fie purtată înaintea din istoria lemnului sfintei cruci:
ostaşilor săi, au dat război cu vrăjmaşii,
- aflarea crucii pe care a fost răstignit
dintre care cei mai mulţi au pierit, iar alţii Mântuitorul Iisus Hristos, de către
au fugit.
Sfânta Elena împărăteasa, mama Sf.
împărat Constantin cel Mare, și înălțarea ei
Pentru aceasta, gândind întru sine la solemnă,
în
văzul
tuturor,
de
puterea Celui ce a fost răstignit pe Cruce, şi către episcopul Macarie I al Ierusalimului, în
crezând că Acesta este Adevăratul Dumnezeu ziua de 14 septembrie 326;
şi întărindu-se cu Botezul împreună cu maica
- readucerea lemnului sfintei cruci de
sa, a trimis-o la Ierusalim ca să găsească la perși, în anul 629, pe timpul împăratului
Crucea lui Hristos. Şi a aflat-o ascunsă, bizantin Heraclie, care a depus-o în Biserica
împreună cu celelalte două cruci, pe care Sfântului Mormânt (Ierusalim), după care
fuseseră răstigniţi tâlharii; şi nu numai patriarhul Zaharia al Ierusalimului a înălțat-o
crucile, ci şi piroanele le-au aflat. Neştiind în văzul tuturor, la 14 septembrie 630.
împărăteasa care ar fi Crucea Domnului, s-a
arătat aceasta prin minune. O femeie văduvă
Istorie
moartă, de care s-a atins Crucea, a înviat;
iar celelalte doua cruci ale tâlharilor nu au
Începutul cultului public și oficial al
arătat nici un semn de minune. Atunci
împărăteasa s-a închinat şi a sărutat Crucea, Crucii lui Iisus s-a petrecut în anul 335, cu
sfințirii
bisericii
zidite
de
împreună cu toata suita. Şi neputând încăpea ocazia
împăratul Constantin cel Mare, la propunerea
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împărătesei
Elena,
pe
Golgota,
locul
Calvarului
și
al
îngropării
Mântuitorului Iisus (vestita biserică a
Sfântului
Mormânt,
sau
Martirion/
Martyrium, iar mai târziu "Ad Crucem").

Imnografia Înălțării
Cinstitei și de viață
Făcătoarei Cruci

Conform pelerinei creștine Egeria
(sec. IV), în această biserică, consacrată în
ziua de 13 septembrie, a fost depusă spre
păstrare cea mai mare parte a lemnului
Sfintei Cruci, descoperită de puțină vreme de
sfânta Elena, mama lui Constantin.

Tropar (glasul 1)
Mântuiește, Doamne, poporul Tău, și
binecuvintează moștenirea Ta. Biruință
binecredincioșilor creștini asupra celor
potrivnici dăruiește, și cu Crucea Ta
păzește pe poporul Tău.

Dar sărbătoarea liturgică a Înălțării
Sfintei Cruci s-a stabilit o zi mai târziu, pe 14
septembrie, și așa s-a transmis și în Occident,
cu începere din secolele VII-VIII, când la
evenimentul
din
335
s-a
adăugat
comemorarea redobândirii relicvei sfintei
cruci de către împăratul bizantin Heraclie în
anul 629.

Condac (glasul 4)

Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie,
poporului Tău celui nou, numit cu numele
Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase
Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui
biruință asupra potrivnicilor, având ajutorul
Cu paisprezece ani mai înainte, regele Tău armă de pace, nebiruită biruință.
persan Cosroe Parviz, cucerind Cetatea
Sfântă a Ierusalimului, a luat ca pradă de
Iconografie
război și racla cu lemnul Sfintei Cruci.
Heraclie a recuperat Crucea prin război, și a
Conform Erminiei lui Dionisie din
depus-o în Biserica Sfântului Mormânt.
Furna (Ed. Sophia, București, 2000, p. 218),
Înălțarea Sfintei Cruci se reprezintă astfel: „o
Câțiva ani mai târziu, în anii 634-635, Biserică și într-însa [un] amvon; și sus pe
lemnul sfintei cruci a fost adus de la amvon stând Sfântul Macarie, patriarhul
Ierusalim la Constantinopol (și înapoi) într-o Ierusalimului, ținând cinstita Cruce a lui
procesiune solemnă care s-a păstrat până Hristos, și lângă dânsul un diacon ținând
astăzi în cultul bizantin al sărbătorii din 14 o
cădelniță;
lângă
amvon
septembrie.
sfânta Elena împărăteasa și cu dânsa mulți
boieri și mulțime de popor, uitându-se în sus
Părțile din Sfânta Cruce care au rămas la cinstita cruce, și avându-și toți mâinile
la Ierusalim s-au pierdut în anul 1187, când înălțate spre amvon”.
au fost luate de Episcopul de Betleem și duse
în bătălia de la Hattin. Au rămas doar
bucățile trimise de Sfânta Elena la
Constantinopol și la Roma. Părți din lemnul
sfintei Cruci se găsesc astăzi și la Muntele
Athos.
Sursa: ro.orthodoxwiki.org
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Dorind să se retragă în pustie, a luat
binecuvântare de la egumenul Mănăstirii
Bistrița și, împreună cu încă doi ucenici ai
săi, la anul 1432, în zilele lui Iliaș Voievod,
fiul lui Alexandru cel Bun, s-a retras în
isihie, la poalele muntelui numit „Păru”, la 5
km depărtare de mănăstirea sa.

Sfinții Cuvioși
Simeon și Amfilohie
de la Pângărați
—— • ——

Biserica
Ortodoxă
Română
Auzind Sfântul domnitor Ștefan cel
sărbătorește la 7 septembrie, pe Sfinții
Mare
de
nevoința Cuviosului și înștiințânduCuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați.
se că nu are biserică unde să se roage cu
ucenicii săi, în anul 1461, i-a dăruit bani și
ajutor să înalțe o mică biserică de lemn,
hramul ei fiind așezat, în urma unei vedenii,
în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir.
Terminându-se biserica în același an,
a fost sfințită la 26 octombrie de Mitropolitul
Teoctist I, când a hirotonit în preot pe
Simeon, care a devenit astfel primul
întemeietor și egumen al Mănăstirii
Pângărați, ce s-a numit până în 1508 „Schitul
lui Simeon”.
În anul 1476 are loc campania
miliatară a lui Mahomed al II-lea în
Moldova, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare
fiind înfrânt în bătălia de la Valea Albă,
Războieni.
După ce Sfântul Voievod a reușit să
își refacă forțele și în urma mai multor
atacuri asupra trupelor otomane care nu au
reușit să cucerească nici una din cetățile
Moldovei, l-a determinat pe Mahomed al IIlea să se retragă dincolo de Dunăre. Însă, în
urma invaziei otomane și a victoriei de la
Războieni, dar mai ales din cauza trupelor
auxiliare a lui Mahomed care făceau dese
incursiuni de jaf la mănăstirile din ținutul
Neamțului, în timp ce grosul armatei lui
Mahomed asedia fără succes cetatea

Iconă cu Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie
de la Pângărați.
Sfântul Cuviosul Simeon s-a născut
la începutul secolului al XV-lea, într-un sat
din apropierea orașului Piatra Neamț, în
timpul domnitorului Alexandru cel Bun. De
tânăr a ales viața monahală și a intrat în
obștea Mănăstirii Bistrița.
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Neamțului, Cuviosul Simeon și-a luat
ucenicii, apoi au trecut peste Carpați în
Transilvania, stabilindu-se la Mănăstirea
Cașiva, unde, după puțin timp, s-a mutat la
Domnul, în toamna aceluiași an, 1476.

BI B LIA
—— • ——
Epistola întâia către Corinteni
a Sfântului Apostol Pavel
Capitolul 1 : 18-20

Sfântul Cuvios Amfilohie de la
Pângărați s-a născut în anul 1487, undeva în
partea de nord a Moldovei. Viața monahală și
-a început-o de foarte tânăr, la Mănăstirea
Moldovița, de unde a venit la Pângărați, în
anul 1508, unde a și fost ales ocărmuitor,
conducând obștea mănăstirii timp de 56 de
ani. Nevoințele sale au atras purtarea de grijă
a lui Dumnezeu și ocrotirea Sfântului
Dimitrie, patronul mănăstirii, care, prin
arătare dumnezeiască, i-a cerut Domnitorului
Alexandru Lăpușneanu să zidească la
Pângărați o biserică în numele său pe locul
celei vechi de lemn, care fusese arsă de turci.
Biserica a fost zidită, iar în anul 1560 a fost
sfințită de Mitropolitul Grigorie al Moldovei.

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?
Sfânta Evanghelie după Luca
Capitolul 9 : 18-20
18. Şi când Se ruga El singur, erau cu El
ucenicii, şi i-a întrebat, zicând: Cine zic
mulţimile că sunt Eu?
19. Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan
Botezătorul, iar alţii Ilie, iar alţii că a înviat
un prooroc din cei vechi.
20. Şi El le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt
Eu? Iar Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui
Dumnezeu.
21. Iar El, certându-i, le-a poruncit să nu
spună nimănui aceasta,
22. Zicând că Fiul Omului trebuie să
pătimească multe şi să fie defăimat de către
bătrâni şi de către arhierei şi de către
cărturari şi să fie omorât, iar a treia zi să
învieze.
23. Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să
vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia
crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie;
24. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va
pierde; iar cine-şi va pierde sufletul pentru
Mine, acela îl va mântui.

În anul 1566, Cuviosul Amfilohie
Sihastrul, cunoscând că i se apropie sfârșitul
vieții, a adunat pe toți fiii săi duhovnicești și
le-a dat cuvântul său cel mai de pe urmă. A
lăsat egumen la Pângărați în locul său pe
Ieromonahul Teodorit, ucenicul său, iar el s-a
retras la Moldovița, mănăstirea lui de
metanie. Acolo, Cuviosul Amfilohie s-a mai
ostenit timp de încă patru ani de zile, iar în
anul 1570, aflând de la Duhul Sfânt ceasul
morții sale, s-a împărtășit cu Sfintele Taine și
și-a dat cu pace sufletul său în brațele
Domnului nostru Iisus Hristos.
Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie
de la Pângărați au fost canonizați de către
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
în ședința de lucru din data de 5-7 martie
2008.
Sursa: basilica.ro
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DAT E
Calendar

CUGETAREA LUNII
—— • ——

—— • ——

“Şi cel ce nu-şi ia crucea
şi nu-Mi urmează Mie
nu este vrednic de Mine. .”

1 SEPTEMBRIE
†) Sf. Cuv.
Dionisie Exiguul

Sfânta Evanghelie după Matei

CUGETĂRI ORTODOXE
—— • ——

Dionisie Exiguul sau Dionisie „cel Mic” a
fost un călugăr originar din Scythia Mică
(Dobrogea de astăzi) şi a trăit în secolele VVI. Cea mai mare parte a vieţii sale a
petrecut-o la Roma, unde a fost stareţul unei
mănăstiri. A rămas în istorie ca un renumit
traducător de opere teologice din greacă în
latină.

“Cine renunță la cruce, nu poate fi vrednic
de Domnul și să devină ucenicul Lui.
Adâncurile Ființei Divine sunt dezvăluite
creștinului, atunci când el se răstigneste
pentru Mântuitorul nostru. Crucea este
temelia teologiei autentice.“
Părintele Sofronie Saharov
1896 - 1993

13 SEPTEMBRIE

—— • ——

†) Sf. Cuv.
Ioan de la Prislop

“Pe voi toți câți credeți în Domnul vă
cheamă să-L urmați, să ridicați povara Lui,
crucea Lui. Nu vă temeți, deci! Înaintați cu
îndrăzneală! Să nu vă înspăimânte atacurile
diavolilor, care vă împiedică să mergeți pe
acest drum. Scuipați-l pe diavol, alungați-l
cu crucea Domnului, în numele Lui. Priviți în
înălțime și Îl veți vedea pe Însuși Domnul
De tânăr, Sfântul Ioan, originar din satul
Iisus Hristos, care umblă împreună cu voi și Silvaşul de Sus, părăsind casa părintească s-a
ușurează drumul vostru. Amin.”
călugărit la Mănăstirea Prislop.
Sfântul Ierarh Luca al Crimeei
1877 - 1961

Sursa: doxologia.ro
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IMPORTANT!

Programul Bisericii Odăi

În fiecare zi de miercuri și vineri biserica
este deschisă în intervalul orar 09:30 12:00 pentru cei care vor să se roage în
particular, iar în intervalul orar 18:00 19:30 se vor săvârși slujbe de acatist și
rugăciuni pentru diferite trebuințe.

—— • ——
01 septembrie, marți
Începerea anului bisericesc.
05 septembrie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți.

Reguli la Sfânta Liturghie
 Să fii împăcat cu toţi.
 Să vii cât mai devreme la biserică, înainte
de începerea Sfintei Liturghii.
 Să te închini cu evlavie la sfintele icoane
 Să nu săruţi sfinţii pe faţă.
 Femeile şi fetele să fie îmbrăcate în rochii
sau fuste lungi necrăpate – nu cu pantaloni
ca bărbaţii – să fie acoperite cu basma pe
cap.
 Să aduci un mic dar la Sfântul Altar,
prescuri, lumânări, tămâie, pomelnic pentru
toţi ai casei.
 Să te aşezi la locul tău – bărbaţii în dreapta
şi femeile în stânga.
 Să nu vorbeşti în timpul slujbei.
 Nu ai voie să te mai închini la icoane, nici
să mai aduci daruri la Sfântul Altar, după
începerea Sfintei Liturghii, pentru a nu
tulbura slujba, pe care să o asculţi cu
evlavie.
 Să faci semnul Sfintei Cruci corect, nu în
batjocură, fluturând mâna de mai multe ori,
fără să ştii nici tu ce voieşti să faci.
 După terminarea slujbei mergi acasă, faci 3
închinăciuni şi zici rugăciunea „Cuvine-se
cu adevărat...”.
 Să povesteşti la cei de acasă care nu au
mers la Sfânta Biserică, tot ce ai auzit din
Apostol, Evanghelie şi predica spusă de
preot.
 Să serveşti masa, apoi să te odihneşti având
în minte sfânta rugăciune şi păstrând în
suflet bucuria Liturghiei.

06 septembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie.
07 septembrie, luni, ora 18:00
Vecernie Nașterea Maicii Domnului.
08 septembrie, marți, ora 08:00
Nașterea Maicii Domnului.
12 septembrie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți.
13 septembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie.
14 septembrie, luni, ora 08:00 (Post)
Înălțarea Sfintei Cruci.
19 septembrie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți.
20 septembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie.
26 septembrie, sâmbătă, ora 08:00
Pomenirea celor adormiți.
27 septembrie, duminică, ora 08:00
Sfânta Liturghie.

9

“Să stăm fraților în frica lui Dumnezeu și să mamei sale, el a deprins din fragedă vârstă
nu ne întristăm în luptă”
învăţăturile mântuitoare si virtuţile creştine.
Mănăstirea Bistriţa din Oltenia, ctitorie a
Viața Sfântului
străbunicilor
săi,
a
devenit
şcoală
duhovnicească pentru evlaviosul Neagoe.
Voievod Neagoe Basarab
Voia lui Dumnezeu a făcut ca în acele
—— • ——
vremuri la Mănăstirea Bistriţa să fie retras
marele
între
patriarhi,
Nifon
al
Sfântul Voievod Neagoe Basarab – Constantinopolului,
chemat
în
Ţara
Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab s- Românească pe la anul 1502, de voievodul
a născut în ultimul sfert al veacului al XV- Radu cel Mare pentru a reorganiza şi întări
lea, probabil în 1481 sau 1482. Tatăl său era viaţa bisericească.
din neamul Basarabilor, iar mama sa era din
familia Craioveştilor. La urcarea sa pe tron,
De la Sfântul Ierarh Nifon, Neagoe a
în 1512, el şi-a revendicat descendenţa din deprins taina rugăciunii isihaste, evlavia şi
domnul Ţării Româneşti Basarab cel Tânăr trezvia sufletului, învăţătura şi înţelepciunea
(noiembrie 1477 - septembrie 1481, a doua lui
Hristos,
dobândind
înalt
spor
domnie în noiembrie 1481 - aprilie 1482, duhovnicesc. Înzestrat cu daruri intelectuale
când e ucis de boieri la Glogova) fiul lui deosebite, el şi-a agonisit mai toată ştiinţa şi
Basarab II (decembrie 1442-primăvara 1443) cultura teologică a vremii sale. De aceea, prin
şi nepotul lui Dan al II-lea (1420-1431).
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iubitorul de
Hristos, Neagoe, în anul 1512, a fost chemat
la demnitatea de Domnitor şi Voievod al
Ţării Româneşti. În această calitate a
încurajat dezvoltarea comerţului şi a
meşteşugurilor, iar pe plan diplomatic a
încercat să menţină relaţii de prietenie cu
Ungaria. A încercat să stabilească relaţii
diplomatice cu Veneţia și Roma și chiar să
medieze conflictul dintre creștinii ortodocși
şi catolici. Continuând viziunea şi obiectivele
politice iniţiate de Ştefan cel Mare, a încercat
să realizeze o coaliţie a statelor răsăritene
împotriva expansiunii turceşti. În 1517 cere
şi obţine de la Patriarhia ecumenică
Icoanî cu Sfântului Voievod Neagoe Basarab canonizarea fostului său învăţător, patriarhul
Nifon. Pe racla în care au fost aşezate
Neagoe a fost unul dintre cei patru moaştele şi care se păstrează la Dionisiu,
copii ai părinţilor săi. Înrâurit de credinţa domnul român este reprezentat închinându-se
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sfântului. În anul 1519, Neagoe Basarab
împreună cu Ştefan al IV-lea al Moldovei
(Ştefăniţă Vodă) au trimis un ambasador la
Vatican prin intermediul căruia „Basarab și
aleşii săi fii Theodosie și Petru și urmaşii săi
și Ştefan și fiii săi” promiteau că vor
participa alături de ceilalţi principi creştini și
de papă la „sfânta expediţie împotriva lui
Selim, tiranul turcilor”. Totuşi, Ţara
Românească rămâne pe perioada domniei lui
vasală Imperiului Otoman.
Neagoe Basarab a făcut donaţii
generoase mănăstirilor ortodoxe din Ţara
Românească şi din toate ţările din Balcani. În
timpul domniei sale a fost construită
Mănăstirea Curtea de Argeş, unde se
odihnesc şi sfintele moaşte ale voievodului.
În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, întrunit la
Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, în zilele
de 8-9 iulie 2008, s-a hotărât canonizarea
Sfântului
Voievod
Neagoe
Basarab,
domnitorul Ţării Româneşti. Cancelaria
Sfântului Sinod a editat Tomosul de
proclamare a canonizării Sfântului Voievod
Neagoe Basarab, „care a rămas în memoria
poporului român şi a tradiţiei ortodoxe prin
opera sa intitulată Învăţăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Theodosie, prima
creaţie de valoare universală a literaturii
române, un adevărat testament duhovnicesc,
pedagogic, filosofic şi enciclopedic”.

Sfinții Mucenici
Eudoxie, Zinon și Macarie.
—— • ——
Renunțând la funcția lui de dregător și
la lumea aceasta, Sfântul Macarie a mărturisit
în plină perioadă de persecuție că este
creștin, alegând moartea, în locul idolilor. Și
a fost un model pentru cei peste o mie de
ostași ce îl însoțeau.

În vremea împăratului Dioclețian, cel
care îi ura pe creștini și poruncise să fie
persecutați, Sfântul Eudoxie și-a urmat inima
și a mărturisit, plin de curaj, că el crede în
Dumnezeu. Renunțând mai întâi la brâul pe
care-l purta – și care era o dovadă că făcea
parte din dregătorie –, sfântul a fost model
pentru ceata sa de peste o mie de ostași.

Schingiuit și condamnat la moarte
dimpreună cu Zinon și ceilalți mucenici,
Sfântul Eudoxie i-a transmis soției sale să nu
plângă după el, ci să se bucure de acea zi.
După ce i-a fost tăiat capul cu sabia, Sfântul
Eudoxie s-a arătat în vis acesteia și i-a
poruncit să-i spună Sfântului Macarie să vină
Proclamarea oficială a canonizării a și el în fața divanului. Astfel, refuzând
avut loc la 26 octombrie 2008, la Catedrala Sfântul Macarie să se închine idolilor, a
Patriarhală din Bucureşti.
primit și el moarte mucenicească.
Sursa: doxologia.ro
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Sursa: doxologia.ro

Pomenirea minunii
Sf. Arhanghel Mihail în
Colose
—— • ——
Între orașul Colose din Frigia – veche
regiune istorică din partea central-vestică a
Asiei Mici (azi Turcia) – și orașul Ieripoli se
afla o biserică închinată Sfântului Arhanghel
Mihail, zidită deasupra unui izvor unde
veneau mulți bolnavi și se tămăduiau.
Sfântul locaș a fost ridicat de un
păgân din Laodiceea, oraș în Asia Mică (s-a
numit inițial Diospolis, apoi Roas, Antioh al
II-lea fiind cel care l-a colonizat între 261 si
246 i.Hr, dându-i numele soției sale,
Laodiceea) convertit la creștinism în urma
unei minuni a Sfântului Arhanghel Mihail.
Fiica păgânului era mută din naștere,
iar prin vedenie minunată tatăl ei a primit
poruncă în vis de la Sfântul Arhanghel
Mihail să își ducă copilul la acest izvor ca să
se vindece. Ascultând porunca sfântului
arhanghel fiica sa a primit vindecare, iar el a
primit botezul creștin.

După 90 ani de la zidirea sfântului
lăcaș a venit acolo un copil în vârstă de 10
ani din Ieripoli care se numea Arhip. Acesta
a rămas în biserică, postind și făcând
rugăciuni ca și marii pustnici ai sihăstriilor.
La momentul potrivit s-a călugărit,
învrednicindu-se și de darul preoției, slujind
până la adânci bătrâneți și propovăduind
cuvântul Domnului. Însă păgânii din orașul
Ieripoli s-au hotărât să acopere apa izvorului,
iar pe Arhip să-l omoare. Când s-au apropiat,
Sfântul Arhanghel Mihail le-a amorțit
mâinile, Cuviosul nepățind nimic, iar cei ce
săpau au fost izgoniți de o flacără ce a țâșnit
din cristalul izvorului.
Văzând cele întâmplate, păgânii și-au
pus în gând să abată apele râurilor Hrisos,
Licocaper și Kufos asupra bisericii
Cuviosului Arhip, însă Sfântul Arhanghel
Mihail din nou i-a oprit pe aceștia, poruncind
apelor să stea, după care deschizând o
prăpastie, le-a poruncit să intre acolo.
Cuviosul Arhip a murit la vârsta de 70 de ani.

Sursa: basilica.ro
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