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Programul Bisericii Odăi pe luna NOIEMBRIE

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

8 Noiembrie
†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

RUGĂCIUNE
Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail
Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi între îngeri stai
dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamului omenesc, care ai zdrobit în
Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului diavol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și
viclenia lui, la tine alergăm cu credință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și
coif tare Sfintei Biserici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta
purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți.
Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei
ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru
fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.
Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește totdeauna pe
fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și
desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și
câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. Întărește-ne cu harul Domnului voința slabă și
dorirea lipsită de vlagă, că întărindu-ne în legea Domnului, să încetăm a ne mai primejdui cu
cugetele pământești și cu poftele trupești, aplecându-ne, după asemănarea copiilor lipsiți de
minte, către frumusețile degrabă pieritoare ale lumii acesteia și uitând în chip nesăbuit cele
veșnice și cerești de dragul celor stricăcioase și pământești.
Mai presus de toate acestea, cere de Sus pentru noi duhul adevăratei pocăințe, în
tristarea cea nefățarnică după Dumnezeu și zdrobirea pentru păcatele noastre, ca zilele ce neau mai rămas din această viață trecătoare să le cheltuim nu spre plăcerea simțurilor și hrăni
rea patimilor noastre, ci întru îndreptarea cu lacrimi de credință și zdrobire a inimii, cu ne
voințele curăției și cu bineplăcutele fapte ale milostivirii.
Iar când se va apropia ceasul sfârșitului nostru, al slobozirii din legăturile acestui trup
pieritor, nu ne lasă pe noi, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără de apărare împotriva duhurilor
răutății care sunt în văzduhuri și obișnuiesc a împiedica urcușul sufletului omenesc la cele de
Sus, ca păziți fiind prin tine, fără mpiedicare să ajungem în sălașurile prea-slăvite ale
Raiului, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.
Și învrednicindu-ne a vedea prealuminatul chip al Preabunului nostru Domn și
Stăpân, și căzând cu lacrimi la picioarele Lui, cuprinși de bucurie și umilin a sa strigăm:
slava Ție, Preaiubitul nostru Mântuitor, Care pentru preamultă dragoste pe care o ai față de
noi, nevrednicii, ai binevoit a trimite pe îngerii Tăi ca să slujească mântuirii noastre!
Amin !
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RUGĂCIUNE
Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil
O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta măr
turiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi
veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea,
cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a
nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din
neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu
nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim,
căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie în
lesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rân
duit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucu
ria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la
Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevesti
torule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngeri
lor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre
împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem
mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi
nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

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

DATE
Calendar

†) Sfântul Cuv. Paisie de la Neamț

—— • ——
12 NOIEMBRIE
†) Sfântul Cuv. Nil Pustnicul
\

Pentru sfințenia vieții sale, numele
Cuviosului Paisie de la Neamț era cunoscut
în toate țările ortodoxe, începând din Muntele
Athos până în Lavra Peșterilor din Kiev și de
la Mănăstirea Optina până în sihăstriile din
nordul Rusiei.
Fericitul Nil, venind iarăşi la locul său
cel dintâi în Sinai, împreună cu fiul său, a
vieţuit ani îndelungaţi şi a alcătuit multe
cuvinte pustniceşti pline de înţelepciune şi de
folos.

25 NOIEMBRIE
†) Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

13 NOIEMBRIE
†) Sfântul Ier. Ioan Gură de Aur,
Arhiep. Constantinopolului

Astfel rugându-se, a zis chinuitorului:
„Săvârşeşte-ţi porunca!”. Iar el, întinzând
sabia, i-a tăiat cinstitul ei cap; şi a curs din
rană lapte în loc de sânge. Iar cinstitele ei
moaşte le-au luat în acel ceas sfinţii îngeri,
Sfântul Ioan se îndeletnicea cu precum s-a văzut de credincioşii cei vrednici,
Sfintele Scripturi şi toată mintea sa la aceasta şi le-au dus cu cinste în Muntele Sinai.
o avea îndreptată, ca să înveţe pe popor în
biserică şi să aducă pe păcătoşi la pocăinţă.
doxologia.ro
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29 noiembrie, duminică, ora 08.00
Sfânta Liturghie

Programul Bisericii Odăi
pe luna Noiembrie

30 noiembrie, luni, ora 08.00
Sfântul Apostol Andrei
Sfânta Liturghie

—— • ——

7 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți
8 noiembrie, duminică, ora 08.00
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și
Gavriil
Sfânta Liturghie
14 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00
Lăsata secului pentru Postul
Domnului
Pomenirea celor adormiți

POSTUL NAȘTERII
DOMNULUI

Postul Nașterii Mântuitorului sau
Postul Crăciunului, așa cum mai este
cunoscut, este ținut cu strictețe de credincioși
Nașterii în întreaga lume. Prin intermediul acestui
post Dumnezeu ne dă putința curățării
trupești și sufletești.
Acesta închipuie ajunarea timp de
patruzeci de zile a Proorocului Moisi, dar și
postul patriarhilor din Vechiul Testament. La
fel precum cei de atunci așteptau venirea
Mântuitorului pe Pământ cu post și
rugăciune, așa se cuvine ca toți credincioșii
să aștepte și să întâmpine prin ajunare
Mielul lui Dumnezeu născut din Fecioara
Maria.

15 noiembrie, duminică, ora 08.00
Sfânta Liturghie
19 noiembrie, joi, ora 17.00
Taina Spovedaniei
21 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00
Intrarea în biserică a Maicii Domnului
Sfânta Liturghie

Acest post ține 40 de zile, începând cu
data de 15 noiembrie și sfârșind la 25
decembrie, lăsând sec în seara Sfântului
Filip, pe 14 noiembrie. Totuși, dacă această
zi cade fie miercurea, fie vinerea, postul
începe încă din seara zilei de 14 noiembrie.
În acest post credincioșii ar trebui să
consume mâncăruri de post.

22 noiembrie, duminică, ora 08.00
Sfânta Liturghie
26 noiembrie, joi, ora 17.00
Taina Spovedaniei
28 noiembrie, sâmbătă, ora 08.00
Pomenirea celor adormiți
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Pentru sfințenia vieții sale, numele
Cuviosului Paisie de la Neamț era cunoscut
în toate țările ortodoxe, începând din
Muntele Athos până în Lavra Peșterilor din
Kiev și de la Mănăstirea Optina până în
sihăstriile din nordul Rusiei.

Sfântul Cuvios
Paisie de la Neamț
—— • ——
În
luna
noiembrie,
ziua
a
cincisprezecea, se face pomenirea Sfântului
Cuvios Paisie de la Neamț.
Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul
Părintele nostru Paisie de la Neamț s-a născut
în orașul Poltava din Ucraina în anul 1722, la
21 decembrie, într-o binecuvântată familie
preoțească, fiind al unsprezecelea copil din
cei doisprezece frați. Tatăl său se numea Ioan
și era protoiereu al Poltavei, iar mama sa se
chema Irina. Din botez s-a numit Petru.

Mărului, duhovnicul său, primind
numele de Paisie. Apoi, este hirotonit
ieromonah și întemeiază o obște monahală în
Schitul Sfântul Prooroc Ilie, unde se
nevoiește până în vara anului 1763, adunând
în jurul său 64 de călugări români, ucraineni
și ruși.

Tatăl său murind de tânăr, în anul
1735 copilul a fost dat de mama sa să învețe
carte la Academia teologică din Kiev,
întemeiată de mitropolitul moldovean Petru
Movilă. După patru ani, părăsind școala, intră
în viața monahală la Mănăstirea Medvedeski,
având vârsta de 19 ani. Aici este făcut
rasofor, primind numele de Platon. După
puțină ședere în Mănăstirea Pecerska, vine în
Moldova, în anul 1745, și se stabilește la
schitul Trăisteni - Râmnicu Sărat și apoi la
Mănăstirea Dălhăuți.

Din motive binecuvântate, în vara
aceluiași an, se reîntoarce în Moldova
împreună cu toți ucenicii săi și se stabilește la
Mănăstirea Dragomirna, unde se nevoiește
doisprezece ani, până în 1775. Aici, Cuviosul
Paisie formează o obște mare de 350 de
călugări și traduce, împreună cu ucenicii săi
români, care erau buni cunoscători ai limbii
eline vechi, o parte din scrierile filocalice ale
Sfinților Părinți, devenind, astfel, ctitorul
Filocaliei în limbile română și slavonă.
Filocalia de la Dragomirna din 1769 este
În vara anului 1746 se duce la prima colecție majoră de traduceri românești
Muntele Athos, unde se nevoiește ca sihastru filocalice (626 pagini), adunate de monahul
patru ani de zile. În anul 1750 este tuns, aici, Rafail.
în monahism de Cuviosul Vasile de la Poiana
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În anul 1775, Moldova de Nord
căzând sub ocupație austriacă, Cuviosul
Paisie a fost nevoit să se stabilească la
Mănăstirea Secu, în data de 14 octombrie,
împreună cu 200 de monahi, lăsând la
Dragomirna o obște de 150 de monahi. Aici
se nevoiește patru ani, continuând aceeași
rânduială de viață duhovnicească atonită, ca
și la Dragomirna.

primind la chilia sa pe cei care veneau pentru
sfat și binecuvântare. Cei neascultători
primeau canon și mustrare părintească.
O atenție deosebită a acordat Cuviosul
Paisie de la Neamț traducerii din limba
greacă a scrierilor patristice filocalice,
continuând, astfel, șirul traducerilor de la
Dragomirna și Secu. Unii călugări
moldoveni, munteni și ardeleni, fiind buni
eleniști, traduceau scrierile Sfinților Părinți
din limba greacă veche în limba română, iar
călugării slavi traduceau în limba slavonă,
făcând din Mănăstirea Neamț o adevărată
academie patristică și duhovni¬cească,
nemaiîntâlnită în alte țări ortodoxe din acea
vreme.

Cu binecuvântarea mitropolitului
Moldovei Gavriil Calimachi și la îndemnul
domnitorului Alexandru Moruzi, Cuviosul
Paisie s-a mutat la Mănăstirea Neamț, cu o
mare parte din obștea de la Secu, în ziua de
14 august 1779, unificând astfel cele două
mănăstiri sub povățuirea unui singur stareț.
Timp de cincisprezece ani, cât a fost
stareț al celor două mănăstiri unificate,
Neamț - Secu, Cuviosul Paisie păstrează cu
sfințenie același regulament de viață
monahală din Sfântul Munte Athos, atât în
ceea ce privește rânduiala sfintelor slujbe, cât
și nevoința monahilor la chilie. La biserică
erau datori să ia parte toți părinții și frații,
afară de cei bolnavi sau cei trimiși la
ascultări. Marele stareț venea cel dintâi la
sfintele slujbe și neîncetat se ruga cu
rugăciunea inimii, vărsând în taină multe
lacrimi. În obștea Cuviosului Paisie de la
Neamț se aflau mai mulți călugări, sporiți
duhovnicește, care aveau darul lacrimilor și
al neîncetatei rugăciuni, căutând să-i urmeze
întru toate părintelui lor sufletesc.

Cuviosul Paisie era și un bun
organizator și înnoitor al vieții monahale,
întemeind în jurul Muntelui Ceahlău câteva
sihăstrii de călugărițe, pe care le îndruma
duhovnicește, rânduindu-le duhov¬nic pe
Cuviosul Iosif Pustnicul (Š1828), unul dintre
ucenicii săi de la Neamț. Alt ucenic al său cu
viață sfântă era Cuviosul Irinarh Rosetti
(Š1859), mare lucrător al rugăciunii inimii,
fondatorul Mănăstirii Horaița și al altor
așezăminte monahale din Moldova, din
Athos, precum și al bisericii de pe Muntele
Tabor, din țara Sfântă.
Pentru sfințenia vieții sale, numele
Cuviosului Paisie de la Neamț era cunoscut
în toate țările ortodoxe, începând din Muntele
Athos până în Lavra Peșterilor din Kiev și de
la Mănăstirea Optina până în sihăstriile din
nordul Rusiei. De aceea, în 1790,
mitropolitul
Ambrozie,
trecând
prin
Moldova, l-a făcut arhimandrit. În vremea
aceea, mulți dregători, boieri și chiar ierarhi
sau domnitori poposeau la Mănăstirea
Neamț, dorind să vadă pe acest mare stareț cu
[…] CONTINUARE ÎN PAGINA 8

Spovedania fraților obștii se făcea în
fiecare seară, iar pentru cei mai sporiți, o dată
la trei zile. Pentru aceasta, Cuviosul Paisie a
rânduit 24 de duhovnici, care spovedeau și
îndrumau duhovnicește întreaga obște, iar
marele stareț supraveghea bunul mers al
celor două mănăstiri, atât în cele
duhovnicești, cât și în ascultările de obște,
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[…] URMARE DIN PAGINA 7
viață sfântă. Influența lui a fost mare asupra
multor mănăstiri și schituri din Moldova:
Dragomirna, Secu, Neamț, Agapia, Văratec,
Bisericani, Râșca, Vovidenia, Pocrov,
Tarcău, precum și Cernica, Robaia,
Căldărușani etc., din țara Românească.
În toamna anului 1794, îmbolnăvindu
-se, și-a dat sufletul său curat în mâinile
Domnului nostru Iisus Hristos în seara zilei
de joi, 15 noiembrie, la vârsta de 72 de ani.
A fost plâns de toată obștea celor două
mănăstiri, cu schiturile lor, care numărau
peste 1000 de călugări români, ruși,
ucraineni, greci, bulgari. Sâmbătă, 17
noiembrie, a fost înmormântat în gropnița
bisericii mari, zidită de Binecredinciosul
Voievod ștefan cel Mare și Sfânt. Fiind
cinstit ca sfânt, încă din viață, ucenicii săi iau săvârșit slujba de pomenire, rânduindu-i
ca zi anuală de prăznuire 15 noiembrie. În
ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea,
precum și în secolul al XIX-lea, ucenicii lui
români au răspândit isihasmul în țările
Române, iar cei slavi în peste 100 de
mănăstiri din Rusia și Ucraina.

Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil
—— • ——
În fiecare an, pe 8/21 noiembrie
creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe
Arhanghelii Mihail și Gavriil, sărbătoarea
purtînd în popor denumirea de Sfinții
Arhangheli, Sfinții Voievozi. Arhanghelii au
misiunea de a vesti oamenilor tainele cele
mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi
prorocirile cele înalte îngerilor și, prin ei,
oamenilor. Aceștia sînt cei care înmulțesc
sfînta credință între oameni, luminînd
înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii.

În trecut în sîmbăta de dinaintea Sf.
Arhangeli se făceau praznice în amintirea
celor răposați. De asemenea, finii obișnuiau
să meargă la nași cu colăcei, rămînînd ca la
Crăciun să ducă colaci mari. Pe alocuri, se
mai numesc și Moșii de Arhangheli sau
Moșii de toamnă. La biserică fiecare creștin
aprindea o lumînare ca să aibă lumină de
veci pe cealaltă lume. Se aprindeau lumînări
În 1988, Sfântul Sinod al Bisericii atît pentru cei vii, cît și pentru cei morți fără
Ortodoxe Ruse l-a canonizat pe Cuviosul lumînare, pentru cei înecaţi.
Paisie de la Neamț. În 1992, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a rânduit
Arhanghelul
Mihail
semnifică
pomenirea ca sfânt a Cuviosului Paisie de la „puterea lui Dumnezeu” și este voievodul
Neamț, fiind trecut în calendar la data de 15 oștilor cerești și cel dintîi din ceata Sfinților
noiembrie. La mormântul lui de la Arhangheli. El poartă sabie de foc și are
Mănăstirea Neamț vin să se închine și să-i misiunea de a păzi legea lui Dumnezeu și de
ceară ajutor nu numai credincioși din a birui puterea vrăjmașilor. Cînd Lucifer a
România, ci și din alte țări.
greșit în cer, tulburîndu-se toate puterile
cerești și începînd a cădea mulțime de îngeri,
Cu ale lui rugăciuni, Doamne Iisuse atunci Arhanghelul Mihail a stat în mijloc și
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și a strigat: „Să luăm aminte”. Din clipa aceea
ne mântuiește pe noi. Amin.
a încetat căderea îngerilor, căci toți au luat
aminte la glasul lui și la greșeala îngerilor
Sursa: https://neamt.mmb.ro/
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decăzuţi. În Sf. Scriptură se amintește de mai
multe acțiuni ale Arhanghelului Mihail,
dintre care vom aminti că el a păzit pe Daniil
cu viața în groapa cu lei, el a adus foc și
pedeapsă peste cetățile desfrînate Sodoma și
Gomora, el l-a scos viu pe Lot din Sodoma.
Și la sfîrșitul veacului tot el, împreună cu
toată ceata arhanghelilor, va suna din
trîmbiță, va scula pe cei morți și va aduna
toate limbile la judecată, după mărturia Sf.
Pavel care zice „Că însuși Domnul întru
poruncă cu glasul Arhanghelului și întru
trîmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer”.

pe unde fusese în viață, Arhanghelul Mihail
duce sufletul răposatului înaintea Scaunului
lui Dumnezeu şi în funcție de decizia luată
aici, îl duce mai apoi în rai sau în iad. După
credința că Sf. Arhanghel Mihail ia sufletele
oamenilor în clipa răposării, a rămas zicala
„îl ia Sf. Arhanghel”, care semnifică că
moare, se duce. Prin sate nu se lucrează, de
frică ca Sfinții Arhangheli să nu le ia viața.
Poporul credea că Arhanghelul Mihail are
niște lumînări de diferite dimensiuni, aceste
lumînări arătînd cît mai au de trăit oamenii
cărora acestea le-au fost destinate. Oamenii
de la sate susțineau, totuși, că Arhanghelii
sînt miloși, există, de altfel, superstiția
conform căreia atunci cînd vin să ia sufletele
oamenilor, Arhanghelii plîng. Datorită
Arhanghelilor oamenii nu mai știu în ce zi
vor muri.
Arhanghelul
Gavriil
semnifică
„bărbat-Dumnezeu” și este arhanghelul
bunelor vestiri, acelora de bucurie, are şi
misiunea de a vesti oamenilor tainele cele
mari dumnezeiești. El nu mai poartă sabie de
foc, ci crin de neîntinată bucurie. El a fost
ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara din
Nazaret să-i vestească taina mare a întrupării
Domnului, rostind cel dintîi numele Prea
Dulcelui Iisus. El a vestit și a pus nume Sf.
Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor că în
Betleem s-a născut Mesia. El a cîntat cel
dintîi „Slavă întru Cel de sus lui Dumnezeu
și pe pămînt pace, între oameni bunăvoire”.
Sf. Gavriil ocrotește pe fecioare, acoperă pe
mame, păzește pe prunci, duce rugăciunile
cele fierbinți la Dumnezeu și aduce înapoi
împlinirea cererilor. După cum constată
scrierile ajunse pînă la noi Arhanghelul
Gavriil apare mai rar în credințele și
povestirile credincioșilor, rămînînd oarecum
în umbra Arhanghelului Mihail.Text

Cea mai răspîndită credință populară
cu privire la Arhanghelul Mihail este aceea în
care el împreună cu Arhanghelul Gavriil, ca
cei mai mari între îngeri ce există păzesc
oamenii pe parcursul întregii lor vieți, iar la
sfîrșitul vieții, în ceasul morții tot ei le iau
sufletele. După ce-l plimbă prin toate locurile

Sursa: https://m.moldovenii.md/
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Astăzi înainte însemnarea buneivoințe a lui
Dumnezeu,
și propovăduirea mântuirii oamenilor.
în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara
se arată,
și pe Hristos, tuturor mai'nainte îl vestește.

fecioară în Templu până la logodna ei
cu Sfântul Iosif. Unul din izvoarele cele mai
vechi ale acestei tradiții este Protoevanghelia
lui Iacov, una din Evangheliile neincluse în
canonul Scripturii, Evanghelia Copilăriei
după Iacob.

Intrarea Maicii Domnului
în Biserică
—— • ——
Intrarea Maicii Domnului în
Biserică, numită și Aducerea Maicii
Domnului la Templu (cunoscută în popor
sub denumirea de Vovidenia), este unul
din Praznicele Împărătești ale Bisericii
Ortodoxe, sărbătorit la 21 noiembrie.

Maria a fost primită solemn de
comunitatea
templului,
condusă
de
preotul Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. A
fost condusă în acel loc sfânt ca să devină ea
însăși „Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu,
biserică vie și templu al Pruncului
dumnezeiesc care se va naște din ea. Biserica
vede în această sărbătoare ziua în care
templul material din Ierusalim încetează a
mai fi locuința lui Dumnezeu.
ISTORIC
Încă din cele mai vechi timpuri
Biserica a sărbătorit praznicul Aducerii
Maicii Domnului la Templu, după cum arată
tradiția creștină din Palestina, care spune că
împărăteasa Elena (prăznuită la 21 mai) a
zidit o biserică închinată acestei sărbători a
Maicii Domnului chiar în templul din
Ierusalim.
Sfântul Grigorie al Nissei, în secolul
al IV-lea, menționează această sărbătoare.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică
este cea mai nouă sărbătoare închinată Maicii
Domnului, înscrisă în calendarul universal al
Bisericii în secolul al VI-lea, după ce s-a
ridicat la Ierusalim, sub domnia împăratului
Iustinian I (527-565), o biserică numită
„Sfânta Maria cea Nouă”. Sărbătoarea, cu
În conformitate cu tradiția, Fecioara dată fixă (21 noiembrie), s-a extins apoi în tot
Maria a fost dusă de părinții săi Ioachim și Orientul creștin și în Occident.
Ana la Templul evreiesc din Ierusalim pe
când era copilă, unde a trăit și slujit ca Este marcată cu cruce roșie în calendar și
este zi de dezlegare la pește.
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Odovania praznicului se face pe 25
noiembrie.
SĂRBĂTORIREA ZILEI

IMNOGRAFIE
Tropar (Glasul 4)
Astăzi înainte însemnarea buneivoințe a lui
Dumnezeu,
și propovăduirea mântuirii oamenilor.
în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se
arată,
și pe Hristos, tuturor mai'nainte îl vestește.
Acesteia și noi cu glas mare să-i strigăm:
Bucură-Te,
Plinirea rânduielii Ziditorului.

În seara de dinaintea sărbătorii, la
Vecernie se citesc trei texte profetice din
Vechiul Testament care sunt considerate a
trimite la Maica Domnului, pentru că ea va
deveni templul viu al lui Dumnezeu. La
fiecare citire se spune „pentru că slava lui
Dumnezeu a umplut templul Domnului
Dumnezeu Atotputernic.” (Ieșirea 40,1-5, 910, 16, 34-35; III Regi 7,51; 8,1, 3-4, 6-7, 911; și Iezechiel 43,27-44).
Condac (Glasul 4)
Preacurata Biserică a Mântuitorului;
În dimineața sărbătorii se slujește utrenia, la cămara cea de mult preț și Fecioara;
care se citește de la Luca 1,39-49, 56 - sfințită vistierie a slavei lui Dumnezeu,
pericopa vizitei pe care Maica Domnului o astăzi se aduce în casa Domnului.
face lui Elisabeta după Bunavestire. Această împreună aducând darul Duhului lui
evanghelia este citită la toate sărbătorile Dumnezeu,
Maicii Domnului și include Cântarea Maicii pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu:
Domnului: „Mărește sufletul meu pe „aceasta este cortul cel ceresc.”
Domnul. Și s-a bucurat duhul meu de
Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat Imne înainte de prăznuire
spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum
mă vor ferici toate neamurile”.
Tropar (Glasul 4)
Bucurie mai înainte ne încredințează nouă
Începând cu această zi se cântă, la Ana astăzi
canoanele de la utrenie, catavasiile Nașterii rod potrivnic întristării odrăslind
Domnului, semnificând pentru cei credincioși pe singura pururea Fecioară,
încă o etapă în apropierea și înainte- pe care o și aduce acum la Templul
prăznuirea Crăciunului.
Domnului bucurându-se, rugăciunile plinindu
-și,
În ziua sărbătorii se slujește Sfânta ca pe ceea ce este cu adevărat Biserica
Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântului lui Dumnezeu și Maică curată.
Citirea Apostolului este din Evrei 9,1-7, și
vorbește despre tabernacolul Vechiului Condac (Glasul 4)
Legământ. Citirea din Evanghelie este din De bucurie astăzi lumea toată s-a umplut
Luca 10,38-42 și 11,27-28, citite una după întru strălucitul praznic al Născătoarei de
alta; această citire este aceeași pentru toate Dumnezeu, strigând:
sărbătorile Maicii Domnului. În ea, Domnul „Acesta este cortul cel ceresc.”
spune: „Binecuvântați sunt aceia care aud
cuvântul Domnului și îl urmează!”
Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org/
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Sfântul Apostol
Andrei
—— • ——
Andrei (n. 6 î.Hr.,
Betsaida, Provincia
Iudeea, Imperiul Roman
– d. 30 noiembrie 60
d.Hr., Patras, Achaia,
Imperiul Roman) a fost
un apostol al lui Isus din
Nazaret, frate cu Simon
Petru.
Evanghelia după Ioan menționează că
Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan
Botezătorul, care i-ar fi recomandat să-l
urmeze pe Isus. Conform aceleiași
evanghelii, Andrei l-ar fi dus pe fratele său
Simon Petru la Isus, spunându-i că la găsit pe
Mesia (Ioan 1,35-42). De aici provine
caracterizarea lui Andrei ca „cel dintâi
chemat”. În enumerările apostolilor (Mt 10,2,
Mc 3,18, Lc 6,14, F. Ap. 1,13) Andrei este
menționat mereu între primii patru. Cu toate
acestea, nu se numără printre cei trei pe care
Isus i-a tratat în anumite situații ca pe cei mai
apropiați ai săi (Petru, Iacob și Ioan).

Conform Evangheliei după Ioan cei
doi frați, Simon Petru și Andrei, erau
originari din Betsaida, localitate situată pe
malul
Lacului
Genezaret.
Conform
Evangheliei după Marcu aveau o casă în
Capernaum (Mc 1,29) și erau de profesie
pescari.
Andrei a fost ucenic al lui Ioan Bo
tezătorul, când, la o vreme după botezul lui
Isus, auzindu-l pe Ioan Botezătorul spunând
despre
Isus:
„Iată
mielul
lui
Dumnezeu !” (Ioan 1,36) i-a urmat lui Isus,
devenind astfel primul apostol. După învierea
lui Isus și Pogorârea Duhului Sfânt (la Ru
salii), apostolii au mai rămas câțiva ani la
Ierusalim, începând formarea Bisericii. La
Sinodul Apostolic care a avut loc în jurul
anilor 49-50 d.Hr. la Ierusalim, apostolii s-au
întâlnit și au tras la sorți pentru a decide unde
va merge fiecare. În Tradiția Bisericii Apos
tolului Andrei i-a revenit Scytia (Dobrogea).
Mai întâi, Andrei l-a însoțit pe fratele său
(Apostolul Petru) prin Asia Mică, apoi a
trecut în peninsula Balcanică prin teritoriul
Turciei de azi, ajungând în Scytia, unde s-a
oprit un timp. Apoi a continuat misiunea de
propovăduire a evangheliei, ajungând până în
sudul Rusiei de astăzi.
Sursa: https://ro.orthodoxwiki.org/
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