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C A L E N D A R 
——  •  ——  

 
†) Sfântul și Dreptul Simeon 

3 februarie 

 

Născându-se Domnul nostru Iisus Hristos și 

împlinindu-se patruzeci de zile, iar după 

obiceiul legii fiind adus în biserică de mâinile 

Preacuratei Sale Maici, atunci și Sfântul Sim-

eon îndemnat de Duhul a venit în biserică și, 

căutând spre Pruncul cel mai înainte de veci 

cum și la Fecioara cea fără de prihană care Îl 

născuse, L-a cunoscut că Acela este Mesia 

cel făgăduit și că aceea este Fecioară prin 

care avea să se împlinească prorocia Isaia.  

 

†) Sfântul Mucenic Nichifor 
9 februarie 

 

A fost tăiat pentru Hristos capul Sfântului 

Nichifor, în locul lui Saprichie, în nouă zile 

ale lunii Februarie, şi s-a dus, bucurându-se, 

către Hristos Domnul, ca să ia cununa 

biruinţei din dreapta Lui şi să stea în ceata 

sfinţilor mucenici.  

 

†) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie 

10 februarie 

 

Împăratul a hotărât asupra sfântului judecată 

de sabie, despre care auzind Sfântul 

Haralambie, a cântat cu bucurie psalmul lui 

David: „Milă și judecată voi cânta Ție, 

Doamne; cânta-voi și voi înțelege în cale fără 

prihană, când vei veni către mine”.  

 

†) Sfântul Cuvios Ausencție 

14 februarie 

 

Șezând în chilia sa, aducea mult folos lumii, 

prin chipul vieții sale îmbunătățite și prin 

învățăturile grăitoare de Dumnezeu, cu care 

se îndulceau toți care veneau la dânsul de 

pretutindeni, pentru facerile de minuni.  

 

†) Sfântul Cuvios Timotei 

21 februarie 

 

Sfântul Cuvios Timotei s-a învrednicit a lua 

darul tămăduirii și putere asupra diavolilor și 

făcea minuni cu rugăciunile sale, tămăduind 

toate neputințele și izgonind de la oameni 

duhurile cele viclene.  

 

†) Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, 

Episcopul Smirnei 

23 februarie 

 

Sfântul Policarp era om preaales în vremurile 

acelea, episcop al soborniceştii Biserici a 

Smirnei şi învăţător următor al apostolilor şi 

proroc sfânt; pentru că toate cele grăite de 

dânsul se împlineau.  

 

†) Sfântul Cuvios  

Ioan Casian Romanul 

28 februarie 

 

Sfântul Ioan Casian a înzestrat monahismul 

din Galia cu o temeinică armătură 

duhovnicească, adăpându-l din izvoarele vii 

ale Părinților pustiei.  

 

†) Sfântul Sfântul Cuvios  

Gherman din Dobrogea 

28 februarie 

 

Acest mare nevoitor era atât de cinstit de 

prietenul său, Sfântul Ioan Casian, încât îl 

numea, în cartea sa „Convorbiri cu Părinții 

din Pustie”, „Sfântul Părinte Gherman". El a 

contribuit mult la întărirea vieții monahale în 

Dobrogea, în Italia și Galia.  

 

Sursa: doxologia.ro 



3 

 

 

M Â R T U R I S I T O R I I  

despre 

Pr. Arsenie Papacioc  
 ——  •  —— 

 

 În vara anului 1942 am fost transferat 

la penitenciarul Vaslui împreună cu alți 

tineri. Aici nu aveam regim de celulă, 

clădirea fusese proiectată pentru o școală 

normală, care desființându-se a fost 

transformată în închisoare de către Carol al II

-lea în 1938. Dormitoarele  erau fostele săli 

de clasă, cu paturi suprapuse de lemn, unde 

încăpeau 25-30 de persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aici se și lucra. Peste drum de 

închisoare se afla așa-zisa Vale a Vasluețului. 

În această vale deschisesem noi un șantier 

pentru fabricarea cărămizilor, ce trebuiau 

folosite la ridicarea unui gard în jurul 

închisorii, care să-l înlocuiască pe cel de 

sârmă ghimpată. [...] 

 

 Pe acest șantier ne petreceam toată 

ziua frământând pământul și discutând, apoi 

turnând în tipare cărămizi. Aici l-am 

cunoscut pe luminatul macedonean Anghel 

Papacioc, astăzi duhovnicul mănăstirii de 

maici de la Techirghiol, sub numele de 

monah Arsenie Papacioc. Începutul a fost 

așa: 

 Într-o zi, în timp ce dânsul vorbea 

unor tineri, m-am apropiat și eu de el. La un 

moment dat a spus ceva care m-a determinat 

să intervin cu cuvintele de întărire: Și Nae 

Ionescu susținea același lucru. Acesta a fost 

începutul apropierii mele de Anghel 

Papacioc, căruia-i datorez o mulțime de 

lucruri privind experiența sufletească și 

căruia-i mulțumesc și acum pentru răbdarea 

și înțelegerea față de slăbiciunile mele. Am 

cunoscut zeci de preoți și de oameni de duh, 

dar despre nici unul nu pot spune ca despre 

dânsul: A fost și este un iluminat. Dânsul 

rămâne un munte de înțelepciune, răbdare, 

bunătate, puritatea gândului și a intenției, 

clarviziunii și smereniei, un adevărat model. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 Când vorbea de sine vorbea cu lacrimi 

în ochi ca să nu cadă în capcana mândriei și-a 

laudei de sine. Un om paradisiac, un monah 

desăvârșit. 

 Vasluiul a fost o mare școală de 

educație, de unitate și entuziasm, mai ales 

datorită prezenței aici a bădiei Anghel 

Papacioc. 

 

 

(George Popescu - Sub sabia Cavalerilor 

Apocalipsului, Editura Majadahonda, 

București, 1997, pp. 9-10) 

 

www.fericiticeiprigoniti.net 
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(†) B I B L I A 
——  •  —— 

  

ISAIA 

Capitolul 7:14-15 

 

14.Pentru aceasta Domnul meu vă va da un 

semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va 

naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel. 

15.El se va hrăni cu lapte şi cu miere până în 

vremea când va şti să arunce răul şi să aleagă 

binele. 

 

LEVITICUL 

Capitolul 12:6 

 

6.După ce se vor împlini zilele curăţirii ei 

pentru fiu sau pentru fiică, să aducă preotului 

la uşa cortului un miel de un an ardere de tot 

şi un pui de porumbel sau o turturică, jertfă 

pentru păcat;  

 

LUCA 

Capitolul 2:10-38 

 

10.Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, 

iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care 

va fi pentru tot poporul. 

11.Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este 

Hristos Domnul, în cetatea lui David. 

12.Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc 

înfăşat, culcat în iesle. 

13.Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, 

mulţime de oaste cerească, lăudând pe 

Dumnezeu şi zicând: 

14.Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe 

pământ pace, între oameni bunăvoire! 

15.Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la 

cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să 

mergem dar până la Betleem, să vedem 

cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care 

Domnul ni l-a făcut cunoscut. 

16.Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe 

Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. 

17.Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor 

despre acest Copil. 

18.Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse 

lor de către păstori. 

19.Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, 

punându-le în inima sa. 

20.Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând 

pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi 

văzuseră precum li se spusese. 

21.Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie 

împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost 

numit de înger, mai înainte de a se zămisli în 

pântece. 

22.Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, 

după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la 

Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. 

23.Precum este scris în Legea Domnului, că 

orice întâi-născut de parte bărbătească să fie 

închinat Domnului. 

24.Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea 

Domnului, o pereche de turturele sau doi pui 

de porumbel. 

25.Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele 

Simeon; şi omul acesta era drept şi temător 

de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui 

Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. 

26.Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că 

nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe 

Hristosul Domnului. 

27.Şi din îndemnul Duhului a venit la 

templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe 

Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după 

obiceiul Legii, 

28.El L-a primit în braţele sale şi a 

binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 

29.Acum slobozeşte pe robul Tău, după 

cuvântul Tău, în pace, 

30.Că ochii mei văzură mântuirea Ta, 

31.Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 

popoarelor, 

32.Lumină spre descoperirea neamurilor şi 

slavă poporului Tău Israel. 
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33.Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce 

se vorbea despre Prunc. 

34.Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către 

Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre 

căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi 

ca un semn care va stârni împotriviri. 

35.Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se 

descopere gândurile din multe inimi. 

36.Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, 

din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci 

bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei şapte 

ani de la fecioria sa. 

37.Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi 

patru de ani, şi nu se depărta de templu, 

slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. 

38.Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe 

Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor 

celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim. 

 

Psalmul 124  

 

1.Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele 

Sionului; nu se va clătina în veac cel ce 

locuieşte în Ierusalim. 

2.Munţi sunt împrejurul lui şi Domnul 

împrejurul poporului Său, de acum şi până în 

veac. 

3.Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor 

peste soarta drepţilor, ca să nu-şi întindă 

drepţii întru fărădelegi mâinile lor. 

4.Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi 

cu inima; 

5.Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, 

Domnul îi va duce cu cei ce lucrează 

fărădelegea. Pace peste Israel! 

 

Psalmul 126 

 

1.De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar 

osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul 

cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o 

păzeşte. 

2.în zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în 

zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi 

pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul 

somn, iubiţi ai Săi. 

3.Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, 

răsplata rodului pântecelui. 

4.Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, 

aşa sunt copiii părinţilor tineri. 

5.Fericit este omul care-şi va umple casa de 

copii; nu se va ruşina când va grăi cu 

vrăjmaşii săi în poartă. 
 

Psalmul 127  

 

1.Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care 

umblă în căile Lui. 

2.Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. 

Fericit eşti; bine-ţi va fi! 

3.Femeia ta ca o vie roditoare, în laturile 

casei tale; fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de 

măslin, împrejurul mesei tale. 

4.Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se 

teme de Domnul. 

5."Te va binecuvânta Domnul din Sion şi vei 

vedea bunătăţile Ierusalimului în toate zilele 

vieţii tale. 

6.Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste 

Israel! 

 

CÂNTARE 

Nu pricep Curată  

 

”Nu pricep, Curată, nici îngerii, nici 

oamenii, Maică şi Fecioară, ce în tine s-a 

săvârşit. În mâini ţine Simeon bătrânul, 

îmbrăţişat, pe al legii Făcător şi Stăpânul 

tuturor. Veniţi, pre Hristos vedeţi, pe al 

tuturor Stăpân, pe Care astăzi Simeon îl şi 

poartă în locaş. Trăind încă Simeon până pre 

Hristos văzu, către Dânsul a strigat: 

slobozeşte-mă acum. Luminează-mi sufletul 

şi lumina de simţit, căci curat pre Dumnezeu 

văzând, să-L vestesc la toţi. Pre Acel de slugi 

de Sus, cu cutremur ascultat, astăzi însă 

Simeon în mâini L-a îmbrăţişat.” 
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“Eu sunt creştin, eu cred în Domnul nostru 

Iisus Hristos, deci, în locul lui Saprichie, pe 

mine tăiaţi-mă!”  

 

(†) Sfântul Mucenic  

Nichifor  
——  •  —— 

  

S 
fântul Mucenic Nichifor (†260) era din 

Antiohia cea mare a Siriei şi avea un 

prieten foarte bun, pe preotul 

Saprichie. 

 

 Prietenia dintre ei era aşa de mare, 

încât mulţi îi socoteau pe ei că sunt fraţi de o 

mamă. Însă, din invidie, oamenii din jurul 

celor doi prieteni au creat între ei atâta vrajbă 

şi ceartă, încât se ocoleau unul pe celălalt.  

 

 După mult timp, în vrajbă şi ură fiind 

ei, trecând mânia cea dintâi, pe Sfântul 

Nichifor l-a cuprins părerea de rău şi 

mărturisindu-şi vina, a rugat pe prieteni ca, 

mergând la preotul Saprichie, să-l roage pe el 

să ierte pe cel ce se pocăieşte şi să facă pace. 

Însă Saprichie, încă mânios fiind, alunga cu 

vorbe aspre pe cei ce mijloceau. Şi iarăşi a 

trimis fericitul Nichifor pe alţi prieteni, cu 

rugăminte de împăcare, dar preotul nici nu 

voia să-i asculte, uitând de cuvintele 

Mântuitorului Iisus Hristos Care a zis: 

„Iertaţi şi veţi fi iertaţi!” (Luca 6, 37).  

  

 Saprichie avea inima atât de 

învârtoşată încât nici faptul că Nichifor şi-a 

cerut iertare în genunchi nu l-a înduplecat. În 

vremea aceea, s-a pornit în Antiohia, fără de 

veste, prigoană mare împotriva creştinilor. Şi 

a fost prins Saprichie şi dus înaintea 

dregătorului cetăţii, care l-a silit să aducă 

jertfe zeilor. Însă preotul L-a mărturisit cu 

îndrăzneală pe Hristos, Ziditorul cerului şi al 

pământului.  

 Pentru aceasta a fost supus la multe 

chinuri, dar pe toate le-a răbdat cu bărbăţie. 

În timp ce îl duceau să-i taie capul, a venit şi 

Nichifor înaintea lui, cerându-i iertare. Dar, 

orbit de ură împotriva lui Nichifor, n-a vrut 

să-l ierte. Pentru aceasta, Dumnezeu i-a luat 

harul Său, şi îndată preotul, posedat de 

diavol, s-a lepădat de Hristos-Domnul şi s-a 

închinat idolilor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Atunci, Sfântul Nichifor a strigat cu glas 

mare: „Eu sunt creştin, eu cred în Domnul 

nostru Iisus Hristos, deci, în locul lui 

Saprichie, pe mine tăiaţi-mă!” Astfel, din 

porunca dregătorului, Sfântul Nichifor a 

primit, la 9 februarie 260, moarte 

mucenicească, în locul ticălosului Saprichie.  

 

Sursa: ziarullumina.ro 
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(†) Întâia și a doua aflare  

a  Capului 

Sfântului Ioan 

Înaintemergătorul  

și Botezătorul Domnului 
——  •  —— 

  

C 
apul Sfântului Ioan Botezătorul a fost 

îngropat de Irodiada într-un loc 

ascuns din curtea palatului său. Nu 

ştia de aceasta decât Ioana, soţia lui Huza, 

intendentul (administratorul) lui Irod Antipa, 

care, după cum arată Sfântul Evanghelist 

Luca în Evanghelia sa (8, 3), a fost una din 

femeile mironosiţe. Ioana a luat capul 

proorocului şi l-a îngropat în Muntele 

Eleonului. 

 

 După un timp, Inochentie, unul dintre 

slujitorii de seamă ai lui Irod, şi-a cumpărat 

un loc din Muntele Eleonului, şi-a făcut o 

chilie şi s-a retras în ea în chip sihăstresc. 

Zidind lângă chilie o bisericuţă de piatră, a 

găsit capul Sfântului Ioan, însă imediat l-a 

îngropat la loc. Inochentie a murit luând cu 

sine această taină. 

 

 După aproape 300 de ani, adică în 

zilele împăratului Constantin cel Mare (306-

337), Sfântul Ioan Botezătorul s-a arătat la 

doi călugări, poruncindu-le să sape locul şi să 

dezgroape cinstitul său cap, aceasta fiind 

prima aflare a lui. Pe când călugării se 

întorceau cu capul proorocului într-un sac, s-

au întâlnit cu un olar şi i-au dat acestuia să 

ducă sacul. 

 

 Pentru această stare de lenevire a 

celor doi călugări, Sfântul Ioan a îndemnat pe 

olar să fugă cu sac cu tot. Ajungând în 

propria casă, olarul a văzut că se învrednicea 

de multe binefaceri şi ştiind că acest lucru se 

datorează prezenţei capului Sfântului Ioan 

Botezătorul, a început să îl cinstească 

împreună cu familia sa. 

 

 Simţind că i se apropie sfârşitul, 

olarul a pus capul proorocului într-o raclă şi l

-a dăruit surorii sale, sfătuind-o să-l 

cinstească şi să nu-l deschidă până când 

însuşi sfântul îi va porunci. În acest fel, racla 

a ajuns din mână în mână în grija unui 

monah pe nume Eustatiu. Acesta trăia într-o 

peşteră din apropierea oraşului Emesa din 

Siria. Deşi monahul Eustatiu era arian, la 

peştera lui se făceau minuni, datorită 

sfântului cap. Eustatiu a fost izgonit din 

peşteră şi trimis în exil. În peştera lui au 

intrat ulterior nişte monahi credincioşi, care 

mai târziu au zidit în apropiere o mănăstire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 452, arhimandritul Marcel, stareţul 

acelei mănăstiri, a aflat capul sfântului în 

chip minunat, văzând foc mare la peştera de 

lângă oraşul Emesa în timpul cântării 

psalmilor, aceasta fiind cea de-a doua aflare a 

Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul 

Domnului. În anul 850, cinstitul cap a fost 

aflat pentru a treia oară în chip minunat, 

patriarhul Ignatie ducându-l în 

Constantinopol. 

 

Sursa:basilica.ro 
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În această lună, în ziua a doua, se prăznuieşte 

Întâmpinarea Domnului Dumnezeu şi 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când L-a 

primit dreptul Simeon în braţele sale.  

 

(†) Întâmpinarea Domnului 

Dumnezeu şi Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos  
——  •  —— 

  

 Pe 2 februarie Biserica sărbătoreşte un 

eveniment important din viaţa pământească a 

Domnului Nostru Iisus Hristos (Luca 2:22-

40). După patruzeci de zile de la naşterea Sa, 

Pruncul Sfânt a fost dus la Templul 

Ierusalimului, centrul vieţii religioase a 

naţiunii. După Legea lui Moise (Lev. 12:2-8), 

femeia care a născut un prunc de parte 

bărbătească nu avea voie să intre în Templul 

Domnului timp de patruzeci de zile. La 

împlinirea acestora, mama venea cu fiul la 

Templu şi aducea jertfă Domnului un miel 

sau un porumbel pentru sacrificiul purificării. 

Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu 

avea nevoie de purificare deoarece ea a 

născut fără stricăciune pe Izvorul Curăţiei şi 

Sfinţeniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu 

smerenie Legii timpului. 

 

 În acea vreme, Părintele şi dreptul 

Simeon (prăznuit pe 3 februarie) trăia în 

Ierusalim. Lui i s-a proorocit că nu va muri 

până nu va vedea pe Mesia cel promis. Prin 

har de sus, Sf. Simeon s-a dus la Templu 

chiar când Sfânta Fecioară Maria şi Sf. Iosif 

veneau cu Pruncul Iisus să împlinească 

Legea. 

 

 Simeon Iubitorul de Dumnezeu l-a 

luat pe prunc în braţe şi mulţumind 

Domnului, a rostit cuvintele pe care le auzim 

repetate la fiecare slujbă a vecerniei: "Acum 

slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, 

în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta, 

pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 

popoarelor, lumină spre descoperirea 

neamurilor şi slavă poporului Tău 

Israel." (Luca 2:29-32). Sf. Simeon i-a spus 

Sfintei Fecioare: "Iată, Acesta este pus spre 

căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi 

ca un semn care va stârni împotriviri. Şi prin 

sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere 

gândurile din multe inimi." (Luca 2:34-35). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Templu se afla şi proorociţa Ana, o 

văduvă de 84 de ani, fiica lui Fanuel (3 

februarie)" şi nu se depărta de templu, slujind 

noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. Şi 

venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi 

vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau 

mântuire în Ierusalim."  (Luca 2:37-38). 
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 În icoana care reprezintă această 

sărbătoare proorociţa Ana ţine un pergament 

în mână pe care scrie: "Acest prunc a adus 

cerul şi pământul." Înainte de naşterea lui 

Hristos, bărbaţii şi femeile drepte în credinţă 

trăiau cu speranţa venirii lui Mesia cel 

promis. Drepţii Simeon şi Ana, ultimii 

credincioşi din Legea Veche, au fost 

consideraţi vrednici de a-L întâmpina pe 

Mântuitorul în Templu. 

 

 Sărbătoarea Întâmpinării Domnului 

este una din cele mai vechi sărbători 

religioase creştine. Noi avem slujbe închinate 

acestei sărbători, întocmite de sfinţii episcopi 

Metodie din Patara (+ 312), Chiril al 

Ierusalimului (+ 360), Grigorie Teologul (+ 

389), Amfilohie din Iconium (+ 394), 

Grigore de Nyssa (+ 400) şi Ioan Hrisostom 

(+ 407). În ciuda originilor sale antice, 

această sărbătoare nu a fost prăznuită atât de 

fastuos decât din sec. al VI-lea. 

 

În anul 528, în timpul împăratului Iustinian, 

un cutremur mare a ucis mulţi oameni în 

Antiohia. După această nenorocire au mai 

venit şi altele: în 541 a izbucnit o epidemie 

de ciumă groaznică în Constantinopol, 

omorînd mii de oameni în fiecare zi. În 

această perioadă de mari suferinţe au început 

să se facă slujbe speciale (litii) de izbăvire de 

rău, mai ales în timpul sărbătorii 

Întâmpinarea Domnului şi ciuma a încetat. 

Astfel, pentru a da slavă lui Dumnezeu, 

biserica a ridicat la un rang mai înalt această 

sărbătoare. Mai mulţi imnografi ai bisericii 

au împodobit această sărbătoare cu imnurile 

lor: Sf. Andrei Criteanul în sec. al VII-lea, 

Sf. Cosma Episcopul Maiumei, Sf. Ioan 

Damaschin, Sf. Gherman Patriarhul 

Constantinopolului în sec. al VIII-lea şi Sf. 

Iosif Arhiepiscopul Tesalonicului în sec. al 

IX-lea. 

Sursa: calendar-ortodox.ro 

 

(†) Sfântul Auxenţie 
——  •  —— 

 

S 
fântul Auxenţie a trăit în secolul al 

V-lea, în timpul împăratului 

Teodosie cel Mic (403-450) şi a fost 

ostaş în garda acestuia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Într-o zi a schimbat haina strălucitoare 

a gărzii imperiale cu haina călugărească. La 

început a trăit într-o stâncă din muntele Oxia 

(la aproximativ 5 km de Constantinopol). 

 

 Apoi, s-a statornicit în muntele Sinope 

de lângă Calcedon. Creştinii din satele 

învecinate au construit o chilie în vârful 

muntelui, de unde, printr-o fereastră mică, 

Auxenţiu îi povăţuia să facă fapte bune şi 

vindeca pe cei bolnavi. 

 

 Muntele acesta poartă şi astăzi numele 

Sfântului Auxenţiu. În anul 451 a participat 

la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la 

Calcedon, condamnând ereziile lui Eutihie şi 

Nestorie. A trecut la Domnul în anul 470. 

 

Sursa:basilica.ro 
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Fiind dus la judecată înaintea lui Luchian, 

Sfântul a mărturisit fără frică pe Hristos. 

 

(†) Sf. Sfințit Mc.  

Haralambie 
——  •  —— 

  

S 
fântul Mucenic Haralambie a trăit 

în vremea împărăţiei lui Septimiu 

Sever (193-211) şi s-a făcut vestit cu 

puterea credinţei sale şi cu râvna în 

propovăduirea lui Hristos. El era preot al 

creştinilor din Magnezia, în Asia Mică. 

 

 În acea vreme era mai-mare al cetăţii 

păgânul dregător Luchian. Deci, acesta, 

nesuferind cuvintele şi râvna propovăduirii 

bătrânului preot Haralambie, care avea atunci 

vârsta de 113 ani, a poruncit ostaşilor să fie 

prins. 

 

 Fiind dus la judecată înaintea lui 

Luchian, Sfântul a mărturisit fără frică pe 

Hristos; drept aceea, dregătorul a poruncit să 

fie dezbrăcat de hainele sale şi, după ce i-au 

jupuit tot trupul cu unghii de fier, i-au tăiat 

fâşii de piele de pe trup. 

 

 Iar Sfântul Haralambie, grav rănit, a 

zis: „Mulţumesc vouă, fraţilor, că, strujind 

trupul meu cel vechi şi bătrân, m-aţi înnoit, 

îmbrăcându-mi sufletul cu haina cea nouă a 

suferinţelor pentru Hristos”. 

 

 Văzând cei de faţă răbdarea 

Mucenicului în atâtea chinuri şi neîncetatele 

lui rugăciuni pentru toţi, mulţi dintre ei, 

bărbaţi şi femei, s-au lepădat de idoli şi au 

crezut în Hristos; iar dregătorul, cercetându-i 

şi chinuindu-i fără milă pe aceştia, a poruncit 

să li se taie capetele. 

 

 Apoi Sfântul a fost legat şi dus la 

Antiohia, înaintea împăratului. Şi acolo, 

marele Mucenic a îndurat felurite chinuri şi a 

făcut multe minuni. 

 Atunci însăşi fata împăratului, Galini, 

auzind de tăria de suflet cu care Sfântul 

Haralambie a răbdat cele mai grele chinuri, a 

crezut în Hristos şi s-a botezat. 

 

 Deci, istovit de atâtea cumplite 

chinuri pe care a trebuit să le îndure, Sfântul 

Haralambie a fost osândit la moarte prin 

sabie. Dar mai înainte de a fi dus să i se taie 

capul, s-a mutat la Domnul, la 10 februarie în 

anul 202. 

 

Sursa:basilica.ro 
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Sfântul Cuvios Timotei s-a învrednicit a lua 

darul tămăduirii şi putere asupra diavolilor 

şi făcea minuni cu rugăciunile sale, 

tămăduind toate neputinţele şi izgonind de la 

oameni duhurile cele viclene.  

 

(†) Viaţa Sfântului Cuvios 

Timotei 
——  •  —— 

  

L 
ângă muntele Olimpului era un loc 

pustiu, ce se numea Simvoli, şi o 

mănăstire într-însul. În acea mănăstire 

era arhimandrit cuviosul Teoctist, un bărbat 

îmbunătăţit, de care şi cuviosul Platon 

mărturisitorul se povăţuia spre viaţa 

monahicească.  

 

 La acest fericit arhimandrit Teoctist se 

afla unul din ucenici, adică acest cuvios 

Timotei, care din tinereţe a primit viaţa 

monahicească şi se nevoia în post, în 

înfrânare şi în rugăciunile cele de toată 

noaptea, omorându-şi cu totul zburdările cele 

pătimaşe.  

 

 El a fost nepătimaş şi desăvârşit până 

la sfârşitul său, fiind feciorelnic cu trupul şi 

cu sufletul, pentru că a pus aşezământ ochilor 

săi, din tinereţile sale, ca să nu privească 

niciodată la faţa femeiască.  

 

 De aceea, s-a învrednicit a lua darul 

tămăduirii şi putere asupra diavolilor şi făcea 

minuni cu rugăciunile sale, tămăduind toate 

neputinţele şi izgonind de la oameni duhurile 

cele viclene.  

 

 Apoi a trecut din loc în loc mulţi ani, 

vieţuind singur prin munţi şi prin pustietăţi 

întru Dumnezeu, şi cu rouă de lacrimi 

răcorindu-şi sufletul în neîncetatele 

rugăciuni.  

 Într-o viaţă ca aceasta petrecându-şi 

zilele, a ajuns la adânci bătrâneţi şi s-a dus 

către Domnul.  

Sursa:doxologia.ro 
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CALENDAR ORTODOX pe luna FEBRUARIE 2021 

1 L Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți) 

2 M (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Nu se fac nunți) 
3 M Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana (Post. Nu se fac nunți) 

4 J Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie 

5 V Sf. Mc. Agata și Teodula (Post. Nu se fac nunți) 

6 S Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare 

7 D Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada 

Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 2, voscr. 2 

8 L Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia 

9 M Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor 
10 M †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

11 J Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ. 

12 V Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea (Post. Nu se fac nunți) 

13 S Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei 

14 D Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam 

Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 3, voscr. 

3 

15 L Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior 
16 M Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului 

17 M Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria (Post. Nu se fac nunți) 

18 J Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei 

19 V Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia (Post. Nu se fac nunți) 

20 S Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion 

21 D Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Începutul Triodului) 

Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 4, 
voscr. 4 

22 L Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol 

23 M Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia 

24 M † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Harți) 

25 J Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului 

26 V Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Harți) 

27 S Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu 

28 D †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Prote-
rie, patr. Alexandriei 

Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 5, 

voscr. 5 


