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CALENDAR ORTODOX pe luna APRILIE 2021 
 

 

1 L Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina 
2 M Sf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie 

3 M Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Post. Nu se fac nunți) 

4 J Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana 

5 V Sf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Post. Nu se fac nunți) 

6 S Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Pomenirea morților - Moșii de iarnă) 

7 D Sf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit 
Mc. Efrem, ep. Tomisului 

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 
31-46; glas 6, voscr. 6 

8 L Sf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei 

9 M † Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți) 
10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și 

pește. Nu se fac nunți) 

11 J Sf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului 
12 V Sf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Zi 

aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți) 

13 S Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Sâmbăta Sf. Cuvioși) 
14 D Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Lăsatul secului pentru Postul 

Sfintelor Paști) 

Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 
14-21; glas 7, voscr. 7 

15 L Sf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) 

(Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți) 
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi 

aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți) 

17 M Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunți) 
18 J Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post. Nu se fac nunți) 

19 V Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Post. Nu se fac nunți) 

20 S Sf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare 
la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

21 D Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 8, voscr. 8 
22 L Sf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Post. Nu se fac nunți) 

23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Post. Nu se fac nunți) 

24 M Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac 
nunți) 

25 J (†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți) 

26 V Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, 
Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția (Post. Nu se fac nunți) 

27 S Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Sâmbăta a II-a din 

Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

28 D Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Dezlegare la ulei și 

vin. Nu se fac nunți) 

Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 
1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 1, voscr. 9 

29 L Sf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie (Post. Nu se fac 

nunți) 
30 M Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Post. Nu se fac nunți) 

31 M Sf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Post. Nu se fac nunți) 
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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA  APRILIE 
——  •  —— 

 

3 aprilie, sâmbătă, ora 08.00 - Pomenirea 

celor adormiți 

4 aprilie, duminică, ora 08.00 - Sfânta 

Liturghie, Duminica Sfintei Cruci 

 

7 aprilie, miercuri, ora 17:00 - Taina 

Spovedaniei 

 

10 aprilie, sâmbătă, ora 08.00 - Pomenirea 

celor adormiți 

11 aprilie, duminică, ora 08.00 - Sfânta 

Liturghie, Duminica Sf. Ioan Scărarul 

 

14 aprilie, miercuri, ora 17:00 - Denia 

Canonului Mare 

16 aprilie, vineri, ora 15:00 - Liturghia 

Darurilor mai inainte sfințite a Sf. 

Grigorie Teologul, 

ora 17:00 - Denia Acatistului Bunei Vestiri 

 

17 aprilie, sâmbătă,  ora 08.00 - Pomenirea 

celor adormiți, ora 11:00 - Taina 

Spovedaniei 

18 aprilie, duminică, ora 08.00 - Sfânta 

Liturghie, Duminica Sf. Cuv. Maria 

Egipteanca 

 

20 aprilie, marți, ora 17:00 - Taina Sfântului 

Maslu 

21 aprilie, miercuri, ora 17:00 - Taina 

Spovedaniei 

23 aprilie, vineri, ora 08:30 - Sf. M. Mc. 

Gheorghe 

 

24 aprilie, sâmbătă, ora 08.00 - Pomenirea 

celor adormiți, 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 aprilie, duminică, ora 08.00 - Sfânta 

Liturghie, Intrarea Domnului în Ierusalim 

(Floriile) 

 

26 aprilie, luni,  ora 16:30 - Taina 

Spovedaniei, ora 18:00 - Denie 

27 aprilie, marți,  ora 16:30 - Taina 

Spovedaniei, ora 18:00 - Denie 

28 aprilie, miercuri,  ora 16:30 - Taina 

Spovedaniei, ora 18:00 - Denie 

29 aprilie, joi,  ora 08:00 - Sfânta Liturghie, 

Pomenirea celor adormiți, Ritualul 

spălării picioarelor 

ora 17:00 - Denia celor 12 Evanghelii 

30 aprilie, vineri, ora 11.30 - Scoaterea 

Sfântului Epitaf 

ora 17.00 - Denia Prohodului Domnului 

 

1 mai, sâmbătă, între orele 07.00 - 09.30 - 

Împărtășirea copiilor (până la 8 ani),  

Pregătirea Sfințirii Sfintelor Paști 

 

2 mai, duminică, ora 00.00 - INVIEREA 

DOMNULUI (SFINTELE PAȘTI) 

 

3 mai, luni, ora 08.00 - Sfânta Liturghie, A 

doua zi de Paști  

4 mai, marți, ora 08.00 - Sfânta Liturghie, A 

treia zi de Paști  

 

7 mai, vineri,  ora 08:00 - Sfânta Liturghie, 

Izvorul Tămăduirii - Sfințirea Apei 

 

9 mai, duminică, ora 08:00 - Sfânta 

Liturghie, Duminica Sf. Ap. Toma 
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B I B L I A 
——  •  —— 

 
Sfânta Evanghelie după Ioan  

Capitolul 12 , 1-18 

 

 1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, 

Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe 

care îl înviase din morţi. 

2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar 

Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la 

masă. 

3. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard 

curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus 

şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a 

umplut de mirosul mirului. 

4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii 

Lui, care avea să-L vândă, a zis: 

5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei 

sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? 

6. Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era 

grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având 

punga, lua din ce se punea în ea. 

7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua 

îngropării Mele l-a păstrat. 

8. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar 

pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 

9. Deci mulţime mare de iudei au aflat că 

este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, 

ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din 

morţi. 

 

 

 
 

 
 

 

 

10. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l 

omoare. 

11. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei 

mergeau şi credeau în Iisus. 

12. A doua zi, mulţime multă, care venise la 

sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, 

13. Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru 

întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! 

Binecuvântat este Cel ce vine întru numele 

Domnului, Împăratul lui Israel! 

14. Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe 

el, precum este scris: 

15. "Nu te teme, fiica Sionului! Iată 

Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei". 

16. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la 

început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci 

şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. 

17. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, 

când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a 

înviat din morţi. 

18. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, 

pentru că auzise că El a făcut minunea 

aceasta. 

Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută 

și sub numele de Duminica Floriilor sau 

Duminica Stâlpărilor este unul 

din Praznicele Împărătești ale Bisericii 

Ortodoxe, care este celebrat în Duminica 

dinaintea Paștilor. Cu câteva zile înainte 

de răstignirea Sa, Domnul Iisus Hristos a fost 

primit de mulțimile care Îl slăveau și Îl 

cinsteau, la intrarea Sa în Ierusalim, călare pe 

un mânz de asină (măgăruș), ca pe Mesia și 

Împăratul lui Israel. Mulțimile, în semn de 

bucurie, aruncau înaintea Lui frunze de 

palmier sau de smochin (finic), simbolul 

biruinței, și chiar și copiii Îi strigau cuvinte 

https://ro.orthodoxwiki.org/Praznice_%C3%8Emp%C4%83r%C4%83te%C8%99ti
https://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83
https://ro.orthodoxwiki.org/Duminica
https://ro.orthodoxwiki.org/%C3%8Envierea_Domnului
https://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=R%C4%83stignirea&action=edit&redlink=1
https://ro.orthodoxwiki.org/Iisus_Hristos
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Primul praznic Împărătesc cu dată 

schimbătoare din cursul anului bisericesc este 

Intrarea Mântuitorului în Ierusalim sau 

Floriile, sărbătorit cu o săptămână înainte de 

Sfintele Paşti. Această zi amintește de intrarea 

triumfală a Domnului în Ierusalim, înainte de 

Pătimirile Sale.  

 

Ce sunt Floriile și care este 

legătura lor cu Intrarea 

Domnului în Ierusalim? 
——  •  —— 

  

D 
e cele mai multe ori, termenul Florii 

este legat de mitologia romană, 

crezându-se că ar proveni de la 

Flora, zeița florilor, dar și a rodirii cerealelor, 

pomilor fructiferi și a plantelor din grădini. 

În cinstea ei erau organizate serbările de 

primăvară numite Floralia, care se desfășurau 

în luna aprilie. Pentru că popoarele păgâne au 

fost convertite la noua religie, se presupune 

că Biserica ar fi dat un alt conținut acestei 

sărbători, un conținut legat de Intrarea 

Mântuitorului în Ierusalim și de înnoire a 

lumii prin Jertfa și Învierea Lui din morți. 

 

 Însă există specialiști printre care se 

numără și părintele Ioan-Florin Florescu, co-

autor al volumului al IX-lea din ediţia critică 

a Bibliei de la 1688, care susțin că, din punct 

de vedere etimologic, numele de Florii nu are 

de-a face cu sărbătoarea păgână 

(redescoperită abia în jurul secolulul al XIV-

lea), ci este simplul plural al substantivului 

floare, afirmație susținută și de vechile 

noastre cărți de cult, precum Cazania lui 

Varlaam din anul 1643 sau Liturghierul de la 

București, din 1680. Acestea au tradus din 

limba slavonă veche pericopa evanghelică 

numită „Nedĕlia țvĕtnaia”, care se citea de 

praznicul Intrării Mântuitorului în Ierusalim, 

prin „Duminica Florilor”. 

 

 Ne întrebăm, apoi, ce legătură are 

această sărbătoare cu florile, având în vedere 

că Sfânta Scriptură nu ne vorbește decât 

despre haine și ramuri în pericopa referitoare 

la Intrarea Domnului în Ierusalim (Matei 21, 

8). Explicația are legătură cu un obicei 

desfășurat în Constantinopol și atestat 

documentar prin secolul al X-lea, în cadrul 

căruia participau aproape toți demnitarii 

orașului. Astfel, împăratul Constantin al VII-

lea Porfirogenetul (913-959), în lucrarea sa 

De cerimoniis, consemnează faptul că, la 

acest praznic, împăratul le oferea 

demnitarilor lumânări, cruci din argint și încă 

un dar: „Membrii senatului intră unul după 

altul în Biserica «Sfântul Dimitrie» (n. r. din 

Constantinopol) şi fiecare dintre ei primeşte, 

din mâinile împăratului, câte o ramură de 

palmier, de marghilan sau de alte flori 

frumos mirositoare, după sezon”. 

 

 Evident, rânduiala acestei ceremonii 

nu a rămas doar între zidurile capitalei 

Bizanțului, ci s-a transmis mai întâi în Apus, 

apoi în Răsărit, fapt confirmat și de Stihira 

glasului al VI-lea din cadrul Vecerniei 

Floriilor: 

 

„Astăzi, harul Sfântului Duh pe noi ne-a 

adunat și toți, luând Crucea Ta, zicem: Bine 

ești cuvântat, Cel ce vii întru numele 

Domnului; Osana, Celui dintru înălțime”. 

 

 În cea de-a doua jumătate a secolulul 

al XIX-lea, substantivul la plural – „Florii” – 

a fost din ce în ce mai des utilizat, la început 

în textele literare, iar mai apoi în cărțile de 

cult, intrând în vocabularul uzual al 

vorbitorilor și în numeroase locuțiuni și 

expresii. 

 

Sursa: doxologia.ro 



6 

 

Mucenic = credincios care și-a dat viața pentru 

credința lui (martir) . 

 

 

(†) Sfântul Mucenic  

G H E O R G H E 
——  •  —— 

 

S 
fântul Mucenic Gheorghe este cinstit 

pe 23 aprilie. Sfântul Gheorghe s-a 

născut în Capadocia, din părinți 

creștini. A trăit în vremea împăratului 

Dioclețian (sec. al IV-lea). Datorita vitejiei și 

victoriilor sale, ajunge conducător de armată. 

 

 În anul 303, împăratul Dioclețian va 

începe lupta împotriva creștinilor. Au fost 

dărâmate lăcașuri de cult, interzise adunările 

creștinilor, arse cărțile sfinte, iar cei ce 

refuzau să aducă jertfă zeilor erau uciși. În 

fața acestei situații, Sfântul Gheorghe nu se 

ferește să-și mărturisească credința în 

Hristos, motiv pentru care va fi întemnițat. 

Va fi supus la diverse chinuri: loviri cu suliță, 

tras pe roată, îngropat în var, lespezi de piatră 

puse pe piept etc, dar nicio tortură nu l-a 

făcut să renunțe la credința sa. 

 

 Cei prezenți la aceste suferințe, uimiți 

de faptul că Sfântul Gheorghe a rămas 

nevătămat și că a înviat un mort, au renunțat 

la credința păgână și au primit credința în 

Hristos. Minunea învierii celui decedat a 

convins-o și pe împărăteasa Alexandra, soția 

lui Dioclețian, să îmbrățișeze creștinismul. 

 

 Sfântul Gheorghe a fost ispitit cu 

onoruri pentru a jerfi zeilor, dar aceste 

încercări au fost zadarnice. Pentru că nu a 

lepădat credința în Hristos, Sfântul Gheorghe 

este condamnat la moarte prin decapitare, în 

ziua de 23 aprilie 304, rămânând de atunci zi 

de prăznuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoana Sfanțului Gheorghe  

doborând balaurul  

 

Sfântul Gheorghe în iconografie 

 

 Iconografia păstrează imaginea 

Sfântului Gheorghe călare pe un cal, 

străpungând cu sulița un balaur. Este vorba 

despre o legendă pioasă, în care Sfântul 

Gheorghe salvează cetatea Silena, din 

provincia Libiei, terorizată de un balaur. 

Această imagine a sfântului a rămas în 

amintirea oamenilor ca model de curaj în 

lupta cu diavolul. Mai este reprezentat într-o 

mantie roșie, culoare tradițională pentru un 

martir, dar și ca războinic pedestru sau ca 

tribun militar în veșminte patriciene, cu o 

diadema metalică pe cap, cu o platoșă sub 

mantie, ținând o cruce în mana dreaptă și o 

sabie în mana stangă. 
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Sfântul Gheorghe pe Steagul Moldovei 

 

 Reprezentarea Sfanțului Gheorghe 

doborând balaurul este prezentă și pe Steagul 

Moldovei, aflat la Mănăstirea Zografu din 

Muntele Athos. Pe acest steag se află și 

rugăciunea Sfântului Ștefan cel Mare către 

Sfântul Gheorghe: "O, luptatorule și 

biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi și în 

nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, 

iar celor întristați, bucurie nespusă, primește 

de la noi această rugăminte a smeritului tău 

rob, a Domnului Io Ștefan Voievod, din mila 

lui Dumnezeu, Domnul Tării Moldovei. 

Păzește-l pe el neatins în lumea aceasta și în 

cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te 

cinstesc pe Tine, că să Te preamărim în veci. 

Amin. Și aceasta a făcut-o în anul 7008 

(1500), în al 43 an al Domniei Sale“. 

Menționăm că pecetea Mitropoliei Moldovei 

și Bucovinei poartă chipul Sfântului 

Gheorghe, preluat după steagul de lupta al 

Sfântului Ștefan cel Mare. 

 

Sfântul Gheorghe ca ocrotitor 

 

 În 1222, regele Angliei, Richard 

Inimă de Leu, l-a ales pe Sfântul Gheorghe 

patronul spiritual al Casei Regale și al 

întregii țări. Regele Edward al III-lea a 

înființat "Ordinul St. George", iar Crucea 

Sfântului Gheorghe a devenit, mai târziu, 

steagul Angliei, "Union Jack". Marele 

Mucenic Gheorghe este considerat și 

ocrotitorul Georgiei, Armeniei, Maltei, 

Lituaniei, Serbiei. Amintim că Sfântul 

Gheorghe este și ocrotitorul armatei române. 

Armata Română l-a luat ocrotitor pe Sfântul 

Mare Mucenic Gheorghe în anul 1920, 

pentru a-i întări pe militarii români în lupta 

lor pentru apărarea tării. După o perioadă de 

întrerupere a acestei cinstiri, începând cu 

anul 1990, Sfântul Gheorghe este cinstit în 

mod deosebit în toate unitățile militare. 

 

D A T E  
despre acest nume. 

 

 De Sfântul Gheorghe, aproape un 

milion de romani își aniversează onomastica. 

 

 Din cei 924.830 de romani care își 

aniversează onomastica de Sfântul Gheorghe, 

739.368 sunt bărbați, majoritatea acestora, 

respectiv 565.509, purtând numele de 

Gheorghe sau Ghiorghe. 

 

 Alăuri de aceștia, vor fi în sărbătoare 

și cei care poartă numele de George 

(144.873), Gheorghiță sau Ghiorghița 

(24.040). 

 

 Dintre femei, cele mai multe poartă 

numele de Georgeta (135.370). În această zi 

nu vor fi uitate nici persoanele cu nume de 

Gheorghiță sau Ghiorghița (34.623) și Geta 

(14.945 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mulți ani  
celor ce poartă numele  

Sfântului Mucenic Gheorghe. 
 

Sursa: crestinortodox.ro 
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(†) Cuvioasa  

Maria Egipteanca  
——  •  —— 

 

S-a născut  

la sfârşitul veacului al V-lea.  
 

Î 
ncă de la vârsta de 12 ani a plecat din casa 

părinţilor ei şi a mers în Alexandria. Era 

tânără şi frumoasă şi a căzut într-o atât de 

mare robie a plăcerilor, încât s-a făcut 

ademenitoare multor suflete de bărbaţi tineri 

şi bătrâni cu desfătările pierzătoare ale 

desfrânării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Însă, după ce a trăit 17 ani în cea mai 

adâncă viaţă păcătoasă, părându-i-se că 

acesta este singurul chip de a-şi trăi viaţa, 

Dumnezeu i-a întins mână de ajutor, făcând 

din ea un dreptar de întoarcere la pocăinţă, o 

pildă de nevoinţă peste fire şi de neasemuită 

sfinţenie. 

 Aşadar, dorind ea să se închine 

lemnului Sfintei Cruci, a mers la Ierusalim, 

vânzându-şi trupul corăbierilor, drept plată 

de călătorie. Dar, încercând să se apropie de 

lemnul Cinstitei Cruci, o putere nevăzută o 

respingea afară din biserică şi n-o lăsa să 

intre. Iar după ce a încercat de mai multe ori 

şi nu a izbutit, şi-a dat seama de viaţa ei 

păcătoasă şi de la această întâmplare au 

început plânsul şi pocăinţa Mariei. 

 

 Astfel, văzând ea icoana Maicii 

Domnului la intrarea în biserică, s-a rugat, 

zicând:  

 

 Fecioară Stăpână, care ai născut 

trupeşte pe Dumnezeu Cuvântul, ştiu că, din 

pricina păcatelor mele, nu este cuviincios şi 

binecuvântat lucru să văd sfântă icoana ta, 

care eşti cu totul curată, cu trupul şi cu 

sufletul. Drept este să fiu urâtă şi dispreţuită 

de tine care eşti cu adevărat neîntinată. 

 

Dar de vreme ce, după cum am auzit, 

Dumnezeu pe Care L-ai născut, pentru 

aceasta S-a făcut Om ca să cheme pe 

păcătoşi la pocăinţă, ajută-mă pe mine care 

nu am pe nimeni în ajutor. Porunceşte să mi 

se îngăduie să intru în biserică. Să nu mă 

lipseşti să văd lemnul pe care S-a răstignit 

Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Cel născut din 

tine şi Care Şi-a dat al Său sânge pentru 

mine. 

 

Porunceşte, Stăpână, să-mi fie deschisă şi 

mie uşa dumnezeieştii închinări a Sfintei 

Cruci. Lui Dumnezeu, Celui născut din tine 

te pun chezăşuitoare că niciodată nu voi mai 

pângări acest trup prin păcate ruşinoase, iar 

după ce voi vedea Sfânta Cruce, pe care S-a 

răstignit Fiul tău, mă voi lepăda numaidecât 

de lume şi îndată voi pleca acolo unde tu, 

Chezaşa mântuirii mele, mă vei povăţui. 
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 Deci, luând chezaşă pe Preacurata 

Născătoare de Dumnezeu, că, de o va lăsa să 

intre, îşi va schimba viaţa, a dobândit dorirea 

şi a ţinut făgăduinţa. Apoi, iarăşi s-a rugat 

Maicii Domnului, zicând:  

 

Stăpână preabună, faţă de mine ţi-ai arătat 

iubirea ta de oameni. Nu te-ai scârbit de 

nevrednicele mele rugăciuni. Am văzut slava 

pe care nu este drept să o vedem noi, cei 

păcătoşi. Slavă lui Dumnezeu care primeşte 

prin tine pocăinţa păcătoşilor! Dar ce voi 

gândi sau ce voi spune mai mult eu, 

păcătoasa? Este timpul, Stăpână, să-mi 

îndeplinesc făgăduinţa de a mă opri cu totul 

de la păcat. Arată-mi ceea ce trebuie să fac. 

Fii învăţătoarea mântuirii mele şi 

povăţuieşte-mă pe calea care duce la 

adevărata pocăinţă. Stăpână, Stăpână, nu 

mă părăsi! Amin. 

 

 Apoi a luat trei pâini uscate ca 

merinde, a trecut Iordanul şi s-a dus în pustia 

cea mai adâncă. Nevoinţele ei au fost multe 

şi grele: lacrimile neostoite, postul, 

rugăciunea, goliciunea trupului în frig şi în 

arşița soarelui. Şi aşa a trăit 47 de ani, aflând 

mântuirea în pocăinţă aspră, în încercări şi 

ispite. 

 

 Şi s-a înălţat deasupra celor trecătoare 

atât de mult, încât trecea cu picioarele pe 

deasupra, apa Iordanului şi, când stătea la 

rugăciune, se înălţa ca de un cot de la 

pământ, neavând alt martor decât pe 

Dumnezeu, iar la sfârşitul vieţii, pe 

dumnezeiescul ei duhovnic, Sfântul Zosima. 

 

 Acesta, cutreierând pustia de dincolo 

de Iordan a întâlnit-o pe Cuvioasa, apoi a 

spovedit-o şi a împărtăşit-o cu Trupul şi 

Sângele Domnului. Cu aceste nevoinţe şi prin 

harul lui Hristos biruind firea omenească şi 

dobândind vieţuire mai presus de om, încă 

din lumea aceasta, Sfânta Maria Egipteanca s

-a mutat la Domnul. 

 

 Biserica o prăznuieşte pe 1 aprilie şi 

în Duminica a cincea a Postului Mare, 

oferind-o ca pildă de pocăinţă şi întoarcere la 

Dumnezeu a celor păcătoşi. 

 

Sursa: basilica.ro 

 

Sfântul Cuvios Zosima 
——  •  —— 

 

 Cuviosul Zosima a fost monah în 

mănăstirea de la Iordan în timpul împărăţiei 

lui Teodosie cel Mic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 El este acel Cuvios Zosima care a 

aflat-o pe Sfânta Maria Egipteanca care se 

nevoia dincolo de Iordan, căreia i-a dus 

Sfânta Împărtăşanie o dată, iar în următorul 

an a îngropat-o. 

 

 Sfântul Cuvios Zosima a trecut la 

Domnul la vârsta de 100 de ani. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Spuneau ucenicii Sfântului Calinic că faptele 

îi erau întocmai după graiul gurii şi nu putea 

nimeni să-i găsească niciun cusur. Că după 

cum învăţa, aşa şi lucra. Că zice şi 

Mântuitorul: Ci cuvântul vostru să fie: Ceea 

ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; (Matei 

5, 37).  

 

(†) Sfântul Ierarh  

Calinic de la Cernica 
——  •  —— 

  

S 
fântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a 

născut pe 7 octombrie 1787 în 

București, în mahalaua Sfântului 

Visarion, fiul unor târgoveți de condiție 

medie, Antonie și Floarea Antonescu. A fost 

botezat cu numele Constantin. A urmat 

cursurile unei școli românești de pe lângă o 

biserică (Colțea, sau poate Sfântul Gheorghe 

Nou), aici învătând și limba greacă. În 1807, 

mai înainte ca să fi împlinit 20 de ani, tânărul 

Constantin Antonescu și-a urmat chemarea 

lăuntrică și a intrat frate la Mănăstirea 

Cernica. Pe 12 noiembrie 1808, tânărul 

Constantin este tuns călugăr sub numele de 

Calinic, iar după o lună este hirotonit 

ierodiacon la Biserica Sfântul Nicolae de la 

Cernica. 

 

 În anul 1813 Calinic a fost hirotonit 

preot împotriva voinței sale și a devenit 

duhovnicul și marele ecleziarh al Mănăstirii 

Cernica. A servit ca duhovnic nu numai a 

călugărilor, dar și a celor din afara mănăstirii, 

chiar și mitropolitului de la acea dată, 

Nectarie. În cursul anului 1817, a vizitat 

mănăstirile de la Muntele Athos unde a 

cunoscut viața călugărilor și asprele lor 

rânduieli, rânduieli care aveau să fi aplicate 

peste ani la Schitul Frăsinei și cărora el s-a 

supus de bunăvoie toată viața. Pe 14 

decembrie 1818, la 11 ani de la intrarea la 

mănăstire, întreaga obștea l-a ales stareț pe 

Calinic. În această perioadă s-a îngrijit de 

înființarea unei biblioteci care să cuprindă 

cele mai importante cărți de cultură 

teologică. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto - Sfântul Ierarh  

Calinic de la Cernica 

 

 Sfântul Calinic a fost un neobosit 

organizator, constructor și restaurator de 

biserici. Pentru calitățile sale, mitropolitul 

Dionisie Lupu l-a cinstit pe 9 aprilie 1820 pe 

starețul Calinic cu vrednicia de arhimandrit. 

Încă din 1834, domnitorul Alexandru Ghica l

-a sfătuit pe Sfântul Calinic să accepte 

scaunul mitropolitan. În 1850, într-un 

moment în care toate cel patru scaune 

mitropolitane din Muntenia erau vacante, 

domnitorul Barbu Știrbei, care avea o mare 

admirație pentru starețul mănăstirii ctitorite 



11 

 

de strămoșul său, vornicul Cernica Știrbei, l-

a convins pe Calinic să accepte scaunul 

epicopiei Râmnicului, acesta din urmă fiind 

ales în înalta funcție bisericească pe 15 

septembrie și hirotonit arhireu pe 26 

octombrie 1850, la vârsta de 63 de ani. 

Imediat după înscăunare, noul episcop s-a 

preocupat de ridicarea unei noi catedrale 

după propriile planuri, cu pictura lui 

Gheorghe Tattarescu. Reședința episcopală a 

fost mutată la Râmnicu Vâlcea în 1854.  

Episcopul s-a preocupat de redeschiderea 

Semniarului, închis în timpul revoluției din 

1848. Semniarul a fost redeschis mai întâi la 

Craiova (1851), după care a fost mutat la 

Râmnicu Vâlcea în 1854. Între 1859-1864 a 

refăcut și redeschis schitul Frăsinei, constuit 

în 1763, dar părăsit. În 1863, episcopul 

Calinic a construit la Frăsinei o biserică 

nouă, o cloponiță și noi chilii. La acest schit, 

Calinic a introdus rânduiala atonită și 

„blestemul” asupra hotarelor mănăstirești. 

 

 Pentru nevoile bisericilor, Sfântul 

Calinic a înființat cu mijloace proprii 

tipografia ‘Kallinik Rîmnik’ în 1861, cu bani 

împrumutați. Aici aveau să vadă lumina 

tiparului imporatante cărți bisericești. Cu un 

an înainte de moarte, Calinic a donat 

tipografia cu tot inventarul și cu cărțile aflate 

în depozit orașului, punând însă condiția ca 

jumate din veniturile viitoare să fie folosite 

pentru întreținerea schitului Frăsinei, iar 

jumătate pentru întreținerea școlilor din oraș, 

a elevilor săraci și a Seminarului. 

 

 Episcopul Calinic a fost și un 

însuflețit patriot. În calitatea sa de episcop, 

Calinic a participat la Adunările obștești ale 

țării și a fost deputat în Divanul ad-hoc, care 

a pregătit Unirea Principatelor. 

 

 Bătrânețea și boala l-au determinat pe 

Sfântul Calinic să-și scrie testamentul (diata) 

pe 18 septembrie 1857. Pe 24 mai 1867, fără 

să aibă aprobarea oficială a guvernului, 

Calinic s-a retras la Mănăstirea Cernica. Din 

respect pentru marile sale realizări, lui 

Calinic nu i s-a retras titulatura, rămânând 

până la sfârșitul vieții episcop titular al 

Râmnicului. A murit pe 11 aprilie 1868. A 

fost înmormântat două zile mai târziu în tinda 

ctitoriei sale, biserica Sfântul Gheorghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană - Sfântul Ierarh  

Calinic de la Cernica 

  

 Pentru curăția vieții sale, Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât 

ca să fie trecut în rândurile sfinților. 

Festivitățile proclamării solemne a 

canonizării au avut loc la Mănăstirea Cernica 

în zilele de 21 și 23 octombrie 1955. 

Prăznuirea a fost fixată la data trecerii sale 

către Domnul, 11 aprilie. 

 

Sursa: basilica.ro 
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D A T E 
——  •  —— 

 

30 APRILIE 

 

 În Vinerea Mare, zi aliturgică prăznuim 

răstignirea și moartea pe cruce a Mântuitorului Iisus 

Hristos. La slujba Prohodului Sfântul Epitaf este 

purtat în procesiune în jurul bisericii și apoi adus în 

Sfântul Altar. Acest moment semnifică purtarea 

Trupului Domnului de la Golgota la locul 

mormântului. Apoi este așezat pe Sfânta Masă 

(așezarea Domnului în mormânt), unde 

rămâne până la înălțarea Domnului, când este 

ridicat (înălțarea la cer a Mântuitorului) și 

pus spre păstrare.  

 

Fragmente din Prohodul Domnului 

  

Prohodul Domnului 
——  •  —— 

  

Starea întâi 

  

1.  În mormânt, Viaţă, 

Pus ai fost, Hristoase,  

Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti,  

Plecăciunea Ta cea multă preamărind. 

  

2. Dar cum mori, Viaţă,  

Şi cum şezi în mormânt ?  

Şi împărăţia morţii Tu o zdrobeşti  

Şi pe morţii cei din iad îi înviezi ? 

  

Starea a doua 

  

29. O, Hristoase-al meu ! 

Iosif şi Nicodim cu miruri, 

Într-un chip deosebit, acum Te gătesc 

Strigând: „O, pământe-nfricoşează-te !”  

30. Doamne, ai apus  

 Şi cu Tine-a soarelui lumină;  

 Iar făptura de cutremur cuprins-a fost,  

 Făcător al tuturor vestindu-Te. 

31. Piatra cea din unghi  

O acoperă piatra tăiată  

Şi pe Domnu-L pune-n groapă un muritor.  

Înfioară-te, de-acum, pământule ! 

  

Starea a treia 

  

42. Robilor tăi, Maică, 

Dă-le ca să vadă 

’Nvierea Fiului tău ! 

  

43. Neamurile toate 

Laudă-ngropării 

Ţi-aduc, Hristoase al meu. 

 

Sursa: doxologia.ro 


