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Calendar Creștin Ortodox 

 LUNA  AUGUST 
——  •  —— 

1 D Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și 

vin. Nu se fac nunți)  

Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, 

voscr. 6 

2 L Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel 

Mare (Post. Nu se fac nunți) 

3 M Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post. Nu se fac 

nunți) 

4 M Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post. Nu se fac nunți) 

5 J Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. 

Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post. Nu se fac nunți) 

6 V (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

7 S †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie - Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Sfințit 

Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

8 D Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 

27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7 

9 L Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Post. Nu se fac nunți)  

10 M Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post. Nu se fac nunți) 

11 M †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post. Nu se fac nunți) 

12 J Sf. Mc. Fotie și Anichit (Post. Nu se fac nunți) 

13 V Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei 

și Dositei (Post. Nu se fac nunți) 

14 S Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Dezlegare la ulei și vin. Nu 

se fac nunți) 

15 D (†) Adormirea Maicii Domnului (Nu se fac nunți) 

Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. Filipeni II, 5-11; I Corinteni I, 10-17; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-

28; Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8 

16 L Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod 

cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; 

Sf. Mc. Diomid  

17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian  

18 M Sf. Mc. Flor și Lavru (Post. Nu se fac nunți) 

19 J Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla  

20 V Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie (Post. Nu se fac nunți) 

21 S Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust  

22 D Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei  

Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii); 

Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9 

23 L Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon)

 

24 M Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation  

25 M Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit (Post. Nu se fac nunți) 

26 J Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa  

27 V Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei (Post. Nu se fac nunți) 

28 S Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia  

29 D (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. Marcu VI, 14-30; I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; 

glas 1, voscr. 10 

30 L †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și 

Alexandru, patr. Constantinopolului  

31 M Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului  
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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA  AUGUST 
——  •  —— 

 

4 august, miercuri, ora 18:00 - 

Program Spovedanie 

Acatistul Maicii Domnului 

Pantanassa 

5 august, joi, ora 18:00 - Vecernia 

praznicului Schimbării la față 

Acatistul Sf. Ioan Iacob Hozevitul 

6 august, vineri, ora 07:00 - Sfânta 

Liturghie 

Schimbarea la față a Domnului 

 

7 august, sâmbătă, ora 07:30 - 

Pomenirea celor adormiți 

8 august, duminică, ora 07:30 - 

Sfânta Liturghie 

 

9 august, luni, ora 17:30 - Program 

Spovedanie 

Acatistul Maicii Domnului 

Prodromița 

10 august, marți, ora 18:30 - 

Acatistul Maicii Domnului Grabnic 

Ajutătoare 

11 august, miercuri, ora 18:30 - 

Acatistul Maicii Domnului Bucuria 

celor necăjiți 

12 august, joi, ora 18:00 - Program 

Spovedanie 

Acatistul Adormirii Maicii 

Domnului 

13 august, vineri, ora 18:30 - 

Paraclisul Maicii Domnului 

 

 
 

 

14 august, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

ora 18:00 - Vecernia și Prohodul 

Adormirii Maicii Domnului 

15 august, duminică, ora 07:30 - 

Sfânta Liturghie 

Adormirea Maicii Domnului 

 

 

 

 

16 august, luni, ora 07:30 - Sfânta 

Liturghie 

Sfinții Martiri Brâncoveni 

Hramul Bisericii Odăi 

 

21 august, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

22 august, duminică, ora 07:30 - 

Sfânta Liturghie 

 

25 august, miercuri, ora 18:30 - 

Slujba Aghiasmei mici și  

Rugăciuni pentru sănătate și izbăvirea 

de duhuri necurate 

 

28 august, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

29 august, duminică, ora 07:30 - 

Sfânta Liturghie 

Tăierea capului Sf. Ioan 

Botezătorul  
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Scrie Marele Vasile: „Vino ca umblând prin 

istorie, să cercetezi originea postului. Căci 

acesta nu este o invenție recentă. Este comoara 

părinților. Tot ceea ce diferă de vechime este 

de rușine. Ia aminte la căruntețea postului. 

Căci este de o vârstă cu omenirea însăși, căci 

postul pentru prima dată în Rai a fost rânduit 

cea dintâi poruncă pe care a primit-o Adam: 

«Nu veți mânca din pomul cunoștinței binelui și 

răului»”. 

 

(†) Postul pe vremea  

Vechiului Testament 
——  •  —— 

 

 Valoarea religioasă a postului iese în 

evidență în mod clar din paginile Vechiului 

Testament. Constituie expresia lăuntrică a 

întoarcerii omului către Dumnezeu și 

descoperă zdrobirea și pocăința omului 

păcătos. Prin post, omul se smerește înaintea 

lui Dumnezeu. Și această smerenie și 

zdrobire pe care le arată suferința postului îi 

dă omului dreptul de a chema cu căldură mila 

și ajutorul lui Dumnezeu. Această convingere 

a israeliteanului evlavios se desprinde din 

mulți dintre psalmii împăratului profet David 

(Psalmul 34, 13; 68, 11; 108, 24). 

 

 Mulți dintre părinții Bisericii – și în 

special Sfântul Vasile cel Mare – susțin că 

postul a fost rânduit încă din Rai odată cu 

porunca pe care a dat-o Dumnezeu celor întâi 

zidiți care le interzicea să mănânce „din 

pomul cunoștinței binelui și a 

răului” (Facerea 2, 16-17). Scrie Marele 

Vasile: „Vino ca umblând prin istorie, să 

cercetezi originea postului. Căci acesta nu 

este o invenție recentă. Este comoara 

părinților. Tot ceea ce diferă de vechime este 

de rușine[1]. Ia aminte la căruntețea postului. 

Căci este de o vârstă cu omenirea însăși, căci 

postul pentru prima dată în Rai a fost rânduit 

cea dintâi poruncă pe care a primit-o Adam: 

«Nu veți mânca din pomul cunoștinței 

binelui și răului»”. Iar acel „nu veți mânca” 

înseamnă rânduiala postului și a înfrânării. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porunca pentru post aspru zilnic o dă 

Dumnezeu Însuși lui Moise. Este postul care 

avea loc la sărbătoarea marii pocăințe sau a 

împăcării (Leviticul 16, 29, 30; 23, 27-33). 

Constituie singurul post pe care-l poruncește 

legea mozaică și era foarte aspru, lipsă totală 

de hrană. Prin acest post Israeliții voiau să Îl 

împace sau să Îl îmbuneze pe Dumnezeu cu 

privire la păcatele lor. După robia 

Babilonului s-au rânduit și alte posturi 

regulate în amintirea unor evenimente 

religioase și naționale de seamă sau și a 

diferitelor nenorociri, cum era de pildă 

zdrobirea tablelor legii de către Moise 

(Ieșirea 32), căderea Ierusalimului sub 

Babilonieni (IV Regi, 24-25; II 

Paralelipomena 36; Ier. 52, 4). 

 

 În afară de posturile regulate în 

Vechiul Testament mai sunt amintite și zile 

de post neregulate. În perioada Judecătorilor 

s-a ținut post pentru tăierea multor mii de 

israeliți de către fiii lui Veniamin (Judecători 

20, 25-26). Postesc israeliții pentru moartea 
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neașteptată a regelui Saul (I Regi, 31, 13). 

Încă și David împreună cu oamenii lui au 

postit când a fost anunțat cu privire la 

moartea lui Saul și a fiilor lui (II Regi, 1, 11-

12). 

 

(IPS Symeon Koutsas, Postul Bisericii. De 

ce, cand si cum postim?, Editura Apostoliki 

Diakonia, Athena, 2011) 

 

[1] Principiu al lui Aristotel în Retorica, 

unde spune că tot ceea ce este de la cei vechi 

are superioritate și autoritate morală asupra 

a ceea ce este nou. Vechimea este astfel 

ridicată la rang de valoare morală și 

filosofică în sine. Același principiu este 

invocat de Cicero prin mos maiorum. 
 

 

 

 

 

Miercurea şi vinerea sunt cele mai întristătoare 

zile: miercurea, Iuda L-a trădat pe Mântuitorul, 

iar vinerea a fost răstignit El pe Cruce. În 

această zi, cu 2000 de ani în urmă, s-a 

cutremurat întreg pământul.  

 

(†) Postul de miercuri şi vineri 
——  •  —— 

  

 Știm că în săptămână sunt şapte zile şi 

trei dintre acestea sunt zile dosebite: 

duminica, miercurea şi vinerea? Duminica e 

ziua în care Mântuitorul S-a ridicat din 

mormânt şi a biruit moartea – aceasta este 

întotdeauna zi de sărbătoare. 

 

 Iar miercurea şi vinerea sunt cele mai 

întristătoare zile: miercurea, Iuda L-a trădat 

pe Mântuitorul, iar vinerea a fost răstignit El 

pe Cruce. În această zi, cu 2000 de ani în 

urmă, s-a cutremurat întreg pământul, a plâns 

şi a pătimit întregul Univers, soarele s-a 

întunecat, iar stelele au căzut din cer. 

 

 În amintirea acestor fapte 

întristătoare, ţii tu oare post miercurea şi 

vinerea? Şi nu numai pe acestea, ci şi 

posturile Paştelui, Adormirii Maicii 

Domnului, Naşterii Domnului şi pe cel al 

Sfinţilor Apostoli, hotărâte de Sfânta 

Biserică. 

 

(Preotul Maxim Kozlov, Spovedania copiilor. 

Sfaturi practice pentru preoţi, părinţi şi copii, 

traducere din limba rusă de Gheorghiţă 

Ciocioi, Editura de Suflet, Bucureşti, 2014, p. 

22) 

 

Sursa: doxologia.ro 

 

“Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă 

socoteală ca să fie într-adevăr de folos, 

neunit cu bunătatea inimii, cu paza gurii, cu 

abținerea de a osândi pe altul – lucru foarte 

vinovat înaintea lui Dumnezeu – nu folosește, 

ba chiar vatămă. Poți să te usuci și să mori 

de foame, dar dacă ai răutate împotriva 

aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu 

e de față, zadarnic îți este postul.” 

 

Părintele Sofian Boghiu 

1912 – 2002 

 

“Pentru cei ce se nevoiesc să-şi păzească 

curăţia lor sufletească şi trupească, 

gândurile curate au mai mare putere 

duhovnicească decât toată asceza, postul, 

privegherea etc.” 

 

“Războiul trupesc firesc se retrage cu postul, 

privegherea, rugăciunea, dar numai atunci 

când nu există mândrie.” 

 

Sfântul Paisie Aghioritul 

1924 - 1994 
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Cea mai bună sinteză a învăţăturilor despre 

post o găsim la Sfântul Vasile cel Mare care 

zice: „Dacă lumea ar posti, nu s-ar mai face 

arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi 

închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi să se 

înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să 

izgonească iubirea de arginţi, lăcomia şi orice 

vicleşug. Postul ne face asemenea cu îngerii”.  

 

(†) Postul ne face  

asemenea îngerilor 
——  •  —— 

  

 Ca definiţie simplă, postul se 

constituie prin reţinerea totală sau parţială de 

la anumite alimente şi băuturi, de la viaţa 

conjugală şi distracţii, pe un timp mai lung 

sau mai scurt, în scop religios-moral. Dar nu 

ne putem opri aici, deoarece această reţinere 

alimentară de la mâncaruri şi băuturi este 

numai partea văzută a postului creştin. Partea 

nevăzută a postului, cea interioară, 

duhovnicească, sufletească, care de multe ori 

este mult mai importantă decât cea fizică, 

înseamnă reţinerea spirituală de la gânduri, 

pofte, patimi, vorbe şi fapte rele. 

 

 Biserica noastră consideră că 

adevăratul post este postul total, postul 

integral, care este post trupesc şi post 

sufletesc în acelaşi timp. Sfinţii Părinţi au 

subliniat că postul trupesc fără cel sufletesc 

este lipsit de orice valoare morală. Scopurile 

postului cuprind: înmulţirea milosteniei, 

înteţirea rugăciunii către Dumnezeu, a 

pocăinţei, pregătirea pentru Sfânta 

Spovedanie şi împărtăşirea cu Trupul şi 

Sângele Domnului. 

 

 Sfinţi Părinţi spun că postul potoleşte 

poftele trupului (Sfântul Evagrie Monahul), 

deprinde voinţa să domine asupra lăcomiei 

pântecelui – cea care alungă toate virtuţile 

(Nil Ascetul) –, este o jertfă bineplăcută lui 

Dumnezeu, înlesneşte săvârşirea tuturor 

virtuţilor şi ajută rugăciunea, purifică 

organismul de toxine, îl înnoieşte şi-l ferește 

de boli, iar de unele chiar îl vindecă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alţi Sfinţi Părinţi, precum Vasile cel 

Mare, Ioan Gură de Aur, arată originea 

divină a postului în Rai, prin interzicerea dată 

de către Dumnezeu protopărinţilor noştri de a 

mânca din pomul oprit. Dacă Adam şi Eva ar 

fi postit, n-am mai fi avut nevoie de postul de 

acum. Ne-am îmbolnăvit prin neascultare şi 

trebuie să ne vindecăm prin ascultarea de 

Dumnezeu şi prin post (înfrânare). Aceasta o 

găsim în mod explicit prin instituirea în 

calendarul creştin-ortodox a Duminicii 

izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de 

brânză), ca ultimă Duminică dinaintea 

începerii Postului Sfintelor Paşti. 

 

 Practicat din vremuri străvechi, postul 

este regăsit aproape în toate religiile şi la 

toate popoarele, în forme şi accepţiuni 
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diferite, adaptate la timpurile, locurile, 

nivelul de civilizaţie şi de practică religioasă 

specifice. 

 

 Evreii, în Vechiul Testament, au 

practicat postul cerut de Legea lui Moise 

(Deuteronom 9, 10; Levitic 16, 29-31; 

Judecători 20, 26; I Regi 7, 6; Isaia 58, 6; Ioil 

2, 15; Iona 3, 5-8). Din Pilda vameşului şi a 

fariseului cunoaştem că evreii posteau de 

două ori pe săptămână, marţea şi joia. 

 

 Însuşi Mântuitorul Hristos S-a retras 

în pustie, unde a postit 40 de zile şi 40 de 

nopţi (Matei 4, 2; Luca 4, 2), Prin exemplul 

Său, Iisus a desăvârşit postul prin arătarea 

sensului său adevărat, ca şi a modului în care 

trebuie să fie practicat (Matei VI, 16-18). 

Mai mult, El a recomandat postul, alături de 

rugăciune şi semnul Sfintei Cruci, drept arme 

împotriva diavolilor (Matei 17, 21; Marcu 9, 

29). 

 

 Sfinţii Apostoli şi ucenicii lor s-au 

pregătit pentru misiuni importante prin post 

şi rugăciune (Fapte 13, 3; 14, 23). În 

Canoanele 66 și 69 apostolice, în 

Constituţiile Apostolice 5, 15, Sfinţii 

Apostoli au recomandat tuturor creştinilor 

postul ca obligaţie generală. 

 

 Sfinţii Părinţi din veacurile următoare 

au practicat şi recomandat postul, subliniind 

valoarea deosebită a acestuia. Prin hotărârile 

unor Sinoade ecumenice şi particulare, ca şi 

prin canoanele unor Sfinţi Părinţi, postul a 

fost instituţionalizat (89 sinodul VI 

ecumenic; 49, 50, 51 şi 52 Laodiceea; 1 

Dionisie al Alexandriei; 15 Petru al 

Alexandriei; 8 şi 10 Timotei al Alexandriei, 

ş.a.). 

 

 Sfântul Casian spunea că principiul 

călăuzitor cu privire la hrană este de a nu da 

trupului spre satisfacerea plăcerii, ci spre 

îndreptarea slăbiciunii. Sfântul Maxim 

Mărturisitorul zicea: „Cei care se împărtăşesc 

de mâncare din alte motive decât de hrană şi 

tămăduire se vor osândi cu cei care s-au dat 

desfătării”. Sfântul Ioan Gură de Aur spune 

că postul ni s-a dat de Dumnezeu ca leac 

salvator, prin care să se stârpeasca păcatul 

desfrânării şi grija lumească să se îndrepte 

spre activitatea duhovnicească.           

 

 În mod special, în perioada celor patru 

posturi (al Naşterii Domnului, al Sfintelor 

Paşti, al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi al 

Sfintei Marii), creştinii se pregătesc 

sufleteşte şi trupeşte pentru Sfânta 

Spovedanie şi Sfânta Împărtășanie. Harului 

Duhului Sfânt poate conduce, numai prin 

Biserică, prin Sfintele Taine, prin preot, la 

disciplinarea biologicului, la schimbarea 

traiectoriei tentaţiei, la canalizarea energiei 

înmagazinate în fiinţa noastră pentru 

atingerea scopurilor postului. 

 

 Cea mai bună sinteză a învăţăturilor 

despre post o găsim la Sfântul Vasile cel 

Mare care zice: „Dacă lumea ar posti, nu s-ar 

mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale 

şi închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi să se 

înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să 

izgonească iubirea de arginţi, lăcomia şi 

orice vicleşug. Postul ne face asemenea cu 

îngerii”. 

 

 Postul determină sufletul să 

strălucească şi înalţă simţurile, supune pe 

trup duhului, face inima zdrobită şi smerită, 

nimiceşte norul poftelor, stinge aprinderea 

desfrânării şi luminează înţelepciunea 

omului. Postul păzeşte pe prunci, face curat 

pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân. 

Postul desăvârşeşte pe creştin. 
 

Sursa:doxologia.ro 
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(†) Sf. Proroc Miheia  
——  •  —— 

 

 Sf. Proroc Miheia a fost fiul lui Ioram 

și a prorocit 84 de ani, cu 660 ani înainte de 

venirea Mântuitorului Iisus Hristos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Miheia – cel care este de la 

Dumnezeu. Aceasta este tâlcuirea numelui 

proorocului Miheia. Însuşi numele său 

reprezintă o mărturie a activităţii sale 

prooroceşti.  Miheia s-a născut în localitatea 

Morati. Era fiul lui Ioram şi a fost 

contemporan cu alţi prooroci importanţi 

precum Isaia, Osea sau Amos. 

 Acest prooroc l-a mustrat pe Ahav, 

împăratul Samariei, pentru păcatele săvârșite, 

și, pentru a nu fi pedepsit pentru această 

îndrăzneală, a fugit în munți. După moartea 

lui Ahav, Miheia a fost ucis de fiul acestuia, 

deoarece și el a fost mustrat de prooroc 

pentru păcatele lui și ale părinților săi. 

 Sf. Prooroc Miheia a fost îngropat în 

Morati, lângă movila lui Enachim. 

 

(†) Înainteprăznuirea 

Adormirii Maicii Domnului 
——  •  —— 

  

 În Biserica Ortodoxă durata serbării 

praznicelor împărătești este de o zi, cu excepția 

Sărbătorii Învierii Domnului care ține trei zile 

de-a rândul. Însă, pentru pregătirea sufletească 

a credincioșilor, toate sărbătorile împărătești 

sunt precedate de un timp de pregătire 

numit preserbare, înainte-serbare sau înainte-

prăznuire. 

 

 De asemenea, sărbătorile împărătești au 

și o perioadă de continuare sau prelungire a 

serbării, numită după-serbare sau după-

prăznuire. 

 

 Prima zi a înainte-serbării se numește 

începutul sărbătoririi, iar ultima zi a după-

serbării se numește, cu un termen 

slavon, odovania, adică sfârșitul, dezlegarea sau 

încheierea sărbătorii. 

În ziua dinaintea sărbătorii Adormirii Maicii 

Domnului se oficiază, în cadrul Vecerniei Mari, 

Rânduiala Prohodului Adormirii Maicii 

Domnului. 

 

 Prohodul Maicii Domnului a fost 

alcătuit de Manuel din Corint la începutul 

secolului al XVI-lea, după modelul Prohodului 

Mântuitorului care se cântă în Vinerea Mare. 

Generalizată mai ales în bisericile ruseşti, a 

pătruns şi în spaţiul românesc, prin traducerea 

făcută în 1820 de Ion Pralea. 
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(†) Adormirea Maicii 

Domnului 
——  •  —— 

  

 Praznicul Adormirii Maicii 

Domnului este cea mai de seamă dintre 

sărbătorile Preasfintei Fecioare Maria, 

Născătoarea de Dumnezeu. În Sfânta 

Scriptură nu aflăm nimic despre Adormirea 

Maicii Domnului. În schimb, cântările şi 

imnele de la Vecernia şi Utrenia sărbătorii ne 

vestesc adevărata tradiţie a Bisericii în 

această privinţă. 

 

 Când a binevoit Hristos, Dumnezeul 

nostru, să ia la Sine pe Maica Sa, atunci, cu 

trei zile mai înainte, a rânduit ca ea să 

cunoască printr-un Înger mutarea de pe 

pământ la viaţa cerească. Deci, înştiinţându-

se Născătoarea de Dumnezeu despre aceasta, 

s-a bucurat mult şi s-a suit degrabă în 

Muntele Măslinilor, ca să se roage. 

 

 S-a întors apoi acasă şi a pregătit toate 

cele de îngropare, încredinţând pe cele de 

aproape ale ei că, mutându-se la ceruri, nu 

numai că nu le va uita, ci pe toată lumea o va 

cerceta şi o va ocroti. Ea a împărţit văduvelor 

sărace veşmintele sale, apoi, luându-şi iertare 

de la toţi şi aşezându-se pe pat, a făcut 

rugăciune pentru întărirea lumii şi pentru 

vieţuirea în pace. 

 

 Şi, binecuvântând pe toţi cei de faţă, şi

-a dat sufletul în mâinile Fiului şi 

Dumnezeului ei. Multe vindecări s-au 

împărţit atunci tuturor celor bolnavi, prin 

binecuvântarea ei. 

 

 Şi s-a făcut atunci tunet mare şi au 

venit de la marginile lumii, ca pe nişte nori, 

toţi Apostolii lui Hristos la casa Maicii 

Domnului, din Ierusalim. Şi, începând Petru 

cântarea cea de îngropare, Apostolii au 

ridicat patul şi au însoţit la mormânt trupul 

cel primitor de Dumnezeu. Şi, sosind în satul 

Ghetsimani şi aşezând în mormânt trupul 

Maicii Domnului, Apostolii au zăbovit acolo 

încă trei zile, aşteptându-l pe Sfântul Apostol 

Toma, care, din rânduială dumnezeiască, 

lipsea. 

 

 Şi, sosind, Sfântul Apostol Toma s-a 

întristat, fiindcă nu se învrednicise a mai 

vedea chipul Maicii Domnului, ca şi ceilalţi 

Apostoli. Deci, cu hotărâre de obşte, s-a 

deschis mormântul pentru el. Şi, dacă s-a 

deschis, s-au minunat, că au aflat mormântul 

fără sfântul ei trup, fiind numai giulgiul lăsat, 

ca mângâiere şi mărturie neîndoielnică a 

mutării Născătoarei de Dumnezeu la ceruri 

cu trupul. 

 

Aşadar, după credinţa Sfintei noastre 

Biserici, la Adormirea Maicii Domnului, 

trupul ei n-a cunoscut stricăciunea, care vine 

după moarte, nici n-a rămas în mormânt. 

Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu şi 

preaslăvit, a fost mutată şi cu trupul la ceruri, 

ca o pârgă a întregii omeniri. 

 

 Dar, spre deosebire de Mântuitorul, ea 

a fost dusă la ceruri de Îngeri, nu prin puterea 

ei proprie, ci prin voinţa Fiului ei, Domnul 

nostru Iisus Hristos; iar acolo, în ceruri, se 

roagă de-a pururi pentru noi. Să avem, 

aşadar, mare încredere în ocrotirea ei, pentru 

că ea singură poate mijloci înaintea lui 

Dumnezeu cu îndrăznire de mamă. 

 

 Pentru rugăciunile Preacuratei Tale 

Maici, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne şi 

ne mântuieşte pe noi. Amin. 

 

Sursa:basilica.ro 
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Sfântul Voievod martir Constantin 

Brâncoveanu, domnitorul Țării 

Românești, cu fiii săi 

——  •  —— 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La 28 octombrie 1688, se sfârșea din 

viață Șerban Vodă Cantacuzino, domnul 

Țării Românești, în timpul căruia s-au ridicat 

sfinte lăcașuri de închinare și s-a început 

tipărirea primei ediții integrale a Bibliei în 

românește. în aceeași zi, boierii munteni au 

ridicat în scaunul de domnie pe nepotul de 

soră al celui răposat, logofătul Constantin 

Brâncoveanu (n. 1654), cu misiuni însemnate 

în viața politică a țării. învățase carte, inclu-

siv limbile greacă, latină și slavonă, cu 

dascăli ale căror nume au rămas necunoscute, 

apoi s-a căsătorit cu Maria, nepoata de fiu a 

domnitorului Antonie din Popești, având 

unsprezece copii: patru feciori și șapte fete. 

De tânăr a fost chemat în slujbe domnești, 

sub Gheorghe Duca și Șerban Cantacuzino, 

ajungând, în cele din urmă, mare logofăt. 

 

 Și-a început domnia în împrejurări 

grele pentru Țara Românească, în timpul 

unui îndelungat război între turci și austrieci. 

Noul domn, printr-o diplomație deosebită, a 

știut să întrețină legături de prietenie cu toți, 

pentru ca țara să fie ferită de jafuri și pustiiri 

din partea unor oști străine. în astfel de îm-

prejurări favorabile, cei peste douăzeci și 

cinci de ani de domnie reprezintă o perioadă 

de maximă strălucire culturală și artistică. S-

au zidit acum biserici și mănăstiri, s-au 

deschis școli de toate gradele, s-au tipărit 

cărți în diferite limbi, au fost sprijiniți și în-

curajați oamenii de carte, s-au acordat aju-

toare materiale multor așezăminte bisericești 

ortodoxe căzute sub dominație otomană. 

 

 Constantin Brâncoveanu se numără 

printre marii ctitori de lăcașuri sfinte din 

trecutul nostru. încă înainte de a ajunge domn 

a zidit două biserici, una la Potlogi și alta la 

Mogoșoaia, lângă București. în vara anului 

1690, a pus piatra de temelie a celei mai de 

seamă din ctitoriile sale, mănăstirea Hurezi 

sau Horezu, cu hramul „Sfinții împărați Con-

stantin și Elena”, cu ziduri și turnuri de 

apărare, cu numeroase clădiri în incintă. Bi-

serica mare a fost împodobită cu fresce de 

către renumitul zugrav Constantinos, un grec 

care a trăit însă la noi; se remarcă în mod 

deosebit scenele legate de viața împăratului 

Constantin, dar mai ales un impresionant șir 

de personaje ale vieții politice din trecut: 

neamul Basarabilor, al Cantacuzinilor și 

membri ai familiei domnitoare, și anume 

Constantin Vodă Brâncoveanu cu cei patru 

fii și doamna Maria cu patru fiice, toate în 

pronaos. Tot în pronaos era pregătit și 

mormântul în care urmau să fie așezate spre 

veșnică odihnă trupul domnitorului și cel al 

soției sale, în afară de biserica principală, 

mai există alte câteva schituri și paraclise: 
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bolnița, ctitoria doamnei Maria, paraclisul, 

făcut de domn, schitul Sfinții Apostoli, cti-

torit de primul egumen Ioan, schitul Sfântul 

Ștefan, ctitorit de Ștefan, fiul domnitorului, și 

schitul Sfântul Ioan Botezătorul. 

 

 Tot în Oltenia, a refăcut din temelie 

mănăstirea Mamul, pe locul unei biserici de 

lemn ctitorită de frații Buzești, și Brâncoveni, 

veche ctitorie a boierilor Craiovești și a lui 

Matei Basarab, în care erau îngropați și 

membri ai familiei Brâncoveanu. 

 

 În București a ctitorit trei biserici, tot 

pe locul unora mai vechi: biserica Sfântul 

Ioan cel Mare sau Grecesc, biserica mă-

năstirii Sfântul Sava, ambele demolate în 

secolul al XIX-lea, și biserica mănăstirii 

Sfântul Gheorghe Nou, existentă și azi, în 

centrul Capitalei, restaurată în zilele noastre. 

în această biserică au fost depuse și ose-

mintele ctitorului, în anul 1720, fiind aduse 

în ascuns de soția sa, doamna Maria. 

 

A mai zidit o biserică în satul Doicești (jud. 

Dâmbovița). îm-preună cu unchiul său, 

spătarul Mihai Cantacuzino, a ridicat mă-

năstirea din Râmnicu Sărat, cu hramul Ador-

mirea Maicii Domnului, închinată mănăstirii 

Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. 

 

 În afară de aceste mănăstiri și biserici, 

zidite în întregime de binecredinciosul domn, 

a mai făcut o seamă de îmbunătățiri și refac-

eri la multe altele, ca mănăstirile Cozia, Ar-

nota, Bistrița, Polovragi, Strehaia, Sadova, 

Gura Motrului, Dealu, Snagov, bisericile 

Domnească, Sfinții împărați Constantin și 

Elena și Sfântul Dumitru, toate din Târ-

goviște, etc. 

 

 În Transilvania a zidit o biserică în 

Făgăraș, alta în Ocna Sibiului, precum și 

mănăstirea Sâmbăta de Sus, cea din urmă 

fiind distrusă cu tunurile în secolul al XVIII-

lea, din dispoziția autorităților habsburgice, 

și refăcută abia în prima jumătate a secolului 

al XX-lea. În Constantinopol a zidit biserica 

Sfântul Nicolae din cartierul Galata, la 

mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos 

a făcut un paraclis și o trapeză, iar la Ismail, 

dincolo de Prut, a ridicat o biserică cu hramul 

Sfântul Gheorghe. 

 

 În același timp, Constantin Brân-

coveanu a fost un neîntrecut sprijinitor și 

ocrotitor al oamenilor de cultură. Acum au 

trăit la București numeroși învățați străini – 

greci și de alte neamuri -, fie reprezentanți ai 

culturii italiene, fie ai celei grecești, toți spri-

jiniți material de domnul român. Dar, pe 

lângă învățații străini, în timpul domniei lui 

și-au desfășurat activitatea numeroși oameni 

de carte români. între ei se numără unchiul 

său, stolnicul Constantin Cantacuzino, re-

numit istoric, cu studii la Padova, care a în-

ceput o Istorie a Țării Românești, dar n-a 

ajuns să scrie decât o parte din ea; frații Radu 

și Șerban Greceanu, primul din ei fiind 

„cronicarul oficial” al domniei lui Brân-

coveanu, cu o în-semnată lucrare istorică; 

Radu Popescu, cu o cronică privind întreaga 

istorie a Țării Românești; frații David și Teo-

dor Corbea, fiii unui preot din Brașov; re-

numitul psalt „Filotei sin agăi Jipăi”, de la 

care a rămas prima Psaltichie românească 

cunoscută; episcopii Mitrofan și Damaschin 

de la Buzău; mitropoliții Teodosie și urmașul 

său, marele cărturar Antim, originar din 

Iviria, românizat și identificat întru totul cu 

năzuințele credincioșilor pe care-i păstorea, 

la care se adaugă mai mulți copiști de ma-

nuscrise românești, clerici sau mireni. 

 

 Constantin Brâncoveanu a fost un 

mare sprijinitor al Academiei domnești de la 

mănăstirea Sfântul Sava din București, pe 

care a reorganizat-o, numindu-1 în fruntea ei 
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pe învățatul grec Sevastos Kyminitis, urmat 

de Marcu Porfiropol. în 1707 domnitorul a 

procedat la o nouă reorganizare a ei, cu aju-

torul câtorva cărturari ai vremii. Academia 

era organizată ca o Facultate de Litere și 

Filosofie din cadrul Universităților apusene. 

 

 Paralel cu Academia de la Sfântul 

Sava funcționau și alte școli, în incinta unor 

mănăstiri, în care se preda în slavonește și 

românește. Așa au fost școlile de la mănăstir-

ile Sfântul Gheorghe Vechi și Colțea, 

amândouă în București, care pregăteau dieci 

pentru cancelariile domnești, preoți și 

dascăli. O serie de școli românești existau în 

orașele țării, în mănăstiri și chiar în mediul 

rural. în câteva mănăstiri s-au pus bazele 

unor biblioteci renumite, cu lucrări procurate 

în mari centre culturale din Apus, tipărite în 

limbi clasice sau de circulație, în diferite epo-

ci. între ele s-au remarcat biblioteca de la 

mănăstirea Mărgineni a lui Constantin Can-

tacuzino, fondată de tatăl acestuia, precum și 

biblioteca mănăstirii Hurezi, fondată de 

însuși Constantin Brâncoveanu. 

 

 Dar acest domn a fost un mare ocroti-

tor al tiparului. Domnia lui începe printr-un 

act de cultură, și anume prin apariția Bibliei 

de la București, prima ediție integrală a ei în 

limba română, operă de mari proporții pentru 

acel timp (944 pagini în format mare, pe 

două coloane, cu literă măruntă). Tipărirea 

începuse încă din timpul lui Șerban Can-

tacuzino, la 5 noiembrie 1687; un prim tiraj 

era terminat în septembrie 1688, deci în tim-

pul vieții acestuia, iar al doilea tiraj s-a termi-

nat abia în noiembrie 1688, sub noul domni-

tor. Potrivit unei note dintr-o altă tipăritură, 

Brâncoveanu, ca mare logofăt, a fost 

„ispravnicul” lucrării de tipărire a acestei 

prime ediții a Bibliei românești. Era o operă 

de colaborare a cărturarilor români de pre-

tutindeni. 

 

 Pe lângă tipografia mai veche, înfi-

ințată în 1678 la București de către mi-

tropolitul Varlaam, s-au înființat acum câteva 

tipografii noi: la Buzău în 1691, prin 

strădaniile episcopului Mitrofan (un 

moldovean, fost episcop de Huși), la Snagov, 

după 1694, la Râmnicu Vâlcea în 1705, la 

Târgoviște în 1708, toate prin osteneala lui 

Antim Ivireanul care, din smerit ieromonah, 

a fost ales în 1705 episcop la Râmnic, iar în 

1708 mitropolit. S-au tipărit diferite cărți: de 

slujbă, de teologie, de învățătură, de com-

batere a catolicismului și a calvinismului, 

toate în limbile română, greacă, slavonă și 

chiar arabă. De pildă, în tipografia înființată 

de episcopul Mitrofan la Buzău s-au impri-

mat Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Mo-

vilă, în românește (1691), cele 12 Mineie cu 

tipicul, paremiile și sinaxarul în românește 

(1698) și altele. 

 

 În tipografia de la București, pusă din 

1691 sub conducerea ieromonahului Antim 

Ivireanul, au apărut mai multe cărți de slujbă 

sau de învățătură, între care și un frumos 

Evangheliar greco-român (1693). în cea de la 

mănăstirea Snagov, îndrumată tot de Antim, 

s-a tipărit, între altele, un Liturghier greco-

arab, în 1701, prima carte imprimată cu litere 

arabe, la rugămintea patriarhului Atanasie 

Dabas al Antiohiei. Reîntors la București, 

Antim Ivireanul imprimă acolo noi cărți în 

românește și grecește, precum și un Ceaslov 

greco-arab (1702), cerut de același patriarh 

antiohian. 

 

 După ce a ajuns episcop la Râmnic, 

Antim Ivireanul a început – desigur, cu con-

simțământul domnitorului – șirul unor 

tipărituri românești, menite să ducă la trium-

ful deplin al limbii române în slujba biseri-

cească. Astfel, în 1706 s-au tipărit Liturghi-

erul și Molitvelnicul, primele ediții românești 
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ale acestor cărți în Muntenia. 

 

 Ca mitropolit, din 1708, Antim 

Ivireanul a continuat editarea de cărți de 

slujbă în românește la Târgoviște 

(Liturghierul, Molitvelnicul, Octoihul, 

Catavasierul, Ceaslovul, Psaltirea], Trebuie 

notat că toate erau traduse de însuși mi-

tropolitul Antim într-o frumoasă limbă 

românească, deosebit de expresivă, încât 

traducerile sale se folosesc până azi. În felul 

acesta, Antim Ivireanul, sprijinit de domn, a 

rămas în istoria Bisericii noastre drept crea-

torul „limbii liturgice românești”. 

 

 Cele peste șaizeci de cărți tipărite de 

Antim, la care se adaugă cele aproximativ 

cincisprezece de la Buzău, reprezintă o perio-

adă de maximă înflorire a tiparului la noi, 

aceasta fiind și o urmare a sprijinului generos 

al domnitorului. 

 

 În același timp, Constantin Brân-

coveanu i-a sprijinit pe cărturarii greci sta-

biliți la noi, ca să-și poată desfășura activi-

tatea ca profesori la Academia de la Sfântul 

Sava, ori să le fie editate lucrările în tipar-

nițele conduse de Antim Ivireanul. Câțiva 

tineri greci au făcut studii în Apusul Europei 

cu ajutoare din partea domnului muntean. A 

acordat ajutoare substanțiale Patriarhiilor din 

Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ieru-

salim, mănăstirilor din Muntele Athos, de la 

Meteora, din Țara Sfântă și de la Muntele 

Sinai. 

 

 O grijă deosebită a arătat românilor 

din Transilvania și Bisericii lor. Arătam mai 

sus că a ctitorit aici trei lăcașuri de închinare, 

la Făgăraș, Ocna Sibiului și Sâmbăta de Sus. 

A oferit numeroase danii bisericii Sfântul 

Nicolae din Șcheii Brașovului, pe care au 

ajutat-o, de altfel, și mulți dintre înaintașii 

săi. Mitropoliei din Alba Iulia i-a acordat, în 

1698, o subvenție anuală de 6000 de aspri, ca 

să-i fie „de întărire și ajutor, întrucât o știm 

ca pe o corabie ce se leagănă în mijlocul val-

urilor mării”, iar la 15 iunie 1700 i-a dăruit o 

moșie la Merișani, în părțile Argeșului. Uce-

nicul lui Antim Ivireanul, Mihail Ștefan, a 

fost trimis în 1699 la Alba Iulia, unde a 

tipărit un Chiriacodromion (o ediție revăzută 

a Cazaniei lui Varlaam de la Iași, din 1643) 

și o Bucoavnă, adică o carte de citire pentru 

începători. După 1701, anul în care mi-

tropolitul Atanasie Anghel din Alba Iulia a 

acceptat „unirea” cu Biserica Romei, Con-

stantin Brâncoveanu a trimis scrisori de în-

curajare către românii din Șcheii Brașovului, 

sfătuindu-i să rămână statornici în dreapta 

credință. Cărțile românești tipărite în timpul 

domniei lui au cunoscut o largă circulație în 

Transilvania, ajungând până în Maramureș. 

Unele erau dăruite de el însuși, după cum 

arată însemnările făcute pe ele de anumiți 

preoți. 

 

 Starea de maximă înflorire biseri-

cească și cultural-artistică din Țara 

Românească s-a sfârșit odată cu înlăturarea 

din scaun a lui Constantin Brâncoveanu. Nu-

meroase denunțuri și intrigi ale dușmanilor 

săi la Constantinopol, precum și faptul că în 

cursul războiului ruso-turc din 1711 unul din 

boierii săi a trecut de partea rușilor, i-au 

făcut pe cârmuitorii turci să-l bănuiască de 

„necredință” față de ei și să-l înlăture din 

scaun. Dus la Istanbul împreună cu familia sa 

și o parte din averi – încă din martie 1714, în 

săptămâna Patimilor -, au fost aruncați în 

cunoscuta închisoare a celor șapte turnuri 

(Edicule). în timp ce se aflau în închisoare, li 

s-a promis că vor scăpa cu viață dacă vor 

accepta religia islamică, propunere pe care 

evlaviosul domn a respins-o cu hotărâre. 

 

 În ziua de 15 august 1714, la praz-

nicul Adormirii Maicii Domnului, tocmai 
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când domnitorul împlinea șaizeci de ani, au 

fost duși cu toții spre locul de osândă. Fostul 

său secretar pentru limbile apusene, Anton 

Maria del Chiaro din Florența, relatează ca, 

înainte de a fi uciși, domnitorul le-a dat fiilor 

săi acest ultim îndemn: „Copiii mei, fiți cura-

joși! Am pierdut tot ce aveam pe lumea 

aceasta; să ne mântuim cel puțin sufletul, 

spălându-ne păcatele în sângele nostru!” 

Atunci, în prezența sulta-nului, a re-

prezentanților unor țări străine la Istanbul, a 

soției, fiicelor și ginerilor lui Brâncoveanu, 

aduși la acest fioros spectacol, a urmat de-

capitarea domnului și a celor patru fii. Mai 

întâi i s-a tăiat capul lui Ianache Văcărescu, 

sfetnic de seamă al domnitorului, după care 

au fost retezate capetele celor patru fii ai săi; 

Constantin, Ștefan, Radu și Matei. După ce a 

asistat la toată tragedia fiilor săi, a fost tăiat 

și capul domnitorului martir. Capetele lor au 

fost purtate de turci prin Constantinopol, în 

vârful sulițelor, iar trupurile le-au fost arun-

cate a doua zi în Bosfor. Niște pescari crești-

ni le-au găsit pe mare și le-au îngropat în 

mănăstirea grecească din insula Halki. 

Doamna Maria, fiicele, ginerii și nepoții, care 

au scăpat cu viață, au fost închiși într-o cetate 

din Asia Mică, de unde s-au putut reîntoarce 

în țară abia după doi ani. în 1720, doamna 

Maria a reușit să aducă în ascuns rămășițele 

pământești ale domnitorului martir, pe care le

-a îngropat în biserica Sfântul Gheorghe Nou 

din București, ctitoria sa. Deasupra 

mormântului a așezat o candelă, având o in-

scripție care consemna aceste lucruri. 

 

 Așadar, Constantin Brâncoveanu a 

fost un mare „ctitor” de cultură și de lăcașuri 

sfinte, un sprijinitor prin cuvânt și faptă al 

Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă 

din istoria neamului românesc. Iar prin moar-

tea lui cu adevărat mucenicească el a oferit 

tuturor o minunată pildă de dăruire și de jert-

fă pentru țara sa și pentru credința creștină. 

 

 Într-o scrisoare cu data de 31 decem-

brie 1688 – deci curând după alegerea ca 

domn – adresată tinerilor țari ai Rusiei, Ivan 

al V-lea și Petru (devenit „cel Mare”), pre-

cum și țarinei Sofia, Constantin Brâncoveanu 

scria, între altele: „Slujba mea este să îndur 

nevoile și să rabd năpăștile și chiar să-mi 

vărs sângele în numele lui Hristos și al Dom-

nului nostru Dumnezeu pentru credință, 

pentru a mea, sfântă, ortodoxă și apostoleas-

că Biserică, singura adevărată și, deopotrivă, 

pentru țara noastră” (Paul Cernovodeanu, 

Politica externă și diplomația promovate de 

Constantin Brâncoveanu, București, 1997, p. 

57, n. 3). Era o adevărată mărturisire de 

credință, dar și o profeție. 

 

 Moartea lor i-a impresionat profund 

pe contemporani, chiar și pe necreștini. Ea a 

fost consemnată cu indignare în pu-ținele 

ziare europene care apăreau atunci, dar și de 

unele rapoarte diplomatice trimise din Istan-

bul (Constantinopol). După cum era de aștep-

tat, moartea mucenicească a Brâncovenilor a 

avut un larg ecou în sufletul poporului 

român, care i-a plâns în cântece și balade 

populare. încă din 1730, s-a fixat în scris un 

cântec popular, care circula mai demult în 

Moldova, sub titlul Istoria Mării Sale lui 

Constantin Vodă Brâncoveanu din București. 

O cunoscută baladă a fost culeasă în secolul 

al XIX-lea de Vasile Alecsandri, în care era 

prezentată pe larg mucenicia lui 

„Brâncoveanu Constantin / Boier vechi și 

domn creștin”. 

 

 Între altele, era menționată și 

propunerea ce i s-a făcut, de a îmbrățișa 

religia islamică: „Lasă legea creștinească / Și 

te dă în cea turcească”, la care evlaviosul 

domn a răspuns „Facă Domnul ce o vrea/ 

Chiar pe toți de mi-i tăia / Nu mă las de legea 

mea”. 
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 La scurt timp după uciderea celor 

cinci neomartiri ai dreptei credințe, la care se 

adaugă și Ianache Văcărescu, mitropolitul 

grec Calinic al Heracleei (+1726) a alcătuit 

chiar un Canon al domnului Valahiei Con-

stantin Brâncoveanu, din care s-au păstrat 

patru înduioșătoare tropare. Unul din tropare 

are acest cuprins: 

 

 „S-a aprins astăzi pentru iubitorii de 

praznice un sfeșnic cu cinci lumânări ce-i 

luminează pe credincioși și sărbătoare cu 

cinci raze de lumină, al lui Brâncoveanu cel 

vestit împreună cu copiii lui”. 

 

 O slujbă a noilor pătimitori pentru 

Hristos a fost alcătuită și în mănăstirile mun-

tene, circulând în manuscris. Redăm din ea 

un tropar și un icos de la slujba Vecerniei: 

Troparul, glasul al 5-lea: „Pe florile 

României cele de taină, pe cei întocmai cu 

mucenicii cei vechi, pe Sfânt domnitorul 

Constantin Brâncoveanul, împreună cu fiii 

săi, Constantin cel viteaz, Ștefan cel minunat, 

Radu cel vrednic de laudă, Matei cel mic, dar 

cu mintea ca un bărbat desăvârșit, pre 

Ianache Văcărescu, cel cu suflet râvnitor… 

noi toți trebuie să-i lăudăm și cu cântări nevi-

novăția lor să o fericim, că se roagă Dom-

nului să se mântuiască sufletele noastre”. 

 

 Icosul: „Ca niște slugi binecredinci-

oase ale Iubitorului de oameni, Dumnezeu, 

apucați înainte degrabă, izbâvindu-ne pe noi 

de tot răul, dați-ne și cuvânt de înțelepciune, 

ca să putem lăuda pătimirile voastre: 

 

Bucură-te, domnitorule și mucenice al lui 

Hristos, cel ce ai domnit preste patimi, Con

stantine Brâncovene. 

Bucură-te, viteazule între mucenici, Ianache, 

vrednicule de laudă. 

Bucură-te, cel ce cu inimă bărbătească ai 

rușinat pe muftiul cel urât, Constantine 

Brâncovene, fericite. 

Bucură-te cel ce ai îndrăznită ocărîcu cu

vinte mărețe pe sultanul cel păgân, Ștefane, 

alesule între mucenici. 

Bucură-te, râvnitorule cel adevărat al lui 

Hristos, Radule, prea înțelepte. 

Bucură-te, mai micule între frați, dar mai 

mare între mucenici, Matei cel minunat…. 

Bucurați-vă toți împreună și pentru noi faceți 

rugăciuni, ca să ne ierte păcatele noastre, 

să ne sfârșim în pocăință, ca mântuindu-ne 

să putem cânta și noi împreună cu voi lui 

Dumnezeu: Aliluia!” 

 

 Aceste „slujbe”, ca și cântecele popu-

lare care pomeneau cu evlavie sfârșitul Brân-

covenilor, toate apărute la scurt timp după 

pătimirea lor, ne arată că ei erau socotiți încă 

de atunci ca adevărați mucenici sau mărturis-

itori ai Ortodoxiei. Drept aceea, Sfântul Si-

nod al Bisericii noastre, în ședința din 20 

iunie 1992, a hotărât ca „de acum înainte și 

până la sfârșitul veacurilor, binecredinciosul 

voievod Constantin Brâncoveanul, împreună 

cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, 

și cu sfetnicul Ianache să fie cinstiți cu sfinții 

în ceata martirilor Ortodoxiei, pomenindu-i 

cu slujbe și cântări de laudă în ziua de 16 

august, fiind înscriși în sinaxar, cărțile de 

cult, precum și în calendarul Bisericii noas-

tre”. S-a mai hotărât să se tipărească viața și 

slujba lor, iar chipul lor să fie zugrăvit în 

icoane și în biserici, alături de ale altor sfinți 

de neam român. 

 

(Viața Sfântului Voievod martir Constantin 

Brâncoveanu, domnitorul Țării Românești, în 

lucrarea SFINȚI DACO-ROMANI ȘI ROM

NI avându-l drept autor pe Pr. prof. dr. 

Mircea Păcurariu, publicată cu binecuvân-

tarea Preafericitului Părinte Daniel, Patri-

arhul Bisericii Ortodoxe Române la Editura 

BASILICA a Patriarhiei Române) 



16 

 

 

Schimbarea la Față 
——  •  —— 

 

 O emotie sfantă ne copleseste 

sufletele aducandu-ne aminte de o mare 

minune a Mantuitorului Iisus Hristos, 

savarsită asupra Sa: Schimbarea la Față. 

 O definiție a minunii implică 

suspendarea legilor naturii într-un anumit 

loc, într-un anumit timp și cu un anumit scop. 

 Amintind de minuni, se cuvine să 

vorbim mai întâi despre minunile săvârșite de 

Mântuitorul Iisus Hristos, în general. Sfinții 

Părinți și teologii le-au clasat astfel: minuni 

săvârșite asupra oamenilor bolnavi, minuni 

asupra naturii (mergerea pe mare ca pe uscat, 

înmulțrea pâinilor și a peștilor, potolirea 

furtunii), învieri din morți (învierea lui Lazăr, 

învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei 

din Nain) și minuni asupra Persoanei 

Mântuitorului (Schimbarea la Față, Invierea 

Sa din morți și Înălțarea Sa la Cer). 

 Minunea Schimbării la Față a 

Mântuitorului a avut loc pe Muntele Tabor, 

care a fost proorocit de dumnezeiescul 

David, care a zis: Taborul și Emonul se vor 

bucura. Așadar, în această zi, Mântuitorul 

Iisus Hristos a luat pe cei mai apropiați 

ucenici ai Săi, Petru, Ioan și Iacob și au urcat 

pe Muntele Tabor. Acolo, pe când se ruga, 

Domnul S-a schimbat la Față. Chipul radia, 

lumina ca soarele, iar hainele I s-au făcut 

albe ca zapăda și strălucitoare. Au aparut cei 

doi mari Prooroci: Moise și Ilie, iar dintr-un 

nor s-a auzit: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, 

intru Care am binevoit; pe Acesta să-L 

ascultați (Matei 17, 5). 

 Deci, bucurie mare s-a săvarsit acolo, 

Mântuitorul arătandu-Și Slava Sa oamenilor, 

în măsura în care aceștia puteau să înțeleagă. 

Minunea s-a săvârșit cu câteva zile înainte de 

patimile Mântuitorului, în anul 33 de la 

nașterea Sa, în scopul de a întări credința 

apostolilor, a intregii omeniri, pentru ca 

atunci când vor vedea patimile, moartea și 

îngroparea Mântuitorului să nu se tulbure. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Așezată aproximativ la mijlocului 

anului, la mijlocul Postului Adormirii Maicii 

Domnului, sărbatoărea Schimbarea la Față se 

constituie într-un moment de meditație; ca 

împărtăsindu-ne din slava Mântuitorului Iisus 

Hristos, prin lumina acestui post, cu ajutorul 

Maicii Domnului, să ne străduim spre a ne 

îndrepta și noi, cei ce credem în El, devenind 

mai buni, încercând să schimbăm tot ce este 

rău și urât în noi, în bine, adevăr și dragoste. 

Sursa: Radio Trinitas 
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(†) Tăierea capului  

Sf. Proroc Ioan Botezătorul 

(Post) 
——  •  —— 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sfinții Evangheliști Matei (14, 1-12) 

și Marcu (6, 14-29) relatează pe larg sfârșitul 

mucenicesc al Înaintemergătorului și 

Botezătorului Ioan, cel care a fost înaintea 

Domnului nu numai cu nașterea, ci și cu 

moartea sa. 

 

 Așa cum Domnul Hristos a pătimit 

pentru păcatele oamenilor, tot așa și 

Înaintemergătorul Său a îndurat moartea 

mucenicească, pentru fărădelegile lui Irod. În 

anul 31, tetrarhul Irod Antipa al IV-lea, fiul 

lui Irod cel Mare, s-a dus la Roma la 

împăratul Tiberiu. 

 

 Pe drum, s-a oprit în casa fratelui său 

Filip. Aici s-a aprins de patimă pentru soția 

fratelui său, Irodiada, care i-a promis că se va 

căsători cu el dacă se va despărți de soția sa, 

adică de fiica lui Areta, împăratul Arabiei cu 

care era căsătorit de mult timp. Când s-a 

întors la Roma, Irod Antipa și-a alungat soția 

lui legitimă și s-a căsătorit cu Irodiada, 

împotriva legii. 

 

 Pentru această nelegiuire, Ioan 

Botezătorul, păzitorul Legii lui Dumnezeu și 

propovăduitorul pocăinței, îl mustra pe Irod 

înaintea tuturor: „Nu ți se cade să ții pe 

femeia fratelui tău” (Marcu 6, 18). Irod, 

nesuferind mustrările proorocului și 

îndemnat de Irodiada, care, plină de mânie, 

voia să-l ucidă, dar nu putea, oprind-o chiar 

Irod însuși. 

 

 Temându-se chiar că poporul îl va 

ucide pe Ioan, Irod a poruncit totuși să-l 

prindă și să-l închidă pe acesta în temniță. 

Sosind ziua sa de naștere, Irod a poruncit să 

se facă ospăț mare. La acest ospăț, fiica 

Irodiadei, Salomeea, jucând și plăcând lui 

Irod și celor ce ședeau cu el, acesta i-a 

făgăduit, amețit de băutură, ca-i va da orice îi 

va cere, până chiar la jumătate din împărăția 

sa. Irodiada și-a sfătuit fiica să ceară capul 

Sfântului Ioan Botezătorul. 

 

 Irod s-a tulburat auzind aceasta, dar a 

dat totuși poruncă să fie tăiat capul lui Ioan și 

adus pe tipsie. Fapta lui Irod nu a rămas 

nepedepsită, deoarece Areta, pentru a se 

răzbuna de supărarea adusă fiicei lui a cucerit 

castelul Maherus și o parte din pământul 

Iudeii. După ceva timp, Irod s-a dus la Roma 

ca să obțină titlul de rege de la împăratul 

Caligula, ca și fratele său, Agripa. 

 

 Împăratul însă aflase că se unise cu 

parții, că uneltea împotriva romanilor și că se 

pregătea să înarmeze 70.000 de oameni. 

Pentru acestea i-a luat stăpânirea tetrarhiei 

Iudeii, i-a confiscat averea și l-a exilat (în 

anul 38) împreună cu Irodiada, mai întâi la 

Lugdun (Lyon) în Galia și apoi la Ilard în 

Spania. 

 

 Astfel, Irod s-a sfârșit acolo în mizerie 

și boală, după ce mai întâi a văzut groaznica 

moarte a Salomeei. 

 

Sursa:basilica.ro 
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(†) Sfînta Cuvioasă  

Teodora de la Sihla 
——  •  —— 

7 august  

 
 Odraslă de neam boieresc din Vînători 

(nu departe de Tg. Neamţ), Teodora a năzuit 

încă de copilă să-şi închine întru totul viaţa 

lui Hristos, iar pe la 30 de ani, după ce-şi 

pierduse sora şi părinţii, i-a propus soţului ei 

să se călugărească amîndoi, ea ajungînd la 

Mănăstirea Vărzăreşti din Munţii Buzăului, 

iar el (Eleodor – după unele surse; Elefterie – 

pe numele călugăresc) la Mănăstirea Poiana 

Mărului. Fugind cu obştea din calea 

năvălitorilor, Cuvioasa Teodora, după un 

popas de 10 ani în Munţii Vrancei, se retrage 

într-un loc sălbatic din Munţii Neamţului, 

anume la Sihla („codru des, loc neumblat”), 

unde în cele din urmă îşi găseşte o peşteră în  

creier de munte, unde se spune că a trăit în 

nevoinţă peste 20 de ani, hrănită de păsările 

cerului. Descoperită în chip minunat în 

ajunul morţii, primeşte Sfintele Taine şi 

exclamă străluminată: „Slavă Ţie, Doamne, 

pentru toate!”, apoi adoarme în pace. În 

urmă, pe la 1725-30, s-a ridicat Schitul Sihla, 

iar moaştele sfintei, rămase multă vreme în 

peştera care-i poartă numele pînă azi, au fost 

duse de ruşi, în secolul 19, la Lavra Pecerska 

din Kiev (unde racla poartă înscrisul: Sveti 

Teodora Carpatina). Sfîntul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române a confirmat-o 
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SFINȚII  

LUNII AUGUST 
——  •  —— 

 

 

5 AUGUST 

 

†) Sfântul Cuvios  

Ioan Iacob  

de la Neamț 

 

 

 

 

Toţi se foloseau de smerenia, de blândeţea şi 

de dragostea lui şi cugetau că este un ales al 

lui Dumnezeu.  

 

7 AUGUST 

 

†) †) Sf. Cuv.  

Teodora de la Sihla  

 

 

 

 

Această floare duhovnicească şi mireasă a lui 

Hristos, pe care a odrăslit-o pământul bine-

cuvântat al Moldovei, s-a născut pe la 

jumătatea secolului al XVII-lea, în satul 

Vânători - Neamţ, din părinţi binecredincioşi 

şi iubitori de Dumnezeu.  

 

11 AUGUST 

 

†) Sf. Nifon, Patr.  

Constantinopolului  

 

 

 

 

Iar de vreme ce străbătuse vestea despre 

Sfântul Nifon şi în Valahia, domnul de 

atunci, cu numele Radu, a mijlocit şi l-a luat 

cu sine în Valahia şi toţi l-au primit ca pe un 

apostol al Domnului.  

 

23 AUGUST 

 

†) Sf. Mc. Lup 

 

 

 

 

Sfântul Mucenic Lup, umplându-se de râvnă 

dumnezeiască, a sfărâmat pe zeii cei fără de 

suflet ai păgânilor, iar pe alţii i-a scufundat în 

adâncul apei. A propovăduit cuvântul lui 

Dumnezeu, fiind plin de credinţă, de 

înţelepciune şi de darul lui Dumnezeu.  

 

30 AUGUST 

 

†) Sf. Ier. Varlaam,  

Mitropolitul Moldovei  

 

 

 

 

Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte 

românească de învăţătură a fost prima carte 

românească tipărită în Moldova.  

 

30 AUGUST 

 

Sf. Cuv. Ioan 

de la Râşca şi Secu, 

episcopul Romanului  

 

 

 

 

Sfântul Mitropolit Dosoftei, în cartea sa 

„Viaţa şi petrecerea sfinţilor”, îl numeşte 

arhiepiscopul cel sfânt şi minunat.  

 

Sursa:doxologia.ro 
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