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Calendar Creștin Ortodox 

 LUNA  SEPTEMBRIE 
——  •  —— 

1 M † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum 

- Anul Nou bisericesc) (Post. Nu se fac nunți) 

2 J Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului  

3 V Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M. 

Stânișoara (Post. Nu se fac nunți) 

4 S Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu  

5 D Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul  

Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 

2, voscr. 11 

6 L Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie;  

7 M Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la 

Pângărați (Nu se fac nunți)  

8 M (†) Nașterea Maicii Domnului (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)  

9 J Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de 

la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic  

10 V Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria (Post. Nu se fac nunți) 

11 S Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci) 

12 D Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul  

Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-

17; glas 3, voscr. 1 

13 L Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu 

Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, 

Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian  

14 M (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac 

nunți)  

15 M †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. 

Larisei (Post. Nu se fac nunți) 

16 J Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila  

17 V †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe - Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Post. Nu se 

fac nunți) 

18 S Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci) 

19 D Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont  

Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-

38; IX, 1; glas 4, voscr. 2 

20 L Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist  

21 M Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona  

22 M †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope (Post. Nu se 

fac nunți)  

23 J Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia  

24 V Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post. Nu se fac nunți) 

25 S Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej  

26 D †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon  

Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 5, voscr. 3 

27 L †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia  

28 M † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru  

29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia (Post. Nu se fac nunți)  

30 J Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Nu se fac nunți) 
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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA  SEPTEMBRIE 
——  •  —— 

 

4 septembrie, sâmbătă, ora 08:00  

Pomenirea celor adormiți 

5 septembrie, duminică, ora 08:00 

Sfânta Liturghie 

 

7 septembrie, marți, ora 17:30 

Vecernie și Litie 

8 septembrie, miercuri, ora 08:00 

Sfânta Liturghie 

Nașterea Maicii Domnului 

(Dezlegare la pește) 

11 septembrie, sâmbătă, ora 08:00 

Pomenirea celor adormiți 

12 septembrie, duminică, ora 08:00  

Sfânta Liturghie 

 

14 septembrie, marți, ora 08:00  

Sfânta Liturghie 

Înălțarea Sfintei Cruci (Post negru) 

18 septembrie, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

19 septembrie, duminică, ora 07:30 

Sfânta Liturghie 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie vor fi date 

de Corul Symbol 

 

24 septembrie, vineri, ora 17:00 - Taina 

Sfântului Maslu 

Rugăciuni pentru sănătate  

și izbăvirea de cel rău 

25 septembrie, sâmbătă, ora 08:00 - 

Pomenirea celor adormiți 

26 septembrie, duminică, ora 08:00  

Sfânta Liturghie 

 

29 septembrie, miercuri, ora 17:30  

Program de spovedanie 

 

 

 

Anul Nou Bisericesc 
——  •  —— 

 
Octoihul, Triodul şi Penticostaru 

 

Anul bisericesc se împarte în trei mari 

perioade liturgice: Octoihul, Triodul şi 

Penticostarul. Fiecare din acestea cuprinde 

un număr de săptămâni. 

 

Perioada Triodului ţine de la Duminica 

Vameşului şi a Fariseului (cu trei săptămâni 

înainte de începutul Postului Paştilor), până 

la Duminica Paştilor (total 10 săptămâni). 

 

Perioada Penticostarului ţine de la 

Duminica Paştilor până la Duminica I după 

Rusalii sau a Tuturor Sfinţilor (total opt 

săptămâni). 

 

Perioada Octoihului ţine tot restul anului, 

adică de la sfârşitul perioadei Penticostarului 

până la începutul perioadei Triodului. Este 

cea mai lungă perioadă din cursul anului 

bisericesc. Durata ei variază între 40-26 

săptămâni, în funcţie de data Paştilor. 

 

Pe tot parcursul anului bisericesc, cu cele trei 

mari perioade ale lui, credincioşii simt în 

mod concret şi intens că reiterează viaţa 

lui Hristos, că retrăiesc toate evenimentele 

vieţii Lui şi că se află neîntrerupt sub ploaia 

darurilor Sfântului Duh mijlocite prin 

rugăciunile Maicii Domnului şi ale tuturor 

sfinţilor, după cum spune Părintele Stăniloae. 

 

Sursa: sfantuldumitruposta.ro 
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Anul Nou Bisericesc, spre 

deosebire de Anul Nou civil, 

începe la 1 septembrie. 
——  •  —— 

  

 Data aceasta de 1 septembrie pentru 

începutul anului bisericesc a fost 

împrumutată de la evrei care sărbătoreau 

atunci anul civil, potrivit Sinaxarului din 

Mineiul zilei de 1 septembrie. 

 

 Evreii încep calendarul cu luna Tişri, 

adică cu septembrie. În prima zi din luna 

septembrie, evreii aveau zi de odihnă şi 

aduceau Domnului ardere de tot. 

 

 Potrivit tradiţiei, Mântuitorul Iisus 

Hristos şi-a început activitatea publică în ziua 

de 1 septembrie, când a intrat în sinagogă şi a 

citit cuvintele prorocului Isaia care profeţeau 

despre Persoana Sa dumnezeiască: 

 

 „Duhul Domnului este peste Mine, 

pentru că M-a uns ca să binevestesc săracilor; 

M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; 

să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor 

orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi. Şi 

să vestesc anul plăcut Domnului“ (Isaia 61, 1

-2 şi Luca 4, 18-19). 

 

 Un alt motiv al sărbătoririi anului 

bisericesc în prima zi a lunii septembrie este 

tradiţia moştenită din Legea Veche, potrivit 

căreia în această zi a început creaţia lumii. 

 

 Începutul Anului Nou bisericesc a fost 

instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la 

Niceea. Ei au stabilit să se sărbătorească data 

de 1 septembrie ca un început al mântuirii 

creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în 

mijlocul adunării evreilor vestind tuturor anul 

bineplăcut Domnului. 

 

 Tot în ziua de 1 septembrie, Biserica a 

rânduit să fie pomenit Sfântul Cuviosul 

Dionisie Exiguul, din Dobrogea, care a 

alcătuit cronologia creştină, numărând pentru 

întâia oară anii începând de la Hristos. 

 

Sursa: www.basilica.ro 

 

 

 

 

Biserica Ortodoxă cinstește pe 9 septembrie, 

pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, 

părinții după trup ai Maicii Domnului și 

bunicii Domnului Hristos. 

 

Sfinții Ioachim și Ana 

sărbătoriți în Biserica Ortodoxă 
——  •  —— 

 

 Sfântul Ioachim era din seminția lui 

Iuda și descendent al Regelui David. Ana era 

fiica preotului Matan, din seminția lui Levi, 

asemenea Marelui Preot Aaron. Matan a avut 

trei fiice: Maria, Zoe și Ana. Maria s-a 

căsătorit în Betleem și a născut-o pe 

Salomeea, Zoe s-a măritat și ea în Betleem și 

a născut-o pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan 

Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, 

iar Ana s-a măritat în Nazaret cu Ioachim și 

la o vârstă înaintată a născut-o pe Maica 

Domnului. 

 

 Ioachim și Ana au fost căsătoriți timp 

de cincizeci de ani fără să aibă copii și nu au 

deznădăjduit, aducându-și aminte de Sfântul 

patriarh Avraam și de soția lui, cinstita Sara, 

care la bătrânețe a născut fiu pe Isaac, după 

făgăduință. Dar, la această vrednicie nu au 

ajuns până ce nu s-au rugat lui Dumnezeu, în 

amărăciunea sufletului lor, cu mult post și 
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rugăciune. 

 

 Sinaxarul zilei ne spune ei erau drepți 

înaintea lui Dumnezeu și la fiecare sărbătoare 

luau două părți din câștigul lor, o parte o 

dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui 

Dumnezeu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icoană Sfinții Ioachim și Ana  

 

 Odată, pe când erau deja bătrâni și 

erau în Ierusalim să jertfească Domnului, 

Marele Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim: 

„De ce aduci darul înaintea mea? Oare nu știi 

că nevrednic ești să aduci cu noi daruri, de 

vreme ce nu ai lăsat seminție în Israel?”. 

 

 Și a plecat Ioachim foarte întristat și 

rușinat și defăimat de la praznicul acela, și, 

de mâhnire, nu s-a întors la casa sa, ci s-a dus 

în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu patruzeci 

de zile și striga către Dumnezeu cu lacrimi, 

ca să-i dea lui rod pântecelui. Asemenea și 

Ana, în casa și în grădina ei, se ruga lui 

Dumnezeu. Și i-a auzit pe dânșii Domnul și a 

trimis pe îngerul Său, binevestindu-le lor 

nașterea Maicii Domnului, care a și fost, spre 

mântuirea a tot neamul omenesc. 

 

 Ana a rămas în curând însărcinată, iar 

peste nouă luni a născut-o pe Sfânta Fecioară 

Maria. Zămislirea Maicii Domnului este 

prăznuită de Biserică în 9 decembrie, iar 

Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită pe 

8 septembrie. 

 

 La vârsta de trei ani, Ioachim și Ana 

au dus-o pe Sfânta Fecioară la Templu și au 

închinat-o slujirii lui Dumnezeu, 

încredințând-o preotului Zaharia. Atunci, 

după ce părinții ei au adus sacrificii 

Domnului (după obiceiul vremii), au lăsat-o 

împreună cu celelalte fecioare în camerele 

Templului să crească acolo. Biserica 

prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicii 

Domnului în 21 noiembrie. 

 

 În următorii șapte ani, Dreapta Ana și 

Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria la 

Templu, până la moartea lor; aceasta a rămas 

însă orfană la vârsta de zece ani. Sfântul 

Ioachim a trăit 80 de ani, iar Ana 79 de ani. 

Prăznuirea adormirii Sfintei Ana are loc în 

25 iulie. 

 

 În timpul domniei Sfântului Iustinian 

Împăratul (527-565), a fost construită o 

biserică în cinstea Sfintei Ana la Deutera. 

Împăratul Iustinian al II-lea (685-695; 705-

711) a restaurat această biserică după ce 

Sfânta Ana i-a apărut în vis soției sale 

însărcinate. Atunci trupul și vălul 

(maforionul) Sfintei Ana au fost aduse la 

Constantinopol. 

 

 În România, cinstitele moaște ale 

Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana 

au fost aduse la Catedrala Patriarhală din 

București cu binecuvântarea Preafericitului 

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, pe 23 august 2013, de către o 

delegație a Bisericii Ortodoxe din Cipru. 

Timp de trei zile mii de credincioși s-au putut 

închina la moaștele celor care sunt ocrotitorii 

familiilor. 

 

Sursa: www.basilica.ro 
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Arhanghelul Gavriil a binevestit lui Ioachim și 

Anei zămislirea Preasfintei Născătoare de 

Dumnezeu, zicând către maica cea neroditoare: 

„Ano, Ano, vei naște pe fiica cea prea 

binecuvântată și se va chema numele ei Maria”.  

 

(†) Nașterea  

Maicii Domnului 
——  •  —— 

  

D 
omnul, Cel ce locuiește în Cer, 

vrând să Se arate pe pământ și să 

viețuiască cu oamenii, mai întâi a 

pregătit loc de sălășluirea slavei Sale, pe 

Preacurata Maică Să. Pentru că este obicei la 

împărați ca mai înainte să-și pregătească, în 

cetatea în care vor să meargă, palatul de 

petrecere. Și, precum palatele împăraților 

pământești se zidesc de prea înțelepții 

lucrători din materiale mai scumpe, la loc 

mai înalt, mai frumoase și mai desfătate 

decât alte locuințe omenești, a trebuit a se 

zidi așa și palatul cerescului împărat al 

slavei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În Legea veche, când a vrut 

Dumnezeu să petreacă în Ierusalim, Solomon 

I-a zidit Lui casă, cu prea înțeleptul lucrător 

Hiraam, care era meșter renumit și plin de 

înțelepciune și de știință, ca să săvârșească 

tot lucrul. Deci, a zidit-o din materii prime 

prea scumpe, din pietre alese, din lemne 

binemirositoare de cedru și chiparos, care se 

aduceau din Liban, și din aur curat, la un loc 

prea înalt, pe muntele Morea. Era prea 

frumoasă, căci a săpat heruvimi pe pereți, și 

nenumărate feluri de pomi și de flori. Deci, 

avea și lărgime casa aceea, ca să nu încapă cu 

înghesuială în ea mulțimea poporului lui 

Israel. Și a venit întru ea slava Domnului în 

foc și în nor. Dar nu era de ajuns casa aceea 

spre a cuprinde întru sine pe Dumnezeul cel 

neîncăput. Solomon i-a zidit Lui altă casă, 

dar Cel Prea Înalt nu locuiește în biserici 

făcute de mâini omenești. „Ce casă îmi veți 

zidi mie, zice Domnul, sau care este locul 

odihnei mele?” Deci, a binevoit, la începutul 

darului celui nou, a I se zidi casă, nefăcută de 

mână, pe Preacurată, Prea Binecuvântată 

Fecioara Maria. Și de care lucrători s-a zidit 

casa aceea? Cu adevărat de cei prea înțelepți, 

adică de însăși înțelepciunea lui Dumnezeu, 

după cum zice Scriptura: „Înțelepciunea și-a 

zidit ei însăși casă”. Pentru aceasta toate cele 

ce se fac cu înțelepciunea lui Dumnezeu sunt 

fă-cute bune și desăvârșite. Iar de vreme ce 

palatul cel însuflețit l-a zidit înțelepciunea lui 

Dumnezeu Cuvântul, spunem deci că I s-a 

zidit lui Dumnezeu desăvârșita casă; Prea 

Luminatului Împărat I s-a zidit prea luminat 

palat; Prea Curatului Mire I s-a pregătit cea 

prea curată și neîntinată cămară; 

neprihănitului Mielușel I s-a zidit cea fără de 

prihană sălășluire, la care lucru Însuși este 

martor credincios în cer, zicând către dânsa: 

„Toată ești bună, cea de aproape a Mea, și 

prihană nu este în tine”. Iar Sfântul 

Damaschin zice: „Toată ești cămara Duhului, 

toată cetatea lui Dumnezeu și noian de 

daruri, toată frumoasă, toată aproape de 

Dumnezeu”. 

 

 Dar din ce fel de material s-a zidit 

palatul acesta? Din cele cu adevărat prea 
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scumpe; căci ca dintr-o piatră scumpă s-a 

născut din neamul cel împărătesc, din David, 

care a biruit pe Goliat prin piatră aceea ce 

mai înainte închipuia pe Hristos, piatra cea 

nepusă în praștie. Și că din niște lemne 

binemirositoare de cedru și de chiparos, s-a 

născut Fecioara Născătoare de Dumnezeu din 

neamul arhieresc, cel ce aducea lui 

Dumnezeu jertfe binemirositoare. Tatăl ei, 

sfântul și dreptul Ioachim, era fiul lui 

Varpafir cel ce-și trăgea obârșia sa din Natan, 

fiul lui David, iar mama ei, sfânta și dreapta 

Ana, era fiica lui Natan preotul din neamul 

lui Aaron. Și era Preacurata Fecioară după 

tată din neam împărătesc, iar după mamă din 

neam arhieresc. 

 

 O, Doamne, din câte prea scumpe 

materii și din ce prea cinstite neamuri s-a 

pregătit palatul cel însuflețit al Împăratului 

slavei! Și precum în casa lui Solomon 

zidurile cele de piatră și de lemn aveau mai 

multă cinste decât aurul cel curat cu care erau 

aurite; tot așa în nașterea Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu neamurile bune, 

cel împărătesc și arhieresc, s-au cinstit mai 

mult cu curăția deplină a sfinților ei părinți, 

care este mai scumpă decât tot aurul și 

argintul și mai cinstită decât pietrele cele de 

mult preț. Tot lucrul pământesc nu este 

vrednic de cinstea ei, pentru că Preasfânta 

Fecioară s-a născut din curăția părinților, 

care este mai presus decât tot neamul bun. 

Acest lucru îl mărturisește Sfântul Ioan 

Damaschin, vorbind așa către sfinții și drepții 

dumnezeiești părinți: „O, fericită însoțire, 

Ioachime și Ano! din rodul pântecelui vostru 

cu adevărat fără de prihană v-ați cunoscut!” 

După cuvântul Domnului: (r)Din rodurile lor 

îi veți cunoaște pe dînșii. Ați rânduit viața 

voastră precum a fost plăcut lui Dumnezeu. 

Pentru că viețuind în curăție și cuvioșie ați 

răsărit vistieria fecioriei, pe Fecioara aceea 

ce a fost mai înainte de naștere fecioară, cu 

mintea, cu sufletul și după naștere fecioară și 

totdeauna fecioară, cu mintea, cu sufletul și 

trupul de-a pururea feciorind. 

 

 Deci, se cădea ca fecioria cea născută 

pe sine din curăție să se aducă trupește pe 

sine însăși luminii celei uneia născute. O, 

doime a cinstitelor turturele cuvântătoare, 

Ioachime și Ano! Voi, păzind fireasca lege 

cu curăție, v-ați învrednicit celor mai presus 

de fire daruri dumnezeiești, pentru că pe 

Fecioară, dumnezeiasca Maică, voi viețuind 

cu dreaptă credință și cu cuvioșie, în 

omenească fire ați născut, ați odrăslit pe cea 

mai înaltă decât îngerii, pe fiica aceea ce și 

pe îngeri acum stăpânește. O, prea frumoasă 

și prea dulce fiică! O, crinule, cel ce ai 

crescut în mijlocul spinilor, fiind din 

rădăcină împărătească cea de bun neam! Prin 

tine împărăția cu preoția s-au îmbogățit!”. 

 

 Cu aceste cuvinte, Sfântul Ioan 

Damaschin arată din ce fel de părinți s-a 

născut dumnezeiasca Maică, din cât de 

scumpe materii s-a pregătit palatul 

Împăratului ceresc. În ce fel de loc s-a dospit 

acest aluat însuflețit? Cu adevărat în cel 

preaînalt, pentru că Biserica dă o mărturie ca 

aceasta despre dânsa: „Cu adevărat ești 

Fecioară curată mai presus decât toate”. Însă 

nu cu înălțimea locului, ci cu a bunătăților și 

cu a darurilor dumnezeiești, pentru că locul 

unde s-a născut prea Binecuvântată Fecioară 

era o cetate mică în pământul Galileei, care 

se numește Nazaret (Despre casa lui Ioachim 

și Anei, după multă cercetare, n-am putut să 

aflăm, lămurit, unde a fost. Am găsit scris în 

unele locuri că a fost în Ierusalim, iar în 

aceste cărți scrie că în Nazaret, și 

nedumerirea a rămas tot nedumerire), sub 

Capernaum, cetatea cea mare, aflându-se 

neslăvită și necinstită și locuitorii ei 

defăimați. Mai apoi și pentru Hristos s-a zis: 

„Din Nazaret oare poate să iasă ceva bun?”. 
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Iar Domnul, „Cel ce petrece întru cele înalte 

și spre cei smeriți privește”, a binevoit să se 

nască Preacurata Maică Să, nu în 

Capernaumul cel ce prin mândrie până la cer 

se înălțase, ci în smeritul Nazaret, arătând că 

tot ce este între oameni înalt este urâciune 

înaintea lui Dumnezeu, iar ceea ce este trecut 

de dânșii cu vederea și defăimat, aceea la 

Dânsul este înalt și cinstit. La aceasta se mai 

poate adăuga că din singur numele de 

Nazaret să se arate înălțimea bunătăților 

Preacuratei Fecioare. Precum prin nașterea 

Sa în Betleem, care se tâlcuiește „casa 

pîinei”, a închipuit cu taină că El este pâinea 

cea coborâta din cer spre însuflețirea și 

întărirea lumii, așa și în nașterea Preacuratei 

Maicii Sale în Naza-ret, arată cele înalte 

pentru că Nazaretul se tâlcuiește „înflorit, 

sfințit și deosebit de cele pământești, 

încununat și păzit”. 

Toate acestea se arată luminos întru 

Preacurata Fecioară, pentru că ea este floarea 

ce a răsărit din pomul cel uscat, din pântecele 

cel neroditor și sterp și a înnoit firea noastră 

cea uscată; floarea cea neveștejită, care 

înflorește pururea prin feciorie, floarea cea cu 

bun miros care a născut mirosul cel frumos, 

pe singur Împăratul; floarea care a adus rod 

pe Hristos Domnul, ceea ce singură a răsărit 

mărul cel cu bun miros; este sfințită cu darul 

Sfântului Duh, cel ce a venit spre dânsa și a 

umbrit-o. Și este mai sfântă decât toți sfinții, 

pentru că a născut pe Cuvântul, cel mai sfânt 

decât toți sfinții. Ea este deosebită de 

păcătoșii pământești, căci nici un păcat în 

toată viața sa n-a cunoscut. 

 

 Toți cu David grăiesc: „Fărădelegea 

mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea 

este pururea”. Numai singură aceea grăiește: 

„Fără de nelegiuire am alergat și v-am 

îndreptat”, pentru că ea este îndreptarea 

oamenilor, nu numai nefăcând păcatul, ci și 

pe păcătoși abătându-i de la lucrurile cele 

rele, așa cum zice Biserica spre dânsa: 

„Bucură-te, ceea ce curățești lucrurile cele 

spurcate”. Ea este încununată cu slavă și cu 

cinste. Încununată cu slavă, că din 

împărăteasca rădăcină a răsărit, încununată 

cu cinste, că din arhiereasca seminție a 

crescut. Încununată cu slavă, că din cei curați 

și drepți născători a odrăslit; încununată cu 

cinste, ca cea cinstită prin bunavestire și 

slujire a arhanghelului; încununată cu slavă 

ca o maică a lui Dumnezeu. Că ce este oare 

mai slăvit decât a naște pe Dumnezeu? 

Încununată cu cinste, ca cea pururea fecioară; 

căci ce este mai cinstită decât aceasta, ca și 

după naștere a fi fecioară? Încununată cu 

slavă cea mai slăvită decât serafimii, care ca 

un serafim a iubit pe Dumnezeu; încununată 

cu cinste, cea mai cinstită decât heruvimii, ca 

ceea ce pe heruvimi cu înțelepciunea și cu 

cunoștința cea dumnezeiască i-a covârșit. 

„Iar slavă, cinste și pace se cuvine tot omului 

care face binele”, zice apostolul. Și cine din 

pămînteni s-a aflat lucrător de bunătăți mai 

bun decât Preacurata Fecioară? Toate 

poruncile Domnului le-a păzit, toată voia Lui 

a făcut-o, toate cuvintele Lui le-a luat în 

minte, toate graiurile Lui le-a ascuns în inima 

sa, toate lucrurile cele de milostivire le-a 

arătat celor de aproape. Deci, cu vrednicie s-a 

încoronat ca o lucrătoare a tuturor faptelor 

bune. Este încă și păzită, că vistieria curăției 

sale feciorești o păzea cu strășnicie, încât nici 

îngerului nu voia să o încredințeze, pentru că, 

văzând pe înger, s-a tulburat de cuvântul lui 

și gândea în ce chip va fi acea închinare? 

 

 Toate acestea Nazaretul, prin numirea 

sa, le-a arătat a fi în Preacurata Fecioară și 

cine nu va zice că palatul acesta înalt al lui 

Hristos, cu bunătățile și dumnezeieștile 

daruri nu este foarte înăl-țat? Înaltă este, că 

din cer s-a dăruit, deși pe pământ din 

pământeni s-a născut. Din cer, că precum zic 

unii din gânditorii de Dumnezeu, arhanghelul 
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Gavriil, cel ce a binevestit lui Zaharia 

nașterea lui Ioan, același a binevestit lui 

Ioachim și Anei zămislirea Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu, acela a adus din 

cer și numele ei cel prea binecuvântat zicând 

către maica cea neroditoare: „Ano, Ano, vei 

naște pe fiica cea prea binecuvântată și se va 

chema numele ei Maria”. 

 

 Drept aceea fără îndoială poate să se 

numească cetate sfântă, Ierusalim nou, 

pogorât din cer de la Dumnezeu și locaș al 

lui Dumnezeu între oameni. Înalt este lăcașul 

lui Dumnezeu, că mai presus de serafimi s-a 

înălțat, născând pe Împăratul Hristos. „O, 

înălțime, cu anevoie de suit de gândurile 

omenești!”. 

Dar ce fel de frumusețe are Fecioara Maria, 

palatul cel dumnezeiesc al lui Hristos, să 

ascultăm pe același Ioan Damaschin, care 

zice așa: „S-a adus lui Dumnezeu, Împăratul 

tuturor, îmbrăcată cu bună podoabă a faptelor 

bune, ca și cu o haină de aur și înfrumusețată 

cu darul Duhului Sfânt, a cărei slavă este 

înăuntru. Că precum la toată femeia, bărbatul 

este slava ei cea din afară, așa sla-vă 

Născătoarei de Dumnezeu este înăuntru, 

adică rodul pântecelui ei”. Și iar zice același: 

„Fecioară de Dumnezeu dăruită, biserică 

sfântă a lui Dumnezeu, pe care acel începător 

de lume, Solomon, a zidit-o, și în dânsa a 

pietruit, nu cu aur împodobită, nici cu pietre 

neînsuflețite, ci, în loc de aur, strălucind cu 

Duhul, iar în loc de pietre scumpe, avându-l 

pe Hristos mărgăritarul cel de mult preț”. O 

podoabă ca aceasta este înfrumusețarea 

palatului acestuia, mult mai frumoasă decât 

ceea ce a fost în biserica lui Solomon, în care 

se vedeau închipuite asemănări de heruvimi, 

de pomi și de flori. Dar și în această 

însuflețită biserică, în Preacurata Fecioară, se 

văd arătate chipuri de heruvimi, căci vița sa 

cea de heruvim nu numai s-a asemănat 

heruvimilor, dar i-a și întrecut. 

 

 Dacă Biserica a obișnuit a-i numi 

heruvimi pe alți sfinți, cântând: „Ce vă vom 

numi pe voi, sfinților? Heruvimi, că întru voi 

s-a odihnit Hristos”, cu atât cu cât mai ales 

Fecioara Născătoarea de Dumnezeu este 

heruvim, în care s-a odihnit trupește Hristos 

și pe mâinile ei cele preacurate a șezut 

Dumnezeu ca pe un scaun: „scaun de 

heruvimi, fecioară”. A închipuit în sine și 

asemănările pomilor celor bine roditori, 

făcându-se, duhovnicește, măslin roditor în 

casa lui Dumnezeu și finic înfloritor. Pentru 

aceasta acum se numește mlădița de viață 

purtătoare, Biserică cântând așa: „Din cea 

neroditoare rădăcină, mlădiță de viață 

purtătoare ne-a odrăslit nouă pe Maică Să, 

Dumnezeul minunilor”. Deci, acestea toate 

se grăiesc pentru frumusețele ei cele 

duhovnicești. Dar, pe lângă acestea, și de 

cele trupești nu era lipsită, după cum 

adeveresc mulți dascăli bisericești, că în toată 

partea cea de sub soare n-a fost și nu va fi 

fecioară așa de frumoasă, precum a fost 

Fecioara Născătoare de Dumnezeu, pe care, 

Sfântul Dionisie Areopagitul, văzând-o, voia 

să o numească Dumnezeu, de nu ar fi știut pe 

Dumnezeu cel născut dintr-însa. Pentru că 

dumnezeiescul dar de care era plină strălucea 

din prealuminată fața ei. Un palat ca acesta 

înainte și-a gătit Lui pe pământ, Împăratul cel 

ceresc frumos cu sufletul și cu trupul, ca o 

mireasă împodobită bărbatului său. Dar încă 

și desfătat: „Pântecele ei mai desfătat decât 

cerurile l-au lucrat”. Și au încăput întru dânsa 

Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu. 

 

 Cea desfătată sălășluire a Cuvântului, 

Preacurata Fecioară, nu numai lui Dumnezeu 

Cuvântul, ca unui împărat este desfătată, ci și 

nouă, robilor celor ce alergăm către 

Dumnezeu, Cel ce S-a sălășluit într-însa. Pe 

Dumnezeu L-a încăput în pântece, iar pe noi 

ne înca-pe în a sa milostivire. Vasul cel ales, 
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Sfântul Apostol Pavel, pornindu-se spre 

milostivire, zicea către iubiții săi: „Inima 

noastră s-a lărgit, aveți loc destul întru noi”. 

Dar, la care din sfinți poate să se găsească 

milostivirea așa de desfătată spre încăpere 

tuturor, pre-cum, după Dumnezeu, a Mariei? 

Că încape aicea atât cel curat, după cum și 

păcătosului iarăși nu-i este strâmt aici. Acolo 

cel pocăit are locul său și disperatul 

asemenea cu cel nepocăit. Ca și în co-rabia 

lui Noe neoprită, nu numai celor curate, ci și 

vietăților celor necurate se află scăpare. 

 

 Întru a ei milostivire toți cei scârbiți, 

năpăstuiți, flămânzi, învi-forați și bolnavi 

află loc de ajuns, pentru că nu știe să fie 

nemi-lostivă cea al cărei pântece ne-a născut 

nouă pe prea Bunul Dumnezeu. Mulți 

străjeri înarmați păzesc palatele împăraților 

pă-mîntești și nu dau voie tuturor ce voiesc 

să intre într-însele, ci îi opresc și îi întreabă 

de unde și la ce vin. Iar palatul lui Hristos 

cel însuflețit, deși este înconjurat de 

heruvimi și de serafimi și de nenumărate 

cete ale îngerilor și ale tuturor sfinților, la 

ușa milostivirii îndurărilor ei nimenea nu 

oprește pe cela ce va să intre. Nu-i opresc 

străjerii, nu-i gonesc ostașii, nici la ce vin nu

-i întreabă, ci fără de apărare intră cu 

rugăciunea, și primește dar spre cererea cea 

de folos. 

 

 Drept aceea să alergăm la milostivirea 

celei ce s-a născut din pântece neroditor, 

dându-i ei o închinăciune ca aceasta: 

„Bucură-te, palatul cel cu totul fără de 

prihană al Împăratului tuturor! Bucură-te, 

sălășluirea lui Dumnezeu, Cuvântului, 

căreia, și ție, fiicei părintelui, Maicii Fiului, 

miresei Sfântului Duh, împreună cu Tatăl și 

cu Sfântul Duh de la noi cei din țarină, să fie 

cinste și slavă în veci”. Amin. 

 

Sursa:doxologia.ro 

Împărăteasa Elena primind cu bucurie 

cinstita cruce, i s-a închinat și a sărutat-o; 

asemenea și toată suita împărătească, ce era 

cu ea. Iar alții nu puteau să vadă și să sărute 

Sfânta Cruce în acea vreme, din pricina 

mulțimii celei mari de lume, și au dorit ca 

măcar de departe s-o poată vedea. Atunci 

Macarie, patriarhul Ierusalimului, stând la un 

loc mai înalt, a făcut înălțarea, arătând 

cinstita cruce mulțimii, iar ei au strigat: 

„Doamne, miluiește!”.  

 

(†) Înălțarea Sfintei Cruci 
 

Î 
mpărățind în Roma Maxențiu, 

persecutorul (307-312), făcea multă 

chinuire popoarelor, gonindu-i și 

chinuindu-i nu numai pe creștini, dar și pe 

paginii săi ucigându-i și jefuindu-le averile 

lor. Petrecea cu necurăție, siluind casele 

celor de bun neam, și era tuturor romanilor 

foarte greu și urât, pentru acea tiranică, 

cumplită a lui viață și prea spurcată. Deci, au 

trimis romanii, în taină, la împăratul 

Constantin (306-337) care petrecea atunci în 

Britania cu mama sa, Elena, rugându-l pe el 

să vină și să-i scape de tiranul acela. Iar 

Constantin i-a scris mai întâi lui Maxențiu, 

sfătuindu-l pe el prietenește să înceteze o 

tiranie ca aceea. Iar el nu numai că nu l-a 

ascultat pe dânsul și nu s-a îndreptat, dar și 

mai amar s-a făcut. S-a sculat chiar asupra 

lui Constantin, pe care toată oastea 

romanilor la împărăție-l alesese, nevrând ca 

să-l aibă deopotrivă cu sine la împărăție. 

Pentru că Maxențiu, cu de la sine putere s-a 

suit în Roma pe scaunul împărătesc, nu cu 

voința poporului; ci numai cu sprijinul 

câtorva mai mari, cărora le-a făgăduit multe 

daruri și cinste. Iar Constantin a fost ales 

împărat de către toți cu un glas. Drept aceea, 

auzind Constantin că Maxențiu tot 

neîndreptat petrecea, ba încă și la alte fapte 
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mai rele se întinde, s-a sculat și a mers asupra 

lui cu război. Văzând însă că puterea oștilor 

sale nu este de ajuns și gândind apoi la 

farmecele cele rele ale lui Maxențiu, a 

început a se îndoi, pentru că știa că Maxențiu 

a vărsat mult sânge omenesc la facerea 

vrăjilor: mulți băieți, fete și femei îngreunate 

a înjunghiat la jertfele diavolilor, căutând 

milostivirea deșerților idoli, spre care 

nădăjduia. Deci, văzând Constantin că la 

Maxențiu era mare putere diavolească, a 

început a se ruga unui Dumnezeu care 

stăpânește cerul și pământul, pe care și 

neamul creștinesc îl cinstește, ca să-i 

dăruiască lui chip de biruință asupra 

prigonitorului. Drept aceea, rugându-se el cu 

osârdie, i s-a arătat în amiazăzi chipul Crucii 

Domnului închipuit cu stele, strălucind mai 

mult decât soarele și deasupra scris pe 

dânsul: „În acest semn vei învinge”. Au 

văzut aceea și ostașii toți, între care era și 

dulcele Artemie cel care după aceea a fost 

chinuit pentru Hristos de Iulian, și se mirau. 

Iar cei mai mulți dintre dânșii au început a se 

teme că păgânilor chipul crucii le era semn 

de mare nenorocire și de moarte, fiindcă pe 

cruce se pedepseau cu moarte tâlharii și 

făcătorii de rele. Deci, ostașii se temeau că 

nu cumva războiul lor să fie fără noroc și din 

pricina aceasta împăratul Constantin era în 

mare îndoială. Iar într-o noapte, pe când 

dormea el, i s-a arătat însuși Hristos Domnul 

și iarăși i-a arătat semnul cinstitei cruci pe 

care îl văzuse și i-a zis lui: „Să faci 

asemănare chipului acestuia și să poruncești 

ca să-l poarte înaintea oștilor și nu numai pe 

Maxențiu, ba încă și pe toți vrăjmașii tăi îi 

vei birui”. Deci, sculându-se împăratul, a 

spus mai marilor săi vedenia și chemând 

argintari iscusiți le-a poruncit lor să facă 

cinstita cruce de aur, de mărgăritar și de 

pietre scumpe după chipul semnului celui 

arătat și, ceva mai mult, a poruncit la toată 

oastea să închipuiască pe toate armele, pe 

coifuri și pe zale semnul crucii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iar rău-credinciosul Maxențiu, fiind 

înștiințat de venirea lui Constantin în Italia 

asupra Romei, cu multă îndrăzneală și-a scos 

oastea romană și a mers împotriva marelui 

Constantin. Iar Constantin a poruncit ca să 

poarte cinstita cruce înaintea taberilor 

armatei sale. Și când s-a început lupta cu 

Maxențiu, atunci, cu puterea cinstitei cruci, 

Maxențiu a fost biruit și mulțimea ostașilor 

lui a fost tăiată (28 octombrie 312), și însuși 

Maxențiu a fugit. Și l-a urmărit împăratul 

Constantin și, fugind el pe podul de peste 

râul Tibru, pe care singur l-a zidit, s-a rupt 

podul, cu puterea lui Dumnezeu, și s-a 

afundat ticălosul în râu cu oastea sa, ca și 

faraonul cel de demult, încât s-a împotmolit 

râul de călăreți, de cai și de arme. Iar marele 

Constantin a mers în Roma biruitor și l-a 

întâmpinat pe el tot poporul cu bucurie mare 
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și cu cinste. Iar el înălța mare mulțumire lui 

Dumnezeu, Celui ce i-a dat lui biruință 

asupra vrăjmașului, cu puterea cinstitei și de 

viață făcătoarei Cruci. Iar spre pomenirea 

biruinței celei prea slăvite, a pus o cruce în 

mijlocul Romei, pe un stâlp de piatră și a 

scris pe dânsa: „Cu acest mântuitor semn, 

cetatea aceasta a fost scăpată de sub jugul 

tiranului”. 

 

 Având el al doilea război împotriva 

celor de la Bizanț a căror numire de obârșie 

se trage încă de pe vremea împăratului Iudeii, 

Manase, când un oarecare grec Bizas a pus 

temelia cetății, numind-o Bizantion, de unde 

mai târziu Bizanț, și fiind biruit Constantin 

de către aceștia de două ori, era întru mâhnire 

mare. Și fiind într-o seară, și-a ridicat ochii 

spre cer și a văzut o scrisoare alcătuită de 

stele, care închipuia aceste: „Să mă chemi în 

ziua necazului tău”. Apoi, înfricoșându-se, și

-a ridicat iar ochii spre cer și a văzut o cruce 

de stele, ca și mai înainte închipuită pe cer și 

scriind deasupra, împrejurul ei, așa: „În acest 

semn vei învinge”. Și așa purtându-se crucea 

înainte în tabere, a biruit pe vrăjmașii săi și a 

luat cetatea Bizantion. 

 

 Și având el al treilea război cu goții, la 

râul Dunării, iar i s-a arătat pe cer 

mântuitoarea armă și i-a făcut ca și mai 

înainte biruință. Și de aici Constantin 

cunoscând puterea lui Hristos celui răstignit 

pe cruce, și crezându-l pe acesta că este 

adevărat Dumnezeu, s-a botezat întru dânsul, 

cu maica sa Elena cea vrednică de laudă, pe 

care, ca pe o foarte iubitoare de Dumnezeu, a 

trimis-o la Ierusalim cu multă avere spre 

căutarea cinstitei cruci. Iar ea, ducându-se la 

Ierusalim, a cercetat sfintele locuri și le-a 

curățit de spurcăciunile idolești și a scos la 

lumină cinstite moaște ale diferiților sfinți. 

Era atunci în Ierusalim patriarh Macarie (314

-333), care a întâmpinat pe împărăteasa cu 

cuviincioasă cinste. 

 

 Deci, fericita împărăteasă Elena, 

vrând să găsească crucea cea de viață 

făcătoare a Domnului, cea ascunsă de evrei, a 

chemat pe toți evreii și i-a întrebat pe dânșii, 

ca să-i arate ei locul unde era ascunsă cinstita 

cruce a Domnului. Dar lepădându-se ei, că nu 

știu, împărăteasa Elena i-a îngrozit cu munci 

și cu moarte, și aceia i-au arătat ei un bărbat 

bătrân, anume Iuda, zicând: „Acesta poate să

-ți arate ție ceea ce se caută, de vreme ce este 

fiul unui cinstit proroc”. Și făcându-se multă 

cercetare, și Iuda refuzând a spune, 

împărăteasa a poruncit să-l arunce pe el într-o 

groapă adâncă în care, petrecând el câtăva 

vreme, a făgăduit să spună. Apoi, scoțându-l 

pe el, merseră la un loc unde era un munte 

mare împresurat cu pământ și cu pietre, pe 

care Adrian (117-138), împăratul Romei, 

zidise o capiște zeiței Venera și pusese într-

însa un idol. Acolo, Iuda a arătat că este 

ascunsă crucea Domnului. Iar împărăteasa 

Elena a poruncit ca să se risipească capiștea 

cea idolească și să se răscolească țarina și să 

se sape. Iar Macarie patriarhul, rugându-se la 

locul acela, iată a ieșit un miros de bună 

mireasmă și îndată s-a arătat mormântul și 

locul căpățânii în partea dinspre răsărit și 

aproape de dânsele au aflat îngropate trei 

cruci și după aceea au aflat cinstitele piroane. 

Dar neștiind care ar fi fost crucea lui Hristos, 

s-a întâmplat în acea vreme că se ducea un 

mort la îngropare și atunci Macarie, 

patriarhul, a poruncit celor ce-l duceau să 

stea; și se așezară crucile pe mortul acela câte 

una pe rând, iar când au pus crucea lui 

Hristos, îndată mortul a înviat și s-a sculat 

viu cu puterea Dumnezeieștii Cruci a 

Domnului. 

 

 Deci, împărăteasa primind cu bucurie 

cinstită cruce, i s-a închinat și a sărutat-o; 
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asemenea și toată suita împărătească, ce era 

cu dânsa. Iar alții nu puteau să vadă și să 

sărute sfânta cruce în acea vreme, din pricina 

mulțimii celei mari de lume, și au dorit ca 

măcar de departe s-o poată vedea. Atunci 

Macarie, patriarhul Ierusalimului, stând la un 

loc mai înalt, a făcut înălțarea, arătând 

cinstita cruce mulțimii, iar ei au strigat: 

„Doamne miluiește!”. Și de atunci s-a 

început praznicul „înălțării cinstitei Cruci a 

Domnului”. 

 

 Deci, împărăteasa Elena a păstrat la 

sine o parte din acest cinstit lemn, precum și 

sfintele piroane, iar cealaltă parte, punând-o 

într-o raclă de argint, a dat-o lui Macarie, 

patriarhul, spre ocrotirea neamului în viitor. 

Atunci Iuda cu mulțime de jidovi a crezut și s

-a botezat și s-a numit din sfântul botez 

Chiriac. Mai în urmă, el a fost patriarh al 

Ierusalimului și în vremea lui Iulian 

Apostatul (361-363) s-a sfârșit, fiind prigonit 

pentru Hristos. Iar sfânta împărăteasă Elena a 

poruncit să se zidească biserici în Ierusalim 

pe la sfintele locuri; mai întâi a poruncit să se 

zidească biserica Învierii Domnului nostru 

Iisus Hristos, unde este sfântul mormânt al 

lui Hristos și unde s-a aflat cinstita cruce. 

Apoi, a poruncit să se zidească în 

Ghetsimani, unde este mormântul Sfintei 

adormiri a Preasfintei Născătoarei de 

Dumnezeu. Apoi a zidit celelalte optsprezece 

biserici și le-a înfrumusețat cu tot felul de 

podoabe, dăruindu-le cele de trebuință cu 

îndestulare. A venit în Bizanț aducând cu 

sine partea lemnului crucii celei de viață 

făcătoare și sfintele piroane, cu care a fost 

pironit trupul lui Hristos. Aici, sfântul 

împărat Constantin a pus lemnul cel de viață 

făcător în raclă de aur, iar din sfintele 

piroane, unul s-a aruncat în Marea 

Adrianului, de către sfânta Elena, când se 

întorcea de la Ierusalim la Constantinopol, 

pentru alinarea mării, pentru că se ridicase 

furtună mare și învăluire cu primejdie mare; 

pe altul, împăratul l-a ferecat în coiful său, pe 

al treilea l-a ferecat la zăbală, în frâul calului 

său, ca să se împlinească cele zise de Zaharia 

proorocul: „În ziua aceea va fi (scris) pe frâul 

cailor: Sfânt lui Dumnezeu 

Atotțiitorul” (Zaharia 14, 21), iar al patrulea 

piron l-a dat împărăteasa Elena Trevirilor în 

pază. 

 

 După sosirea Sfintei Elena de la 

Ierusalim în Bizanț, iubitorul de Hristos 

împăratul Constantin a făcut trei cruci mari, 

după numărul celor ce i se arătaseră lui la 

războaie: cea dintâi în Roma, când l-a înecat 

pe Maxențiu, a doua în Bizanț, când l-a 

cucerit, a treia când a bătut pe goți la râul 

Dunării. După chipul celor trei arătări a făcut 

trei cinstite cruci din materiale scumpe și a 

scris pe dânsele cu slove de aur cuvintele 

acestea: Is Hs Ni Ka, adică „Iisus Hristos 

biruiește”, arătând la toți râvna dreptei 

credințe. Iar ca să arate lumii că cu puterea 

crucii a biruit pe vrăjmași, a înălțat o cruce 

spre răsărit, în târgul de sus, apoi alta 

deasupra stâlpului cel roșu la locul iubirii de 

frați, iar pe cea de-a treia a înălțat-o pe locul 

cel de marmoră, cel foarte frumos, în târgul 

de pâine, la care loc se făceau multe puteri și 

semne prin sfânta cruce. Încă se mărturisea 

de mulți că îngerul Domnului se pogora din 

cer în lumină mare noaptea, în locul acela, și 

tămâia împrejur cinstita cruce, cântând 

cântarea cea întreit sfânta cu glas dulce, și 

apoi iar se suia la cer. Și aceasta se făcea de 

trei ori pe an: adică în luna aceasta, la 

înălțarea cinstitei cruci, apoi în luna lui mai, 

în 6 zile, la arătarea Crucii Domnului pe cer 

și în sfântul marele post cel de patruzeci de 

zile, în Duminica închinării crucii. Și mulți 

din oamenii cei cucernici, care cu cinste și cu 

sfințenie viețuiau, vedeau această pogorâre a 

îngerului și auzeau cântarea lui. 
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 Încă se cuvine a pomeni și că cinstitul 

și de viață făcătorul lemnul Crucii Domnului 

a fost luat oarecând de Perși (602-610) și iar 

s-a întors în Ierusalim, spre mângâierea 

credincioșilor; pe vremea împăratului grec 

Foca, împăratul perșilor, Hosroe II (590-

628), biruind Egiptul, Africa și Palestina, a 

luat Ierusalimul și pe mulți creștini i-a ucis și 

luând cu de-a sila vistieriile cele bisericești și 

podoabele, între altele a luat și vistieria cea 

de mult preț, lemnul crucii Domnului celei de 

viață făcătoare, și l-a dus în Persia. Peste 

puțin, murind Foca împăratul, a fost ales 

Eraclie (610-641); în locul lui, el încearcă să 

biruiască pe Hosroe II, dar de multe ori 

nebiruind a cerut pace, însă nu a câștigat-o de 

la vrăjmașul cel mândru. Atunci fiind în 

mâhnire mare, a început a căuta ajutor la 

Dumnezeu, și a poruncit tuturor 

credincioșilor să facă rugăciuni, priveghieri 

și postiri ca să-i scape Domnul de acela ce se 

lăuda, în mândria sa, că va pierde pe toți 

creștinii; de acela ce hulea numele lui Iisus 

Hristos, ca să nu zică vrăjmașii că mâna lor 

este înaltă și idolii lor puternici, ci să 

cunoască neamurile că unul este Dumnezeul 

cel adevărat, Căruia cine poate să-I stea 

împotriva puterii și tăriei? Și chiar împăratul 

se ruga singur cu lacrimi și cu post 

îndelungat. Apoi, adunându-și toți ostașii și 

în nădejdea ajutorului lui Dumnezeu 

înarmându-se cu puterea crucii, a mers 

asupra perșilor și lovindu-se cu Hosroe II, l-a 

biruit și l-a pus pe fugă. Și a fost cu oștile în 

pământul Persiei șapte ani, luând cetățile, 

robind satele și biruind multe prigoniri ale lui 

Hosroe. Iar mai pe urmă Hosroe, neputând să 

se împotrivească puterii grecești, a fugit din 

pământul său și, trecând peste râul Tigru, cu 

cel mai tânăr fiu al său, Medars, a împărțit el 

împărăția sa. De acest lucru s-a mâniat 

Siroes, fiul lui cel mai în vârstă, și a gândit că 

și pe tată și pe frate împreună să-i ucidă; 

lucru pe care l-a și făcut degrab. Iar după 

uciderea acelora, Siroes a fost moștenitor 

împărăției Persiei și a trimis cu rugăminte și 

cu multe daruri la Heraclie, împăratul grec, 

smerindu-se lui și poftindu-l să înceteze a 

prăda pământul lui. 

 

 Atunci Heraclie, făcând pace cu 

împăratul Persiei, a luat de la perși făcătorul 

de viață lemnul Crucii Domnului, cel luat de 

Hosroe din Ierusalim, care fusese 

patrusprezece ani la perși, și l-a adus 

împreună cu multe daruri la locul său, 

bucurându-se și slăvind pe Dumnezeu pentru 

ajutorul Lui cel mare. 

 

 Iar când a ajuns la Ierusalim, a luat 

împăratul cinstitul lemn pe umerile sale, ca 

să-l ducă la locul lui cel mai dinainte. Însă 

era îmbrăcat în porfiră cea împărătească, cu 

aur și cu pietre scumpe împodobit, având în 

cap coroana cea împărătească. Atunci se făcu 

o minune înspăimântătoare, pentru că 

deodată a stat în ușile acelea, prin care se 

intra la locul căpățînei, și nu putea să 

pășească mai departe cu cinstitul lemnul 

Crucii, oprit fiind de puterea cea 

Dumnezeiască; și toți se minunau de un lucru 

ca acesta. Iar Zaharia, patriarhul 

Ierusalimului (609-631), care a mers cu toată 

mulțimea Ierusalimului în întâmpinarea 

împăratului, având ramuri de finic în mâini și 

ieșind până la muntele Eleonului, mergea cu 

împăratul alături și, căutând cu ochii, a văzut 

pe îngerul lui Dumnezeu ca un fulger în 

poartă stând, oprindu-le intrarea, și zicând: 

„Nu cu astfel de chip Făcătorul nostru a 

purtat aici acest lemn al Crucii, cu care voi îl 

duceți pe el”. Aceasta văzând-o și auzind-o 

patriarhul, s-a înspăimântat și, întorcându-se 

spre împăratul, i-a zis: „Să știi, împărate, că 

cu neputință îți este ție ca în haine bogate 

îmbrăcat și cu podoabele împărătești 

înfrumusețat să duci lemnul acesta sfânt, pe 

care, săracul Hristos, Cel ce a sărăcit pentru 
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mântuirea noastră, l-a dus. Drept aceea, de 

voiești ca să duci Crucea Lui, să urmezi 

sărăciei Lui”. Atunci, împăratul a dezbrăcat 

de pe sine porfiră și coroana și s-a îmbrăcat 

în haine sărăcăcioase și proaste și a dus 

cinstitul lemn al Sfintei Cruci fără de nici o 

împiedicare, mergând cu picioarele desculțe. 

Și l-a dus în biserică, la locul de la care îl 

luase Hosroe al Perșilor. Acolo, 

binecredinciosul împărat Heraclie a pus iar 

lemnul Sfintei Cruci și a fost mare bucurie și 

veselie credincioșilor pentru întoarcerea 

Crucii Domnului, și dănțuiau precum 

oarecând israilitenii pentru întoarcerea 

chivotului legii de la filisteni, lăudând pe Cel 

răstignit pe Cruce, Hristos Împăratul slavei, 

și închinându-se așternutului picioarelor Lui, 

Crucii celei sfinte. Căreia și de la noi să fie 

cinste, slavă și închinăciune, acum și pururea 

și în vecii vecilor. Amin. 

 

 Pentru minunea prin care s-a cunoscut 

adevărata cruce a lui Hristos, mulți nu se 

potrivesc în spusele lor. Unii zic că pe o 

fecioară moartă o duceau la îngropare și cu 

puterea Sfintei Cruci a înviat; alții zic că o 

văduvă moartă era cea care a înviat prin 

făcătorul de viață lemn, iar alții povestesc că 

o văduvă zăcea în casă bolnavă și era 

aproape de moarte. Mergând la ea patriarhul 

cu împărăteasa și aducând crucile, le-a pus pe 

cea bolnavă și, punându-se crucea Domnului, 

îndată s-a sculat sănătoasă. Alții spun că un 

om mort pe care-l duceau la groapă a înviat 

prin atingerea Sfintei Cruci a Domnului. Iar 

Nichifor al lui Callist, cel numit Xantopol, în 

cartea 8, la cap. 29, zice că amândouă aceste 

minuni prin Crucea Domnului atunci s-au 

făcut așa: văduva zăcând în casă bolnavă și 

murind, de la porțile morții a fost adusă la 

viață și la sănătate, și mortul cel dus la 

groapă a înviat. 

 

Sursa: doxologia.ro 

SFINȚI AI LUNII 

SEPTEMBRIE 
——  •  —— 

15 SEPT. †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la 

Partoş, mitropolitul Banatului  

Sfântul Ierarh Iosif era tare în credinţă, 

înţelept la cuvânt, blând la inimă şi 

neadormit în rugăciune. A făcut şi unele 

minuni spre lauda lui Dumnezeu şi alinarea 

suferinţelor unor credincioşi, punând mâinile 

pe capul lor şi rugându-se pentru ei. 

 

22 SEPT. †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de 

Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei  

Viaţa Sfântului Mucenic Teodosie, râvna lui 

pentru ridicarea de sfinte lăcaşuri, smerenia 

sa, dragostea pentru buna rânduială a obştilor 

monahale, grija părintească faţă de păstoriţii 

săi, răbdarea tuturor suferinţelor şi 

prigonirilor nedrepte la care a fost supus, 

precum şi lucrarea lui încununată de jertfă  

martirică, au făcut ca să fie întotdeauna 

cinstit cu evlavie de dreptmăritorii creştini.  

 

26 SEPT. †) Sfântul Voievod Neagoe 

Basarab 

Sfântul Voievod Neagoe a deprins de la 

Sfântul Ierarh Nifon taina rugăciunii isihaste, 

evlavia şi trezvia sufletului, învăţătura şi 

înţelepciunea lui Hristos, dobândind înalt 

spor duhovnicesc.  

 

27 SEPT. †) Sf. Ier. Martir Antim 

Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti  
Vistierie de daruri, ca un pom răsădit lângă 

izvoarele apelor, acest trimis al lui 

Dumnezeu pământului românesc din 

îndepărtata Ivirie (Georgia), nu a îngropat 

nici un talant din câţi i-au fost dăruiţi de 

Dumnezeu şi pe toţi, ca o slugă bună şi 

credincioasă, i-a înmulţit.  

 

Sursa: doxologia.ro 
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