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NOTÅ ED ITOR IALÅ

Luna august, ultima din anul bisericesc, ne ofer\ bucuria 
duhovniceasc\ a prezen]ei unui triptic de s\rb\tori de mare

profunzime teologic\: Schimbarea la Fa]\ a Mântuitorului Iisus
Hristos (6 august), Adormirea Maicii Domnului (15 august) [i
T\ierea capului Sfântului Ioan Botez\torul (29 august).

S\rb\toarea Schimb\rii la Fa]\ a Domnului a avut loc, potrivit
cronologiei sugerate de Evanghelistul Matei (cf. Matei 16, 21), cu pu]in
înainte de P\timirile Mântuitorului Hristos (dup\ tradi]ie, cu 40 de zile
înainte). Dar, întrucât pr\znuirea ar fi coincis cu începutul Postului
Mare, Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au a[ezat-o în calendar în rela]ie cu alt\
zi de amintire a R\stignirii, [i anume cu 40 de zile înaintea Praznicului
În\l]\rii Sfintei Cruci (14 septembrie), motiv pentru care în ziua de 
6 august se cânt\ Catavasiile Sfintei Cruci (Cruce însemnând Moise...).
De asemenea, potrivit Sfântului Nicodim Aghioritul, importan]a 
esha tologic\ a Schimb\rii la Fa]\ a Domnului, prin pregustarea slavei,
a luminii [i a bucuriei din Împ\r\]ia cereasc\, a condus la a[ezarea 
acestui Praznic în ultima lun\ a anului bisericesc.

Luna august este binecuvântat\ în mod special ca o lun\ 
a Preacuratei Fecioare Maria, deoarece în primele 14 zile ale ei 
credincio[ii ]in Postul Adormirii Maicii Domnului, în timpul c\ruia se 
oficiaz\ zilnic Paraclisul N\sc\toarei de Dumnezeu. În ziua de 14 ne
preg\tim suflete[te prin Înainte-pr\znuire, dup\ care urmeaz\ s\rb\toarea
propriu-zis\, care ]ine opt zile (15-23 august, dar, în Constantinopol, 
odinioar\ s\rb\toarea se încheia în 28 august, a[a cum prevede pân\ 
ast\zi tradi]ia liturgic\ a Muntelui Athos). Ultima zi a lunii ne ofer\ iar\[i



un prilej de preacinstire a Maicii lui Dumnezeu, prin s\rb\toarea A[ez\rii
cinstitului ei brâu în racl\ (31 august).

La Praznicul T\ierii capului Sfântului Ioan Botez\torul, 
Biserica î[i exprim\ întristarea pentru nedreapta ucidere a Botez\torului
Domnului, propov\duitorul poc\in]ei, [i, de aceea, ne îndeamn\ s\ ]inem
post în orice zi s-ar întâmpla.

Aceste mari s\rb\tori, al\turi de pomenirile Sfin]ilor cinsti]i în acest
r\stimp, sunt împodobite cu alese cânt\ri, adunate în paginile Mineiului 
pe august.

Cartea liturgic\ numit\ Minei (din grecescul μήν = lun\) cuprinde
slujbele Praznicelor [i Sfin]ilor din fiecare lun\ a anului bisericesc. Cele
dou\sprezece volume, care acoper\ întregul curs al s\rb\torilor cu dat\
fix\, s-au format treptat, odat\ cu apari]ia genului imnografic al
Canonului, în secolul al VIII-lea. Anterior, în secolele V-VII se alc\tuiser\
Stihiri [i Condace mari (asem\n\toare Acatistului), din care doar o mic\
parte a fost re]inut\ în c\r]ile de cult de mai târziu. Cei mai cunoscu]i
imnografi ai secolului al VIII-lea au fost Sfin]ii Andrei Criteanul (†740),
Cosma Melodul (†cca 753) [i Ioan Damaschin (†749), to]i trei afla]i 
într-o strâns\ leg\tur\ cu Sfânta Cetate a Ierusalimului. De aceea, crea]ia
lor este dedicat\ marilor s\rb\tori de la Locurile Sfinte [i comemor\rilor
din calendarul bisericesc palestinian. În secolul al IX-lea activeaz\ marii
alc\tuitori de Canoane: Iosif Imnograful (†886), Teofan al Niceei (†845)
[i Gheorghe al Nicomidiei (†cca 880). Crea]iile lor, care împodobesc
întregul an bisericesc, duc la formarea primelor Mineie complete, în 
acord cu Sinaxarul Marii Biserici din Constantinopol. În secolele XI-XII 
materialul imnografic din cuprinsul Mineielor este aranjat potrivit sintezei
tipicului monahal constantinopolitan: în fiecare zi sunt dispuse mai întâi
Stihirile de la Vecernie, apoi, pentru Utrenie, un Canon cu Sedealn\ dup\
Cântarea a III-a, cu un Condac dup\ Cântarea a VI-a [i, uneori, cu o
Luminând\ dup\ Cântarea a IX-a. De asemenea, în acest r\stimp dispare
definitiv, din Mineie, Cântarea a II-a a Canoanelor.

În actualul Minei pe luna august se p\streaz\, din compozi]iile
Sfântului Andrei Criteanul, un Canon (la Sfin]ii Macabei – 1 august), din
alc\tuirile Sfântului Cosma de Maiuma – dou\ Canoane (la Schimbarea
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la Fa]\ – 6 august; la Adormirea Maicii Domnului – 15 august) [i 
mai multe Idiomele (la Sfânta Cruce – 1 august; la Schimbarea la 
Fa]\ – 6 august), iar din imnurile Sfântului Ioan Damaschin – patru
Canoane (la Schimbarea la Fa]\ – 6 august; la Sfântul Maxim M\rturi -
sitorul – 13 august; la Adormirea Maicii Domnului – 15 august; la T\ierea 
capului Sfântului Ioan Botez\torul – 29  august) [i unele Idiomele 
(la Sfânta Cruce – 1 august; la Sfântul Arhidiacon {tefan – 2 august; la
Adormirea Maicii Domnului – 15 august; la T\ierea capului Sfântului
Ioan Botez\torul – 29 august). Dintre crea]iile imnografilor din secolul al
IX-lea, amintim mai întâi pe cele ale prolificului scriitor Sfântul Iosif
Imnograful, de la care, în Mineiul pe august, p\str\m 17 Canoane (la
Sfânta Cruce – 1 august; la Sfin]ii: Isaachie – 3 august; Evsignie – 5 august;
Evplu – 11 august; Fotie – 12 august; la Înainte-pr\znuirea Adormirii – 14
august; la Sfin]ii: Miron – 17 august; Flor [i Lavru – 18 august; Andrei
Stratilat – 19 august; Samuel – 20 august; Tadeu [i Vasa – 21 august;
Agatonic – 22 august; Lup – 23 august; Eutihie – 24 august; Bartolomeu –
25 august [i la Brâul Maicii Domnului – 31 august). De la Sfântul 
Teofan al Niceei au fost re]inute opt Canoane (la Sfântul Arhidiacon
{tefan – 2 august; la Sfin]ii: Dometie – 7 august; Emilian – 8 august;
Matia – 9 august; Tit – 25 august; Pimen – 27 august; Moise – 28 august;
Adrian [i Natalia – 26 august) [i câteva Idiomele la Adormirea Maicii
Domnului – 15 august. Crea]ia Sfântului Ierarh Gheorghe al Nicomidiei
este reprezentat\ de un Canon la s\rb\toarea Brâului N\sc\toarei de
Dumnezeu – 31 august. Al\turi de ace[tia, mai sunt prezen]i, în Mineiul 
pe august, cu crea]ii imnografice: Sfântul Patriarh Gherman al Con stan -
tinopolului (Canonul Sfintei Mahrame – 16 august; Idiomele la 15 [i 
29 august), Clement, Ciprian [i Efrem Carias (ace[tia din urm\ doar 
cu Idiomele).

To]i ace[ti Sfin]i imnografi au excelat deopotriv\ ca poe]i (alc\tuitori
de texte) [i melozi (compozitori de melodii), mari predicatori ai Bisericii
[i distin[i intelectuali ai vremii lor, dar, în mod deosebit, ca tr\itori întru
sfin]enie ai dreptei credin]e, mul]i dintre ei îndurând suferin]e pentru
m\rturisirea [i ap\rarea Ortodoxiei în timpul persecu]iei iconoclaste. 
De aceea, poemele lor redau înv\]\tura Bisericii Ortodoxe în form\
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doxologic\ [i sunt pre]uite ca un tezaur al Sfintei Tradi]ii, fiind rostite
sau cântate în cadrul cultului bizantin, de 12 veacuri, f\r\ întrerupere [i cu
acela[i folos pastoral [i duhovnicesc.

În prezenta edi]ie a Mineiului pe august, potrivit hot\rârilor Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sunt prezente toate Slujbele
Sfin]ilor români din aceast\ perioad\: Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la
Neam] (5 august), Sfânta Cuvioas\ Teodora de la Sihla (7 august), Sfântul
Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravul (7 august), Sfântul Ierarh Nifon,
Patriarhul Constantinopolului (11 august), Sfin]ii Martiri Brâncoveni:
Constantin Voievod cu cei patru fii ai s\i, Constantin, {tefan, Radu [i
Matei, [i sfetnicul Ianache (16 august), Sfântul Cuvios Iosif de la V\ratec
(16 august), Sfântul Gheorghe Pelerinul (17 august), Sfin]ii Mucenici
Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul [i Venust (21 august),
Sfântul Mucenic Lup (23 august), Sfin]ii Ierarhi Varlaam, Mitropolitul
Moldovei, [i Ioan de la Râ[ca [i Secu, Episcopul Romanului (30 august).

Edi]ia de fa]\ a fost atent diortosit\ de ostenitorii Departamentului
Carte de cult al Editurilor Patriarhiei, în vederea realiz\rii unui text clar 
[i expresiv. Totodat\ au fost ad\ugate numeroase indica]ii tipiconale 
precise, pentru înlesnirea unei slujiri cultice în consonan]\ cu prevederile
tradi]iei noastre liturgice, rezultând o edi]ie nou\, mult îmbog\]it\, spre
folosul duhovnicesc al tuturor fiilor Bisericii Ortodoxe Române.
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ZIUA ÎNTÂI
Pomenirea Scoaterii cinstitului

lemn al Sfintei Cruci [i pomenirea
Sfin]ilor [apte fra]i Mucenici
Macabei, a maicii lor Solomoni [i a
dasc\lului lor Eleazar. 

LA VECERNIE

La Doamne, strigat-am..., se pun 6 Sti -
hiri: 3 ale Sfintei Cruci [i 3 ale Mucenicilor.

Stihirile Sfintei Cruci, glasul al 4-lea,
podobie: Ca pe un viteaz...

S\ s\rut\m cinstita Cruce,
p\zitoarea de ob[te [i

izvorul sfin]eniei, c\ adoarme
patimile, opre[te bolile [i izb\ -
ve[te pe cei neputincio[i de
toate durerile, mai mult decât

adâncul m\rii rev\rsând noian
de minuni, celor ce cu credin]\
se închin\ [i cinstesc chipul ei.

Noi, oamenii, cei cuprin[i de
valuri pe marea vie]ii [i învifo-
ra]i de furtuna patimilor, cu
credin]\ s\ alerg\m la cinstita
Cruce ca la o corabie de mân-
tuire; c\ ea va alina valurile [i
duhurile, iar patimile le va
potoli, [i vom ajunge cu bucu-
rie la limanul mântuirii cel f\r\
de valuri.

Mai mult decât soarele a str\ -
lucit preasfânta Cruce, rev\r -
sând minunile ca pe ni[te raze,
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iar t\m\duirile ca pe ni[te ful-
gere. S\ ne apropiem, oameni
cuprin[i totdeauna de întune -
ricul necazurilor, [i s\ primim
harul cel d\t\tor de lumin\ al
t\m\duirilor, pream\rind pe
Dumnezeu, Cel ce a fost r\stig-
nit pe ea cu trupul.

Stihirile Mucenicilor, glasul 1, 

podobie: Preal\uda]ilor Mucenici...

Turnul legii cel în\l]at pe
[apte stâlpi, tirania nu l-a clin-
tit, pentru c\ tinerii cei de bun
neam [i de un sânge, dându-[i
trupul c\l\ilor, viteje[te au
suferit turbarea de fiar\ a pri-
gonitorului, ca ni[te p\zitori ai
a[ez\mintelor lui Moise.

Tinerii cei binecredincio[i [i
viteji, împreun\ cu maica lor
cea cuget\toare de Dumnezeu,
cu adev\rat în\l]ându-[i min-
tea mai presus de cele v\zute,
au suferit t\ierea m\dularelor
trupului, fiind înt\ri]i de prea-
mari n\dejdi, pe care acum 
le-au câ[tigat, odihnindu-se în
sânul lui Avraam, str\mo[ul lor.

Eleazar cel preasfin]it [i tine-
rii cei preaîn]elep]i, împreun\
cu maica lor cea de Dumnezeu
cuget\toare, întrarmându-se
tare cu vitejia sufletului [i în -
vingându-[i mânia, cu t\rie au
alergat împotriva lupt\torului,
pentru dreapta credin]\ [i pen-
tru paza Legii p\rinte[ti.

Slav\..., glasul al 8-lea, 

alc\tuirea lui Ioan monahul:

Sfin]ii Macabei au gr\it tira-
nului: O, Antioh, singurul nos-
tru Împ\rat este Dumnezeu, de
la Care suntem [i la Care ne
întoarcem; alt\ lume ne a[ -
teapt\, mai presus decât aceas-
ta, ce se vede, [i mai st\t\toare;
patria noastr\ este Ierusalimul
cel tare [i nepieritor; iar pr\z -
nuirea noastr\ este vie]uirea cu
Îngerii. Doamne, pentru rug\ -
ciunile lor, miluie[te-ne [i ne
mântuie[te.

{i acum..., a Crucii, acela[i glas,

alc\tuirea lui Ioan monahul:

Pe care de demult Moise, mai
înainte închipuind-o întru sine,
pe Amalec surpând, l-a biruit,
[i c\reia David psalmisul, stri-
gând, a poruncit s\ ne închi n\m
ca la a[ternutul picioarelor Tale,
cinstitei Crucii Tale, Hristoase
Dumnezeule, ast\zi ne închi n\m
noi, p\c\to[ii, cu buze nevred-
nice, [i l\udându-Te pe Tine,
Cel ce ai îng\duit a fi pironit pe
ea, ne rug\m }ie: Doamne, îm -
preun\ cu tâlharul, învredni-
ce[te-ne pe noi de Împ\r\]ia Ta.

L A  S T I H O A V N |

Stihirile Crucii, glasul al 4-lea,

podobie: Cel ce de sus e[ti chemat...

Ast\zi, dumnezeiasca mul -
]ime a credincio[ilor se bucur\,
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cereasca Cruce luminând pân\
la marginile lumii. Cerul r\s -
pânde[te lumin\ neapropiat\,
v\zduhul str\luce[te, iar fa]a
p\mântului se împodobe[te.
Biserica lui Hristos înal]\ dum-
nezeie[ti cânt\ri [i se închin\,
cinstind dumnezeiasca [i minu-
nata Cruce, care o p\ze[te de sus,
cu a c\rei putere înt\ rin du-ne,
s\ ne apropiem de St\pânul,
rugându-L s\ împace lumea [i
s\ lumineze sufletele noastre.

Stih: În\l]a]i pe Domnul Dumnezeul
nostru [i v\ închina]i a[ternutului picioa-
relor Lui, c\ Sfânt este (Psalm 98: 5).

S\ se veseleasc\ f\ptura [i s\
salte, c\ ast\zi Crucea a str\ -
lucit din cer marginilor lumii,
luminând cele p\mânte[ti [i
ar\tând unite pe cele mai îna -
inte desp\r]ite. Ast\zi oamenii
se bucur\ cu cetele Îngerilor, c\
peretele cel din mijloc al vraj-
bei, surpându-l Crucea, pe
toate le-a ar\tat împreun\.
Pentru aceea, str\lucind mai
presus decât soarele, toat\ zidi-
rea o vesele[te cu harul, lumi-
nând [i mântuind pe cei ce cu
credin]\ o cinstesc.

Stih: Iar Dumnezeu, Împ\ratul nostru
înainte de veac, a f\cut mântuire în mijlo-
cul p\mântului (Psalm 73: 13).

Crucea dumnezeiasc\ lumi-
neaz\ ast\zi v\dit marginile
lumii, c\ ea se va ar\ta lumii la
sfâr[it, ca un cinstit sceptru al

Împ\ratului Hristos, mai pre-
sus de razele soarelui. Crucea a
scos din iad neamul omenesc,
iadul cumplit l-a robit, pe vr\j -
ma[ul l-a surpat, mândriile
demonilor cu totul le-a pierdut;
iar acum, mai înainte lumina]i
prin ea cu Învierea Mântui to -
rului, Îl rug\m s\ împace lumea
[i s\ lumineze sufletele noastre.

Slav\..., a Mucenicilor, glasul al 8-lea,

alc\tuirea lui Cosma monahul:

Sufletele Drep]ilor sunt în
mâna Domnului: precum
Avraam, Isaac [i Iacov, str\ -
mo[ii cei mai înainte de Lege [i
str\mo[i ai Macabeilor, pe care
noi îi l\ud\m acum. C\ ace[ti
tineri cu suflet r\bd\tor, ur ma[i
ai lui Avraam fiind, au râvnit
credin]a lui Avraam, str\mo[ul
lor, [i pân\ la moarte s-au 
luptat pentru dreapta credin]\.
Ace[tia, în dreapta credin]\
crescând [i dup\ Lege p\ti -
mind, p\gân\tatea lui Antioh
au def\imat [i, nesocotind cele
din via]a aceasta de acum pen-
tru cea ve[nic\, toate le-au
d\ruit lui Dumnezeu: sufletul,
b\rb\]ia, sim]irea, trupul, tine-
re]ile [i r\spl\tirile celor ce i-au
crescut în cur\]ie. O, r\d\cin\
binecredincioas\, din care a]i r\ -
 s\rit voi, Macabeilor! O, maic\
sfânt\, care ai n\scut fii deo -
potriv\ cu nu m\ rul zilelor
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s\pt\mânii. Pen tru aceea, v\
rug\m pe voi, fra]ilor Macabei,
cu maica voastr\ Solomoni [i
cu în]eleptul preot Eleazar, ca
unii care sta]i îna intea lui
Hristos Dum nezeu, pentru Care
v-a]i ostenit, bucurându-v\ de
roadele oste ne lilor voastre:
Face]i rug\ ciune st\ ruitoare
pentru omenire; c\ El face
toate câte le voie[te [i îm pli -
ne[te voile voastre, ale celor ce
v\ teme]i de Dânsul.

{i acum..., a Crucii, acela[i glas:

Ast\zi s-a împlinit, Dum -
nezeule, glasul Prorocului T\u
Moise, care zice: Vedea-ve]i
Via]a voastr\ pironit\ înaintea
ochilor vo[tri. Ast\zi Crucea se
înal]\ [i lumea din în[el\ciune
se izb\ve[te. Ast\zi Învierea lui
Hristos se înnoie[te [i marginile
p\mântului se bucur\, în chim-
vale, ca David, cântare adu-
când }ie [i zicând: Lucrat-ai
mântuire în mijlocul p\mân -
tului, Dumnezeule, Crucea [i
Învierea, prin care ne-ai mân-
tuit pe noi, Bunule, Iubitorule
de oameni, Atotputernice,
Doam ne, slav\ }ie!

T R O P A R, glasul 1:

Pentru durerile pe care
Sfin]ii le-au p\timit pentru
Tine, milostiv fii, Doamne, [i, Te
rug\m, vindec\ toate durerile
noastre, Iubitorule de oameni.

Slav\..., {i acum..., asemenea:

Mântuie[te, Doamne, poporul
T\u [i binecuvinteaz\ mo[te -
nirea Ta. Biruin]\ binecredin-
cio[ilor cre[tini asupra celui
protivnic d\ruie[te [i, cu Cru -
cea Ta, p\ze[te pe poporul T\u.

PREG|TIREA SFINTEI CRUCI 

Dup\ Otpustul Vecerniei, eclesiarhul
intr\ împreun\ cu diaconul [i cu paracli-
sierul în locul unde se p\streaz\ Sfintele
Vase (sau la Proscomidiar) [i împodobe[te
Sfânta Cruce cu busuioc bine mirositor.
Preotul se îmbrac\ în epitrahil [i felon, iar
diaconul în stihar [i orar. Preotul c\de[te
Cinstita Cruce, iar diaconul, ]inând ân
mân\ o lumânare aprins\, zice: Binecu vin -
teaz\, p\rinte! Preotul spune: Binecuvân -
tat este Dumnezeul nostru... Apoi strana:
Amin. Sfinte Dumnezeule..., Preasfânt\
Treime..., Tat\l nostru... Preotul roste[te
ecfonisul: C\ a Ta este Împ\r\]ia [i puterea
[i slava, a Tat\lui... Strana: Amin. {i cânt\
Troparul Crucii: Mântuie[te, Doamne,
poporul T\u..., Slav\..., {i acum..., Con da -
cul: Cel ce Te-ai în\l]at pe Cruce... În acest
timp, preotul ridic\ Sfânta Cruce cu discul
pe cap [i o duce în Sfântul Altar. Înaintea
lor merg dou\ f\clii aprinse [i preo tul pune
Cinstita Cruce pe Sfânta Mas\, în locul
Sfintei Evanghelii, iar Evanghelia o pune
mai sus (spre r\s\rit) pe Sfânta Mas\ [i se
aprinde înaintea Crucii o lumânare care
st\ aprins\ pân\ la vremea scoaterii Cin -
stitei Cruci, la sfâr[itul Utreniei.

PARACLISUL MAICII DOMNULUI

Din aceast\ sear\ se cânt\, dup\ Vecer -
nie, Paraclisul Maicii Domnului, pân\ în
ajunul Praznicului Adormirii, s\vâr[ind
alternativ Paraclisele Maicii Domnului.

LA PAVECERNI}|

Dup\ Cuvine-se cu adev\rat..., Sfinte
Dumnezeule..., [i Tat\l nostru..., se pune
doar Condacul Crucii.
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L A  U T R E N I E

La Dumnezeu este Domnul..., se cânt\
Troparul Crucii, de dou\ ori, Slav\..., al
Sfin]ilor, {i acum..., al Crucii.

Dup\ Catisma întâi, Sedealna, glasul al
8-lea, podobie: Înviat-ai din mor]i...

În mijlocul Edenului, gusta-
rea din pom a adus moar-

tea, iar în mijlocul p\mântului,
Crucea a adus via]a. Prin gus-
tarea din pom, nestric\cio[i
fiind, ne-am f\cut stric\cio[i;
iar prin Cruce ne-am bucurat
de nestric\ciune, c\, prin Cruce,
Dumnezeu mântuie[te neamul
omenesc.

Slav\..., {i acum..., tot aceasta.

Dup\ Catisma a doua, Sedealna, glasul
al 8-lea, podobie: Porunca cea cu tain\...

În Rai oarecând, prin gus -
tarea din pom, vr\jma[ul m-a
golit, aducând în\untru omo -
rârea; iar cinstita Cruce, adu-
când oamenilor haina vie]ii, s-a
înfipt pe p\mânt [i lumea în -
treag\ s-a umplut de bucurie.
Acestei Cruci închinându-se
popoarele cu credin]\, într-un
glas gr\im lui Dumnezeu: Plin\
este de slav\ casa Ta!

Slav\..., {i acum..., tot aceasta.

Psalmul 50.

C A N O A N E L E

Pe 14: al Crucii, cu Irmosul, pe 6, [i al
Sfin]ilor, pe 8.

C A N O N U L  Crucii
Alc\tuirea lui Iosif

Cântarea 1, glasul al 8-lea
Irmosul:

Pe Faraon, cel purtat în car,
l-a cufundat toiagul lui

«Moise, cel ce a f\cut minuni
«de demult, în chipul Crucii
«lovind [i desp\r]ind marea;
«iar pe fugarul Israel, c\l\tor
«pedestru, l-a mântuit, pe cel ce
«în\l]a cântare lui Dumnezeu».

Crucii Domnului celei de
via]\ f\c\toare, ast\zi to]i s\ ne
închin\m cu minte curat\ [i cu
gând binecredincios; c\ este
pus\ înainte, d\ruind celor ce
se apropie de ea sfin]ire [i mân-
tuire, str\lucire, slav\ [i mil\.

Crucea de via]\ d\ruitoare,
fiind pus\ înainte [i v\zut\,
revars\ razele luminoase ale
ha rului. S\ venim, dar, [i s\
lu\m luminare de veselie, mân-
tuire [i iertare, aducând laud\
Domnului.

Str\in\ vedere! Cinstita Cru -
ce se pune înainte celor ce o v\d
[i, ca un izvor, revars\ daruri
suflete[ti [i [terge p\catele,
alung\ bolile [i înt\re[te gân-
durile celor ce se închin\ ei în
chip curat.

Toiagul cel ce a t\iat marea
închipuia biruin]a Crucii, prin
care noi, cu credin]\, f\r\ de
îne care înot\m prin apa cea
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nest\t\toare a vie]ii, sc\p\m
din toate rev\rs\rile p\catului
[i ne umplem de dumnezeiasca
lini[te.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Când Te-am n\scut, Fiule, în
chip negr\it, am fost ferit\ de
dureri; dar acum toat\ m\
umplu de dureri, când Te v\d
spânzurând pe lemn ca un
f\c\tor de rele, pe Tine, Cel 
ce ai spânzurat p\mântul f\r\
]inere, a gr\it Preacurata,
plân gând.

Canonul Mucenicilor

Alc\tuirea Sfântului Andrei Criteanul

Cântarea 1, glasul 1

Irmos: Cântare de biruin]\...

Preaîn]elep]i tineri, care a]i
p\zit dup\ Lege poruncile lui
Moise [i a]i râvnit mor]ii lui
Hristos, cu dreapt\ credin]\,
ruga]i-v\ pururea s\ ne mântu-
iasc\ pe noi pe to]i.

Cine a v\zut, cine a auzit ce
fel de nevoin]\ tare au ar\tat
p\zitorii Legii, fiii Solomoniei,
cu un suflet [i cu un cuget p\ti -
mind?

Unul pe altul îndemnându-se,
a[a au strigat Sfin]ii [apte tineri
ai cinstitei Solomoni: Dup\
Lege s\ p\timim [i de bun\voie
s\ murim, pentru predaniile
p\rinte[ti!

Ru[inatu-s-a, tiranul! S\ st\m
b\rb\te[te! Neputincioase s-au
f\cut chinurile! Veliar a fost
biruit [i focul s-a stins! Deci,
niciunul s\ nu mai stea afar\ de
lupt\, fra]ilor.

Lupta noastr\, o, Antioh,
este pentru p\rinte[tile obice-
iuri, pentru care am ales mai
bine a muri decât a tr\i! au
strigat tinerii, preg\ti]i, în pri-
veli[te.

Trupurile cu unghii de fier
sfâ[iindu-li-se în priveli[te, p\ -
zitorii Legii au strigat: Pentru
noi, Antioh, dulci sunt durerile
[i focul, pentru Via]a tuturor.

Slav\..., a Treimii:

S\ sl\vim pe Sfânta Treime
în unime; fiin]a cea pururea
ve[nic\, cea nedesp\r]it\ [i de
un scaun [i întocmai puternic\:
pe Tat\l cel f\r\ de început [i
pe Fiul [i pe Duhul Sfânt.

{i acum.., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Odr\slind în pântecele t\u,
în chip de negr\it, pe Strugu -
rele cel copt, vi]\ de via]\
purt\toare te-ai ar\tat Bisericii
lui Hristos, Maica lui Dum -
nezeu, pe to]i veselindu-i.

Catavasie:

«Cruce însemnând Moise 
de-a dreptul, cu toiagul, Marea
Ro[ie a desp\r]it-o lui Israel,
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celui ce cu piciorul a trecut-o;
iar de-a curmezi[ul lovind-o, a
unit-o împotriva carelor lui
Faraon, înscriind deasupra
nebiruita arm\. Pentru aceasta,
lui Hristos Dumnezeul nostru
s\-I cânt\m, c\ S-a preasl\vit.»

Cântarea a 3-a

Canonul Crucii

Irmosul:

Cel ce ai înt\rit din început
cerurile cu pricepere [i

«p\mântul pe ape l-ai înteme -
«iat, pe piatra poruncilor Tale,
«Hristoase, m\ înt\re[te; c\ nu
«este sfânt afar\ de Tine, unule
«Iubitorule de oameni».

Crucea d\t\toare de toate
bun\t\]ile se vede închinat\, [i
toat\ f\ptura pr\znuie[te cu
bucurie, luminat\ fiind cu ha rul
Dumnezeului nostru, Cel ce de
bun\voie S-a în\l]at pe ea.

Lumina]i fiind cu lumina 
ra ze lor Crucii noi, cei ce n\d\j -
duim în ea, împreun\ sc\p\m
din întunericul p\catelor [i
gr\im: Luminarea tuturor, în -
durate Doamne, slav\ }ie!

În cânt\ri te sl\vim, Cruce, 
[i te cuprindem, cu credin]\ 
ru gându-ne s\ ne sco]i, cu pu -
terea ta, din cursele vr\jma[u -
lui, [i s\ ne îndreptezi la limanul
mântuirii pe noi to]i, cei ce te
l\ud\m.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

V\zând Via]a noastr\ omo-
rât\ pe Cruce [i nesuferind
durerea l\untric\, s-a tânguit
Fecioara cea curat\, strigând:
Vai mie, Fiul meu! Ce }i-a
f\cut }ie adunarea celor f\r\
de lege?

Canonul Mucenicilor

Irmos: Piatra pe care n-au luat-o în
seam\...

Tineri, care cu sfin]enie a]i
odr\slit [i împreun\ a]i cres-
cut; cei ce dup\ Lege a]i fost
înv\]a]i de c\tre Eleazar, dup\
Lege a]i p\timit [i a]i c\lcat 
la p\mânt toate sfaturile lui
Antioh.

Gr\be[te, tirane, au strigat
nepo]ii lui Avraam; f\ cele ce
voie[ti [i te mânie cât de mult,
c\ci noi poruncilor tale nicide-
cum nu ne vom supune, ci, mai
mult, vom suferi r\nile chinuri-
lor cu dragoste dumnezeiasc\.

Nimeni ast\zi s\ nu se lip-
seasc\ de aceast\ lupt\ bun\;
nimeni s\ nu fie vânat de cel
f\r\ de minte, c\ viclean este
[arpele; nimeni dintre noi s\ nu
se fac\ mâncare lui! se îndem-
nau unul pe altul fiii Solomoniei.

Veni]i, p\zitorii Legii, îm -
preun\ s\ fim r\ni]i, veni]i s\
st\m viteje[te! au strigat tinerii,
unul pe altul îndemnându-se cu
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dreapta credin]\ spre chinuri.
Pe ace[tia [i noi cu dragoste s\-i
urm\m.

Slav\..., a Treimii:

O Fiin]\ a lui Dumnezeu s\
sl\vim noi, credincio[ii, o 
St\ pânie, o Împ\r\]ie, o Dum -
nezeire, unind-o f\r\ ameste -
care [i desp\r]ind-o cu dreapt\
credin]\ în trei Ipostasuri.

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Mai înainte te-ai f\cut cunos-
cut\ în Muntele Sinai ca un rug
nears, iar Daniel te-a ar\tat
munte dumnezeiesc, din care 
s-a t\iat, f\r\ mân\ omeneasc\,
Cel net\iat, Hristos, Piatra
vie]ii, singurul t\u Fiu, N\sc\ -
toare de Dumnezeu.

Catavasie:

«Toiagul spre închipuirea
tainei se prime[te; c\, prin
odr\slire, a ales preot, iar
Bisericii, celei mai înainte nero-
ditoare, acum a înflorit lemnul
Crucii, spre putere [i spre
înt\rire».

C O N D A C U L  Mucenicilor, 

glasul al 2-lea,

podobie: Cele de sus c\utând...

Voi, stâlpi ai în]elepciunii lui
Dumnezeu cei [apte cu num\ -
rul [i sfe[nice ale dumnezeie[tii
str\luciri cele cu [apte lumini,
Macabei preaîn]elep]i, cei ce

sunte]i mai înainte de Mucenici
preamari Mucenici, cu aceia
împreun\ cere]i Dumnezeului
tuturor s\ se mântuiasc\ cei ce
v\ laud\.

I C O S

Laud\ cu c\ldur\, Sioane, pe
Dumnezeul t\u, c\ a înt\rit cu
adev\rat încuietorile por]ilor
tale [i pe fiii t\i i-a binecuvân-
tat. C\ ace[tia, ca o oaste pur -
t\toare de biruin]\, ca o tab\r\
cu adev\rat viteaz\ [i în]elep -
]e[te înt\rit\, au stat împotriva
me[te[ugirilor celor r\ucredin-
cio[i, cu gând dumnezeiesc.
Deci, ca unii ce a]i luat îm -
preun\ cununile de biruin]\ ale
Sionului ceresc [i sta]i înaintea
dumnezeiescului scaun, rugân-
du-v\ neîncetat pentru noi to]i,
cere]i s\ se mântuiasc\ cei ce v\
laud\.

S E D E A L N A  Sfin]ilor, 

glasul al 8-lea,
podobie: Pe În]elepciunea [i Cuvântul...

În dreapta credin]\ crescând,
tineri în]elep]i, mucenice[te a]i
ru[inat, cu vitejie, îngrozirile
tiranului, ca ni[te ap\r\tori ai
Legii; [i, p\rintelui vostru
urm\tori f\cându-v\, Sfin]ilor,
cu maica voastr\ cea cuget\ -
toare de Dumnezeu, de bun\ -
voie a]i p\timit. Pentru aceasta,
prin moarte dobândind via]a
cea cu adev\rat cereasc\, în
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veci v\ bucura]i, Macabei cu
suflet viteaz. Ruga]i-v\ lui
Hristos Dumnezeu s\ d\ru ias -
c\ iertare de gre[eli celor ce cu
dragoste cinstesc sfânt\ pome-
nirea voastr\.

Slav\..., {i acum...,

a Crucii, glasul al 6-lea:

Crucea Ta, Doamne, s-a sfin -
]it, c\ din ea se dau vindec\ri
celor bolnavi de p\cate; prin
aceasta, la Tine c\dem; milu-
ie[te-ne pe noi!

Cântarea a 4-a

Canonul Crucii

Irmosul:

Tu e[ti t\ria mea, Doamne;
Tu [i puterea mea; Tu,

«Dumnezeul meu; Tu, bucuria
«mea, Cel ce nu ai p\r\sit sâ -
«nurile p\rinte[ti [i ai cercetat
«a noastr\ s\r\cie. Pentru
«aceasta, cu Prorocul Avacum
«strig c\tre Tine: Slav\ puterii
«Tale, Iubitorule de oameni!»

Acoper\mântul cel tare [i
îndreptarea oamenilor, arma
cea nebiruit\ a credin]ei, 
Cru cea cea de mântuire, iat\,
se vede pus\ înainte [i inimile
tuturor celor ce vin cu credin]\
le sfin]e[te [i le lumineaz\ cu
harul.

P\zitoarea cea mare a drept-
credincio[ilor, pus\ în mijlocul
tuturor, Preabunule, cinstita

Cruce, mijlocul p\mântului, pe
care Te-ai în\l]at de bun\voia
Ta, sfin]e[te lumea cu închina-
rea ei [i alung\ taberele demo-
nilor.

Legile Tale, Doamne, nep\ -
zin du-le eu, cel nepriceput, voi
fi osândit când vei veni din cer
s\ judeci faptele oamenilor.
Pentru aceasta, gr\iesc }ie: Cu
puterea Crucii Tale întorcân-
du-m\, mântuie[te-m\ [i-mi d\
lacrimi de poc\in]\.

Cerul, împreun\ cu tot p\ -
mântul, se vesele[te; Mucenicii
purt\tori de chinuri, Apostolii
[i sufletele Drep]ilor cu bucurie
se veselesc acum, v\zând pus în
mijloc Lemnul d\t\tor de via]\,
care mântuie[te pe to]i [i sfin -
]e[te, cu harul, pe cei credincio[i.

A N\sc\toarei de Dumnezeu:

Din pântece fecioresc Te-am
n\scut pe Tine, Fiule; dar, v\ -
zându-Te acum pironit pe lemn,
m\ minunez [i nu pot cuprinde
în\l]imea tainei [i adâncul
judec\]ilor Tale celor multe! a
strigat Preacurata, pe care, cu
glasuri f\r\ încetare, ca pe o
Maic\ a lui Dumnezeu, o fericim.

Canonul Mucenicilor

Irmos: Cu duhul v\zând mai înainte...

Vesele[te-te, Eleazar, v\zând
pe sfin]ii t\i ucenici ast\zi
p\timind cu dreapt\ credin]\
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pentru poruncile [i legile p\ -
rinte[ti, [i biruind nebunia chi-
nuitorului Antioh prin cuvinte
în]elepte.

Bucur\-te, Solomoni, v\zând
cele [apte ramuri ale tale îm -
preun\ înverzind [i dând roa-
dele Legii, din care culegând
Biserica cea f\r\ prihan\, ne
hr\ne[te în toate zilele ca o
maic\ pe noi, mo[tenitorii slu -
jirii harului.

S\lta]i, patriarhi, bate]i din
palme, v\zând pe p\zitorii Legii,
cu dreapt\ credin]\ p\ti mind
pentru slujirea cea dup\ Lege
[i fiind încerca]i cu tot felul de
chinuri, ca s\ nu se în str\ineze
de predaniile p\ rin te[ti.

D\n]ui]i, ap\r\tori tari ai
Legii, [i împreun\ pr\znui]i cu
Mucenicii lui Hristos, ca unii
care a]i p\timit pentru Lege
mai înainte de ace[tia. De aceea,
împreun\ sunte]i l\uda]i dup\
Lege în chip luminat de toat\
Biserica lui Hristos.

Slav\..., a Treimii:

Treimea în Unime s\ O sl\ -
vim credincio[ii, f\r\ încetare
gr\indu-I: Treime, închinat\ în
Unime [i l\udat\ în Treimea
Fe]elor, slav\, cinste [i închi n\ -
ciune se cuvin }ie!

{i acum..., a N\sc\toarei de Dumnezeu:

Te l\ud\m, Fecioar\, dum -
nezeiasc\ Mireas\ cinstit\, ca

pe o N\sc\toare de Dumnezeu
[i zid al credincio[ilor, c\ tu ai
ridicat firea cea c\zut\ [i ai
înnoit chipul lui Adam, n\s -
când pe Dumnezeu, Cel ce este
de-a pururea.

Catavasie:

«Auzit-am, Doamne, taina
rânduielii Tale, în]eles-am lu -
crurile Tale [i am preasl\vit
Dum nezeirea Ta.»

Cântarea a 5-a

Canonul Crucii

Irmosul:

Pentru ce m-ai lep\dat de
la fa]a Ta, Cel ce e[ti lu -

«min\ neapus\, [i m-a acoperit
«întunericul cel str\in pe mine,
«tic\losul? Ci, Te rog, întoar -
«ce-m\ [i la lumina poruncilor
«Tale îndrepteaz\ c\ile mele.»

Striga]i, neamuri; l\uda]i [i
s\lta]i, semin]ii, [i cânta]i Dum -
nezeului nostru, Cel ce a dat
Crucea reazem neclintit, pen-
tru a c\rei punere înainte acum
to]i credincio[ii ne bucur\m, ca
unii care ne îndulcim prin ea de
bun\t\]i.

Toate o[tile în]eleg\toare te
cuprind pe tine, Cruce prea -
sfânt\, iar noi, oamenii, cu buze
de tin\ atingându-ne de tine
ast\zi, lu\m sfin]enie [i binecu-
vântare, sl\vind pe Cel ce a fost
pironit pe tine.
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