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DOSITHEIU 

>) N Mitropolitul Dositheiii este urmașul, de şi nu 

imediat, la scaunul Mitropoliei Moldovei, al Mi- 

tropolitului Varlaam. | | . | 

Q Ca şi Varlaam, el a înavuţit literatura nostră 

' bisericâscă şi naţională cu mai multe lucrări. 

Dositheiii s'a născut în Moldova cam pe la anul 

1630. Pâte că data, naşterii sale să cadă mult mai 

*?nainte de 1680, de 6re-ce după părerea unor isto- 

_rică el, să fi fost Episcop de Huşi deja. la anul 1659. 

Monastirea unde 'şi-a primit călugăria a fost 

Probota, şi înainte de călugărie se numea Du- 

mitru, fiul lui Bărilă şi al Misirei. 

Dositheiiă era un bărbat cult. El cunoscea mai 

multe limbi; aşa, de pildă, el cunoştea bine lim- 

bile slavă, polonă, grecă şi ceva latineşte. 

In Iulie 1671 Dositheiii, după ce trecuse de la 

Episcopia de Huşi la cea de Roman, deveni Mi- 

tropolit, menţinânâu-și scaunul până la căderea
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lui Petriceicu-Vodă, când se duse în Polonia, unde 
se folosi mult de ştiinţă şi unde 'şi şi scrise psal- 
tirea sa, tipărită la Uniev la 16783. 

Cu venirea în ţară alui Antonie Ruset (1676), 
Dositheiii îşi reia scaunul și cu multă râvnă căută 
a introduce limba românâscă în cult, 

Pe timpul invasiunei Polonilor sub Sobieschi, 
Dositheiiă, luând cu sine şi moștele sântului I6n 
noii din Sucâva, împreună cu od6rele Mitropoliei, 
se duse la Zolchiev. De aci el fu numit de Petru 
cel mare Episcop de Azov unde păstori până la 
sfirşitul vieţei sale, încetând din viaţă la Taganroc 
la-1711 în o etâte fârte înaintată, 
„Din scrierile lui Dositeiti avem : 

. Psaltirea, în versuri, tipărită la Uniev, 1678. 
„ Acatistul, tipărit tot la Uniev, 1678. 
-- Paremiile, tipărite în Iaşi, la 1688. 
+ Molitvelnicul, tipărit în Iaşi, la 1680. 
. Liturghia, tipărită în Iaşă, la 1680. 
. Prol6gele tuturor sfinţilor— aşi, 1683. 
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DOSITHEIU 

VIBEȚILE SÂNŢILOR



Ss ptembrie 20. 

Intmacestă. ună 20, svântul 1) marele mucenic 

Evstathie şi Theofist, şi doi cuconă aă lor, Agapie 

şi Teofist. i 

Acesta svintul marele mucenic Evstathie 

erea Stratilat, adecă Hatman pre oști, la 

Rim 2) în dilele lui Traian Impărat. Şi-i era 

. numele Plachidas, iară fămeia sa Tatiani. Şi 

erea fârte bogat ; şi-i erea drag a face milă 

la săraci şi mişei3). Şi fiind Elin, adecă ne- 

creştinat, dinădră eşind la vînat, vEdu un 

cerb, şi începu a'l lua în g6nă, şi apropiin- 

du-se să-l ajungă, vede între c6rne cinstita 

cruce a lui Christos, şi glas veni de la cruce 

dicând: O! Plachide, ace) mă iei în gână, 

zi sânt Christos, şi dentr'aceea sa botezat 

şi atâta “i-au datu-i r&sboiti pismaşul cel su- 

  

1) svântul = sântul, — 2) Rim = Roma, — 2) mișet= nevoiaşi, 

neputincioşi. — 4) ac6 == de ce, pentru ce.
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fletesc, cât sai scăpat şi de avere şi de cu- 
nuni şi de femeie. Femeia fu robită, cuconi. 
apucaţi de le! şi pre sine la grea sărăcie 
D'aci 1) s'au aflat cu femeia-ş şi cu cuconii 
cu minune de lungă povâste şi fu cercat?. 
de la Imperatul şi aflat şi pus iarăși la cin. 
stea cea d'intâiu. Şi cu 'multe bunătăţi mul. 
ţumi lui Dumnezeu. Şi mai târzii obirşi ne. 
voinţa cu mucenicie; că scornirdu-se g6n: asupra creştinilor, Sănţia Sa stătu tare de 
mărturisi pre Domnul nostru şi Dumnezei 
lisus Christos, şi fu băgat cu femeia şi cu 
cuconii într'un boi de aramă înfocat şi aş. 
'şi-a luat cununa vieţei împ&răţiei,, cu aleşii - în ceriă,. 

Septembrie 20. 

» Intr'acestă-şi di, pomenirea svinților părinților 
noștri Ipathie Episcopul şi Andrei prectuul. 

Acești svânţi fiind din Lydia, de cuconi merseră la şcâlă, Ipathie 'şi-a iubit căligăria iară Andrei Propoveduitor în biserică şi bi- ruia pre alalți nu numai cu postul şi ! privi- 
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)d aci == după aceia, — *) Cercat == căutat, |
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uhcrea şi rugile, ci şi cu de tâtă mintea cea 

cu smerenie şi libovă ) şi oblicind de dânşii 

Episcopul de Efes i-au trasu-i la sine. Deci 

pe Ipathie la chironit, Episcop, iară pre An- 

dieiu, preot. Şi oblicind de sânţiile sale, acel 

nepriatin de svânţi, Leon Împăratul, i-au che- 

mat şi i-ai băgat în temniţă, aruncându-i 

tsmâncinduii) şi trăgendui, apoi învaţă de le 

d=spâe sântele capete şi usă 1) pre sântele 

barbe cu smâlă, şi în mijlocul oraşului "i du- 

“acră, de-i junghiară în porţile Csirolofului a- 

tuncându-i cânilor. - 

Tatmacesta-şi gi Sântul Martin Papa de Rim şi 

Maxim” şi cu soțiile sale ?). 

Aceşti svânţi faceră5) sobor în Rim de- 

zeună cu mulți pravoslavnici, şi procleţiră 4 

crâsa lui Consta Împărat de Țarigrad nepotul 

iu. Iraclie. Şi oblicind Consta Impărat, întâi 

“închise pre svântul Maxim şi ucenicul sânţiei 

sale Anastasie; d'acia i-a trimis la închisâre 

în “Trakia. Şi iarăşi aducându-i i-ati scos la 

iasrebare, iară sânţiile sale ”I înfruntară, şi-i 

  

1) usi =— unsă. — 2) soțiile sale — cel împreună cu el, tova- 

ris, — 2) faceră = fâcură, — 4) procleţiri = afurisiri, condamnări. 

=
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probrăjiră 1) ereticia, şi le- taie vârfurile lim. 
belor şi degetelor şi-i trimisă în Lazichia, îl. 
urgie. Şi mână 2) de aduse şi pre svântul 
părintele nostru Papa de Rim Martin, la Ța- 
rigrad, şi-l băgă la închisâre făcendu-i multe 
scrâbe 5). . Şi trei ani încheiaţi l'a ţinut în Xer- 
son; deci svântul Anastasie împlând 20 .de 
ani cu. închisorile se sfârşi întru Domnul 
Christos; și Theodor aşişderea ; iară Evprepie 
stătu la închisâre de izganie numai un an, 
aşişderea şi Maxim. Iară dintru svânţi părin- 
tele nostru Martin, răbdând multe nevoi în 
Xerson răpausă şi mersă către Dumnezeă. 
Iară svintele lui mâşte le astrucară 4) de în 
„afară de cetatea Xersonului; şi pre urmă s'a 
mutat la Țarigrad la bestrica prea svintei 
Dumnedei născătârei în Vlacherne. . 

"21 Septembrie. 

Int" acesta di, pomenirea srântulă apostol 

Condarat. | 

Acesta fiind vechi şi mult înv&ţat om, a propoveduit strigend cuvintul lui Dumneg:" 

  

1) probrăjiră = vădiră, dovediră,— 2) mână-= trimise. — 3) scrâ: 2, necazuri, neaj —4 = Dust » Deagunsuri,—1) astrucară, le culcări, le îngropară,. le
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în Athine şi în Magnisia, şi pre mulți i-a stră- 

luminat cu dăscălia dogmelor şi poruncilor 

de-i-ati adus la lumina cunoștinței lui. Dum- 

nezei. Pentru-aceia fu isgonit de la turma 

sa din Athine, de gonaci!); întâi cu pietrii 

împroşcat şi în foc ispitit şi cu alte munci; 

mai apoi luă cununa de mucenicie, la Elie 

Adrian Imperat, ce a fost într'acelaşi chip 

Jerusalimul, şi i-a schimbat numele Elia sau 

Ilia. 

22 Septembrie. 

Intracesta di Sântul Foca Grădinarul. 

Acesta era din Sinop, cetate bătrână şi 

vestită. Meşteşugul lui era inul ce lucra şi 

agonisea, şi ce agonisea, ţinea de obşte, a- 

decă da lipsiţilor milostenie. Şi avea mare 

grije a-şi podobi sufletul cu bunătăţi ; pentru 

aceia nu sa putut ascunde ci sa vădit şi 

sânţia sa, ca un prisne al lui Dumnezei pria- 

tin, de.aă. prins veste şi Ighemonul. Deci 

trămisă Ighemonul ucigași, şi veniră dei să- 

lăşlui şi-i ospătă şi întrebându-i cu ce trebă 

îmblă, iară ei "i spuseră taina, că îmblă de 

o 

1) gonai = persecutori.
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cercă pre Foca să-l omâre. lară sânţia sa 
decă audi aşa, abătu 1) de-și gătă mormântul 
de îngropăciune şi de aceia să spusă către 
dânşii: ei sunt acel Foca carele cercaţi voi; 
lor li se făcea milă, iară logodnicul lui Chris- 
tos încă 'i ruga să-şi obrătescă 2) porunca ce 
li sa dat de la Ighemon, Şi fu : sânţia sa 
tăiat şi ridica jritva 3) lăudată lui Dumnedeii. 

25 Septembrie. 

Intr'acestă lină în 25 pre cuvidsa maica mostră 
Eufrosina, fiica luă Pafnutie eghiptenul. 

Acestă prea cuvi6să Eufrosină, a fost hiica 4) 
lui Pafnutie şi Mariei, rudă mare şi bogată. 
Cucâna de ruga părinţilor că erai sterpi, şi 
dacă o crescură, ea avend în inimă duhul 
sânt, părăsi lumea şi îndrăgi viaţa călugă- rescă s'a tăinuit 5) şi s'a îmbrăcat voiniceşte 
ca un scop împerătesc din casa Imperatului 
s'a făcut, puindu-şi numele Smaragd; şi merse 
la sânta monastire bărbătescă de se călugări nevoind să se amistuiască de către părinţii sci, să nu o pâtă afla, şi împlându-şi voia NI | 

1) abitu = să aduse,—2) obritEscă== indeplinescă.— 5, jrâtvă >= Jertvi. — 4) hiica = fiica. — 5) tăinuit = s'a ascuns.
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cea dorită aă dobândit; dar nu-i putinţă să'şi 

pâtă povesti truda şi ruga ei şi nevoinţa cu 

care a adevăsât, şai topit acel trup mâle şi 

gingaş; că face de să miră toți de strădania 

ei; lăsând pre tatăl ei, acea fericită şi bună 

hiică alergă de se află în mijloc de călu- 

gări, ca piatra smaragdului de carea se face 

mare căutare de 6menii ei, mai virtos de 

tatăl ei, carele plângend şi hlipind cu durere 

de la inimă pentru departe ducerea ei sus- 

pinând şi cercând munţii şi prăpăstiile şi pus- 

tietăţile, chinuindu-se 38 de ai!) căutând să 

o vadă; şi venind adesea de o vedea şi nu 

o cunoştea, că avusese de demult obicei de 

venea la zile mari de rugă Pafnutie la acea 

sântă mănăstire din tinereţe. Şi din ruga lor 

i dedăse Dumnezeii acea hiică. pentru aceia 

şi după ducerea ei. venea adesea acolo de 

cerceta pre toţi călugăraşii pre la chilii, şi 

mai mult venea la Smaragd de-l vedea că-i 

erea mai drag; şi Dumnezeu ati acoperit de 

n'ati mai priceput că-i hiică-sa nici alt nime. 

Mai apoi de tâte povestindu-i tote patimile 

sale tatăl către hiică cu jale, cu lacrămi I-a 

dis Smaragd: eu n€nio hiică-ta Eufrosina, Cl 

D at=ani. 
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te bucură părintele mei că te vei muta în 
ceriă, dobândindu-ţi acestă dobândă, pentru 
truda ta cea lungă ce-ai purtat. Iară el Paf. 
nutie unde-i înțelesă, şi o cunoscu, cădu la 
pământ ca mortul de prea slăvit lucru şi 
minunat; şi grăind cuvintele cele de apoi să: 
repaosă în mâna lui Dumnezeii, Ce jale şi 
ce plâns şi umlenie aă fost şi polzuniță su- 
fletescă, pentru să nu lungim prologul, am 
lasat. pre sama istoricilor să-şi citescă iubitul 
cetitor. lară Pafnutie lăsând averea şi moşia, 
luă dor!) dumnezeesc şi obiceiul hiică-sa şi 
puţinel trăind în podvig călugăreşte, şi pre 
acea rogojidră a hiică-sa aţipind, repausă şi 

se mută în salaşele ceriului, depreună în veci 
4 bucurându-se la Dumnezei. 
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27 Septembrie. 

Intr'acestă lună în 27 pomenirea sântei mucenice 
o | Epihavici. 

» “Stihuri 

A « Indrăsncţa - Epihara către lance 
Ajutor având dumnezeiasca pace». 

  

1) dor == dar,
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Epihara muceniţa lui Christos era la Rim 

in zilele lui Dioclitian; şi fu prinsă de Che- 

iarie eparhul şi mărturisind cu îndrăsnire nu- 

mele Domnului Christos o spânzurară şi o 

strujiră, deceia 1) o bătură cu mâini de plumb 

le 4 slujitori carii, făcând rugă sânta i-au 

omoritu-i sânţii îngeri: deceia eşind respunsul 

săi tae capul, piatra de sub picirele ei a 

isvorit mulţime de apă; şi lovită cu sabia 

de tăetorul 'şi dede în mâna lui Dumnezeu 

-sufletul. 

Intr'acâstă-şi gi, pomenirea sântului macenic 

Calistrat şi cei cu dânsul sânţi 49 de ucenici. 

Ş'aceştia sănţi la Dioclitian Imperat era la 

Rim, şi prins fiind sântul Calistrat -de per- 

etii Stratilatul, şi pre Domnul Christos măr- 

'urisind Dumnezei adevăr a fi, fu bătut forte, 

leaceia '] traseră preste picle cu hîrburi ciu- 

in6se de mare; deaceia 'l băgară în sac şi] 

runcară în mare, şi crăpând sacul a eşit să- 

„ătos, şi vEqând minunea cei 49 de oşteni 

credură Domnului Christos, carii bătându-i 

„ersentiă 'i-aă băgat în temniţă cu Calistrat. 

  

1) dâceia = apol, dupi aceia.
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Şiii învăţa sânţia sa de giudeţil Domnulu: 
Christos şi de inviere şi de suflete; decei: 
scoţindu-l din temniţă cu cei 49 de slujitori. 
şi făcend la Dumnezeii rugă, cădură toţi idoli. . 
de prin capişte, de se zdrobiră, şi vedâni 
acestă minune credură şi alalți 184 de voi. 
nici, şi tuturor depreună li se tăiară capetele, 
şi merseră sufletele lor la Dumnezeti în horbi 
cu îngerii în cerit de văd şi se îndulcesc de 
sânta Troiță. 

Septembrie 28. 

Intr'acâstă lună 28, svântul parintele nostru - 
Hariton Ispovednicul 1). 

Acesta svânt părintele nostru Hariton er:: 
în zilele lui Avrilian Imp&rat. Din Iconia Li- 
cavnilor adus fiind Svânţia sa înaintea starostei 
şi cu îndrăsnire pre Christos Dumnezei măr- 
turisind fu bătut de 4 bătători şi cu foc ars, | 
şi decă tăiară pre Avrilian, scăpând sânţi. | 
sa, şi cădând în tâlhari la pustie şi legat. 
scăpă într'acesta chip, în ulcioru ce ave: 
tâlharii vin de băut s'a tras o năpârcă şai 
borit veninul într'însul, de care decă băuri. 

  

2 Ispovednicul== mârturisitorul,
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-epară indată; iară sânţia sa virtpa aceia 
face beserică, şi mulţi călugări strinsă şi 
ice Mănăstire; din piatra virtâsă scâsă isvor 
le apă, şi iştelitori s'au arătat a tote bâle; 
1 bătrâneţe adânci, părăsi lumea. 

Intracestuş gi, pomenirea svântului mucenic 
arcu, păstorul de oi; şi svinţii "mucenici şi bună   
nic Pimen, şi sânţii mucenici Nicon, Neon, Iliodor 

şi alorlanţi fete şi fețe. 

. Aceştia svinţi erai în zilele lui Dioclitian 
părat în cetatea Pisidiei, Magnus fiind Ighe- 

on. lară fericitul Marcu era păstor de oi, 

irul capului alb şi mare de ajungea la 

lesne. Şi decă să ştiu că-i creştin, îndată ?] 

pânzurară şi strugiră şi'| trimiseră în Clau- 

iopol, şi fiind. chemaţi faurii de aramă să 

"că legături mucenicilor, venirâ trei fraţi: 

Ifie, Alexandru şi Zosim, ce locuiau în satul 

ataliton, fiind de meşteşug, meşteri la fier. 

“li începutul a bate hierul pre ileă, „începu 

erul a curîi) ca apa, şi li se slăbiră mâ- 

ele; iară ei mirându-se „dle. ce fu, şi audind 

păi Za BLIOI SS 
N 

ZI RALĂ URI mate: i tac ALA 

      | 

ați: Alexandru, Alfeu şi Zosim, şi -svintul mu-:
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- dumnezeesc glas învitându-i: să intre în ne 1 
voinţă cu Marcu, ei nu se leniră, ci mărtu- 

“risiră că sunt creştini ; și îndată “i bagară în 
:virteje şi cu plumb topit “i adăpară şi , în 
piatră "i gavozdiră de-i omoriră ; iară Marcu 
încălțat cu tălpălage de muncă şi bătut cât 
şi cu jivale, împuns şi limba tăiată şi găv 

„dat în piatră, şi-i tăiară capul. Aşijderea 
Icon şi lliodor şi Neon, Priinţă şi cu mu 
"prunci şi prunce, le tăiară capetele tuturor, 
locul ce se chemă 7z070pz4/ion. 

29 Septembrie. 

» Intr'acestă bimă 29, prea cuviosul părintele noă 
Chiriac oșteluicul. 

„Acesta erea' în zilele marelui Theod 
„Imp&rat din Corinth. Tatăl I6n, preot a | 
:scrica Corintului; maica Evdochia; nepot 
“Petru Episcopul; ceteţ de cină ; şi obrăş 
„18 ai, merse la lerusalim, de se face călug 
«la marile Evtimie. Şi ar&tând multă nevoin ţă 
-Şi înfruntând pre ceia ce era în gândul 
„ori gen, şi făcând cu facerea Domnului Chi»; 
tos multe minuni şi sosind la adânci bet ” 
neţe, ati premenit viaţa. Şi era dară blă î 

va 

oz: 

şi 

ulți 

la 
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şi bun cu toţii apropiat, adecă . grăiai lesne 

cu dânsul; şi proorocea lucrurile cele viitâre 

din dumnezeiasca descoperire, având trup 

"nalt cu cuviință şi dor, cinstit fiind, întregi 

tâte părţile trupului ferind, nici I€că slăbite 

“sau schimosite de bătrâneţe. Fost'ai 6re-când 

şi Egumen în lavra sântului Hariton. 

Octombrie 1. 

Tut"acestă di, pomenirea pre cuviosului drinlelui 
pa 

nostru Roman, făcătorul condacelor. 

_“ Acesta dintru svinţi părintele nostru Ro- 

man, era de la Siria din oraşul emesinilor, 

diacon fiind la sânta besrică Viritho; şi ne- 

“merind la Țarigrad, în dilele lui Anastasie 

Imperatul, rămase la svânta bescrică a svintei 

“Dumnezei născătârei, în locul ce se chiamă 

“Kira,. petrecând cu frica lui Dumnezei şi cu 

cinste, şi păzind cu privigherea vedeniilor' la 

slujbele vlachernelor, acolo slujba panichida, 

„adecă vdeniile, şi iară se întorcea la Kirul, 

unde şi darul faptului condacelor a dobândit, 

“arătându-se pre sânta Dumnezeti născătârea 

în vis, dându-i hritie, şi poruncindu-i să 0 mă- 

“nânce, “i păru că "şi-au deschis gura şai în- 

Shiţit hârtia; şi era atunci născutul Domnului
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“Christos; şi îndată cum se deşteptă s'a suit | 
pre anvon şi începu a cânta, daz die fre sanştestonago raze. Şi făcend şi alorlante prasnice condacele şi încă şi al svinţilor, de sunt mai bine de o mie condacele ce ai fă-. cut sânţia sa. Şi aşa cu pace s'a săvirşit. 

Într'acâsta'şi di svântul mucenic Dominic. 

Acesta svânt erea de la Tesalonic, adecă ; de la Solun. Ca un creştin, fu prins de Ma. | ximian Împărat, când veniră de-și făcea cuştă împărăteşte. Şi puindu-l înaintea sa la între. bare, "i dise răstit cu mânie: pentru ce cu: tezi tu de mărturiseşti pre alt Dumnezeii, când sânt ei în scaun aicea în cetate, ci de ţii voia să fii viu, pasă de ridică jrtfă bozilor; % şi nevoind svântul 'să se înduplece, învăţă | de-i raseră trupul cu răzătorile. Iară Maxi- mian, vEdându-se batjocorit şi ocărât de svân- i tul, nebăgându-i sama „muncile, învăţă de + scâseră afară de cetate, de'i sdrobiră fuerile ? Şi-i tăiară picidrele ; şi trăi şapte dile svântul,t: răbdând usturime şi nemâncând, şi lui Dum: ] nezei mulţumind, şa dat sufletul în mâna | sânţiei sale. | i 
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Octombrie 3. 

Intr'acestă lună 8 pomenirea svintului Dionisie 
Areopagital. 

Acest svânt, întrecând pre toţi cu bogăţia 
şi cu slova şi înţelepciunea, şi era unul din 
sfetnicii Areopagului, adecă la marmurea lui - 

„ Mars, unde să strânge sfatul Athineilor. Şi 
"vînat de marele apostol Pavel, botezat şi. 
" chirotonit Episcop şi înv&ţat de sântele şi 
 nepovestitele taine, de sântul şi înțeleptul Ie- 
rotheiă. Şi cărți lasă minunate şi pre slăvite 
şi 'nalte fOrte, din carele este cu cale de 
tocmală, să povestesc de una. M& dusei— 

„dice— dinâdră în Crit şi m& ospătă svântul 
Carp, om de se vre afla altul aşa, isteţ la 
socotela Dumnezeeştilor lucruri, pentru cu- 
răţia sa cea multă a gândului, atât cât nice 

să atingea de dumnezeiasca liturghie a svin- 
elor taine, de nui se vrea arăta întâiă vre-o 
Dântă. şi blândă videnie, la rugile lui cele din- 
ză j deci spunea, că dăunădră scribindu'l un 
necredincios 6re-care, şi scrâba era acesta, 
că necredinciosul acela trăsase de la sânta 
bescrică pre un creştin cu vicleșug către în- 
şelăciunea sa și păgănia, şi în dilcle cele



— 22 — 

puselor de rugă, făcându-se ca să r6ge cum 
se cade, pentru amândoi, şi luând pre Dum- 
nezei într'agiutor, să pâtă întârce pre unul şi 
pre altul, biruindu:i cu binele sânţiei sale, ne- 
lipsit înveţându-i pururea, ca să-i sue la cu- 
noştința lui Dumnezeă. Ce el lucru ce nu 
mai păţise mai 'nainte, nu ştiu cum atuncea, 
picend la sufletul lui aşa multă vrajbă şi 
pismă, şi să porni aşa cum erea mânios, şi 4 
cra sară inprejur miazâ-nâpte, ce avea obiceiii i 
a se scula într'acea vreme la privighere sin- 4 
gur la cântările dumnezeeşti. Deci stând la i 
rugă, în vorâvăla Dumnezei 'şi făcea inima ! 
rea şi tristă, cum nu se cade zicend, că nu : se cade să custe Gmenii cei fără Dumnezei, cari strică şi strimbeză, căile cele drepte ale lui Dumnezei. Şi grăind acestea, se ruga lui Dumnezei, să le tae viața amânduror de o | dată cu detunetul, cu sâgcta fulgerului. Şi j acestea grăind, spunea că i sa arătat de vădu, 3 că se depripă cutremură casa unde sta, și; despicându-se întâiă din acoperământ în douEţi părţi prin mijloc, şi nişte pară multă lumi-ţ nată, de lumină cu strălucori 'naintea sa, şi să vedea descoperit locul, de pogorea lumina din ceriii, până la dânsul ; şi iaraşi şi cerul ! deschiat, şi de asupra ceriului vedea pre sin:



N
T
 

e
 

gur Domnul nostru lisus Christos, dvorindu-i ; 

sânţii îngeri fără cislă de mulțime în chipuri - 

de om, şi vedând acestea sus, să mira şi să 

minuna ; iară când se plecă gios de cântă, : 

dice că vă&du pământul casei despicat cu o 

căscătură grâsnică întunecată, iară pre cei 

doi Gmeni ce-i blăstema, era înaintea sa la 

gura acelei prăpăstii căscate îngroziţi şi tre-. 

murând şi se scăpăta din piciore câte puţin, 

de apropia să cadă în prăpaste. Şi de afund 

din prăpaste, eşea şerpi şi balauri, de se 'n- 

văluia printre picirele lor uruinduii, ingro- 

zindu-i, trăgând când cu dinţii, când cu co. 

dele bătândui şi rânjind asupră-le, şi tot si-. 

lind să-i arunce într'acea prăpaste căscată, 

uruindu-i, împingendu-i şi lovindui, şi să ve- 

dea că erea decăderea de voe de nevoe, ne- 

voinţă de răul câte puţin şi înduplecându-se. . 

Şi zicea Carp, că să uita la cele de gios de: 

privea, şi de cele de sus: nu-i gândia, şi să 

mâhnea făcând voicrea, căci nu era căgută. 

“şi apropiindu-li-se de multe ori să cadă; şi 
_“slăbind să voera blăstemend ; şi abia iarăşi 
“se ridica de căta în sus către ceriu, şi vEdu 

cerul tot cum era înt&iii deschis, iar pre Dom- 

nul nostru lisus Christos, facându-i-se milă 

pentru lucrul ce se făcea, şi sculându-se de.
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pre scaunul acela de din sus de ceruri £ sânţiei sale şi până la dânşii pogorind şi mâna bună tindându-le şi îngerii cu Sânţiz sa împreună sprejinind şi ajutând, altul, altu: de acei 6meni să nu cadă să piaie într'ace: prăpaste. Şi zise lisus Christos, către Carp. bate de-mi dă Ştire, că iarăşi sunt gata si chinuesc de multe ori, pentru Gmenii ce trag a veni câtre spăsenie, şi m& bucur de acesta. să nu-i smintescă alţii. Însă ia să cauţi, 6re bine "ţi-ar părea să schimbi petrâcerea cu Dumnezet ŞI sânii îngeri cei buni şi iubitor: de Om, cu petrecerea prăpastiei acei căscat: şi balaurii. 
Deci sântul Dionisie, tlăcui şi tocmelele besericei, deceia mergend în părţile apusului. în dilele lui Domeţian Imperat şi arătâne multe minuni şi în cetatea Paris, tăiară capu' sânţiei sale, şi capul luând a mână, a mer pre picidrele-ş dous mile, ţinânda mână ca : pul, de se minuna toţi cine vedea, și n'a: lăsat până n'aă întâlnit o femeie, anume Ca tula cu puterea. luj Dumnezei sprijinită şi în palmele ei, ca un odor dumnezeesc, Ps pus. Aşijderea şi ucenicilor sânţiei sale Rustic: şi Elefterie, tăindu-lise capetele, trupurile lor cu trupul cel mucenicesc al svântului propo. 
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““iduitor, fură aruncate . hiarelor şi paserilor, 
;i- neşte credincioşi le luară şi le ascunseră, 
ventru frica ucigătorilor, şi decă se duseră 

aceia, iară Catula fericita i-ai astrucatu-i cu 

ciaste în casă-şi în 3 ale lui Octobre. Şi era 
sânţia sa, şi era pre chipul trupului de mare, 

* mijlocii sulegedă, albencţă, galbenă, scobi- 
“4clă la nări, sprincenile dese, gâvanoşi ochii, 
ujechile mari, căruntă, chicâsă, adecă părul 
:ng; lungăreţă, barba rărişâră; burduhâşele 
p'iţinele, lungi degitele la mână, şi se face 
+oborul lui în sânta bescrică a mare. 

Octobre 4. 

intr'acestă lină 4 dintru sânţi părintele nostru 
Ierothei, episcopul de Athina. 

Acesta era unul din cei nouă sfetnici areo- 
pagului, învăţat de Apostol Pavel, fu chiro- 
tonit Episcop Athinelor. Şi Sânţia sa înveţă 
pre marele Dionisie, în credinţa Domnului 
Christos. Şi acesta a fost şi la Uspenia şi 
ingroparea prea sântei lui Dumnezei maici, 
căpetenie la tâtă slujba, provodului sânţiei 
sule, la adunătura sânţilor apostoli ; cu totul 
miiritor, cu totul minunător, şi de toţi ce era 
audit şi vedut de Dumnnezei priimit, şi dum- 

7 
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nezeesc lăudător vădându-se. Şi bine şi cum: 
iubeşte Dumnezeu vieţuind, şi pre Dumnezei 
cu viaţa şi cu nevoința tocmelelor bune bu- 
curat, către Dumnezeă ai eşit. 

10 Octobre. 

Înt”acestă lună 10, sânţii mucenică Evlampie şi |. 
" Fvlampia. 

Aceştia svinți mucenici, erai în gilele lui 
Maximian Imperat, la Nicomidia ; fiind Ighe- 
mon Maxim, să ascundea mulți creştini în. 
munte, carii mânară pe svintul Evlampie în 
oraş, să cumpere pâine; iară svinţia sa mer- 
gând şi. v&dend cărţi “împ&răteşti, ce sta cu 
poruncile orînduialilor, şi cetindu-le, fu prins 
de slujitorii idoleşti; şi întrebat de Împăratul, 
se mărturisi creştin, şi băgându-l în capiştea 
idolescă. să jertvescă, zisă lui Mars să cadă, 
şi cădu de se sfârîmă. Deci puindu-l la munc 
şi chinuindu-l, veni Evlampia soru-sa la mij- 
loc SI se rugă frăţine-s&ă, să facă rugă pentru 
densa, să iasă şi iasă stea la mărturie cu 
densul. Deci punându-i pre amendoi într'o: 
căldare, şi herbându.i, şi nimica putându-le strica, credură două sute de Gmeni, şi li se 
tăiară capetele tuturor, împreună cu denşii. 

m
 

A
D
 

a
 

e
 

e
p
 
0



s
i
g
u
r
 

— 27 — 

Octobre 14. 

- Intr'aceslă di, pomenirea pre cuviosalaui părintelată 

nostru Cosma, poeticul de canone, episcopul de 

" Mliuma Aghiopolitui. 

Acesta svânt, fârte de tânăr, Pa luat în casă 

de Pa crescut svintul tatăl lui sveti I6n Da- 

maschin, carele avea multă bogăţiă şi slavă . 

lumescă, şi'şi luă un dascăl Asicrit f6rte în- 

vățat, şi dede pre mâna acelui dascăl, pre 

fiu s&ă I6n şi Cosma, fiti de suflet, de pusă 

nevoinţă cu învăţăturile pregiur denşii, şi cu 

rînd deprinsă de înveţară, tot meşteşugul cărţii 

de tâtă înţelepciunea omenâscă: gramatica 

şi filosofia, astronomia, geometria; atâta lu-" 

minară cu înveţăturile, cât sosiră t6te obâr- 

şiile înveţăturei, şi cui îi voia să-i cunoscă 

de învăţaţi, citescă-le cărţile, că'i plină sânta 

Bescrică de dăscălia lor. Can6nele osmogles- 

nicului şi a prasnicilor, şi can6ne' troicinice 

şi stihiri în tot felul şi tropare cu de tot 

adâncul bogoslaviei theologiei. Dar citeniile 

la dile mari şi ale cărţi, pentru tote cu de 

tot respunsul, şi loghice, d'ajuns. D'acia mer- 

gând în lavra svântului Savei, să feceră câ-: 

“Îugări; deci fericitul I6n s'a hirotonit preot,
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de Patriarchul de Ierusalim ; iară pururea fe- ricitul Cosma rugat fOrte de tot soborul, s'a pus Episcop, de oraşul Maiuma. Decia pe- trecând cum se cade şi "'ndereptând turma sa, către hrana spăseniei, şi decă a îmbătrînit forte, s'a repausat întru Domnul. 
Într'acestă”şi fi, pomenirea prâ cuviosey niaiceă R0stre Paraschevei, care a adus'o reposatul în bună credință Ion Vasilie Voevod, Domn de fara Mol- <lovei, în filele Domnie sale, din Tarigrad, cu nare nevoinţă si chelhiială henumărată, şi a aşezat svin- tele ci moşte, în slăvita sa Descrică la Trei sfetitele în Iaşi, în strana cea mare, | 
Acestă Svântă și prea cuvi6să maica. n6- stră Parascheva, erea din ţara sribescă, din- tr'un oraş ce se chiamă Epivat, din cetatea Callicratia, fiică a părinţi creştini, buni la vreme de bogaţ. Dâcă sosi la vristă, pusă gând către viaţa ingerescă, care din pruncie să cunoştea Cum-uş era născută din ruga pă- rinţilor, dăruită lor hiică de la Dumnezei, năs- cută într'o di de Vineri; pentraceia "i-a pus numele Petca, ca aşa să chemă Vinerea sri- beşte: Petoc, iară Sreceşte Paraschevi, iară rumănceşte Vineri. Multe bunătăţi către mişeil) 1) mișei — săracy, 
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la părinţi încă fiind, a arătat, desbrăcându-şi 
pod6bele şi împărțind mişeilor. Ce lasându-şi 
părinţii şi priatinii şi cu totul lumea, purcese 
în urmă după Domnul Christos mirele ei, şi 
cu bunătăţi să întraripă, intră în pustie, de 
lăcuia fâră glâcevă, viaţă cu adevăr îngerescă, 
cu postul şi privighiarea trupul smăcinând. 
Nu se grijea de mâncări nici de băuturi, ci 
hrana ei era lacrămile şi ruga, şiaşa petre- 
cându-şi viaţa, străluminând în bunătăţi, mintea 
şi simţirile depreună către cele de sus întinse, 
având. lară de cele pământeşti nice una la 
sine  lipind, ce petrecea cu totul împănată 
către Dumnezei; ascuţită şi aspră cale căl- 
când şi a sa prestavlenie prindând veste, lăsă 
pustia şi veni la “Țarigrad, şi locurile svinte 
cutreerând şi acolo puţinel petrecând, să în- 
t6rse la moşie la Callicratia, şi acolo dede 
sufletul în mâna lui Dumnezeii şi Domnul şi 
mirele ei lisus Christos şi - cinste şi cununi, 
de la svinţia sa luând; şi s'a timplat atuncea 
de a murit un coribier, şi'l îngropară aprâpe 
de stâlpul unei stălpinc, şi împuţind locul 
pre acolo, de nevoe sai pogorit stâlpincul, 
şi ati mutat acel trup mai afund, să nu pâtă 
eşi acea putâre, că era şi drumăţilor cu urit, 
a trece de putâre pre acolo; iară alţii decă
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"audiră, merseră şi scâseră din loc trupul, 
şi aduseră de-l îngropară aiurea, şi săpând 
aflară trupul svintei nestricat, întreg cu totul, 
şi sănătos cu mirosețe scumpe mirosînd, mai 
frumos de cât trandahirul şi de cât tămâia, 
şi de cât tâte mirosuri scumpe, şi să mirară; 
„apoi socotiră şi giudecară că de ar fi acesta 
trup a svânt, Var hi ar&tat Dumnezeă cu mi- 

„Duni; şi lăsară pre. loc trupul svintei, şi în- 
giopară şi cel trup împuţit, aprâpe, şi când 
iu la nâpre, adecă unul de ceia anume Gheor- 
„ghie, vedu strajnică vedenie: o împărătesă 
şedend în scaun, şi şiraguri multe de îngeri 
pregiur densa, şi dâcă o vădu, cădu la pă- 
mânt; iară unul. din cei svinți îngeri lumi- 

-naţi, "| luă de mână de!l ridică şi disă: omule! 
dară nu te temuşi de Dumnezeu, că acesta 
trup este svânt; dară că ce a-ţi îngropat a- 
cela trup împuţit, lângă trupul svintei şerbe 
a lui Dumnezei Paraschevei? ce acmu să 
mergi de sîrg, să spui tuturor, să mE mân- 

“tuiască dintr'atâta putre, iară. de nu-ţi face, 
“să ştiţi că-ţi peri cu foc, de la Dumnezei, 
„că ei încă sint om, şi mi-i moşia. Epivatul. 
_Într'aceiaşi n6pte şi o femee, anume Evthi- 
„mia, aceiaşi vedu ;- şi dimin€ţa spuseră la toţi, 
-Şi mârsera cu lumină şi cu tot clirosul, luară 
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-svîntul trup a svintei, şil puseră în secriii 

-cu cinste, în bescrica sânţilor apostoli; şi. a- 

colo multe îsțelenii isvorînd, îndrăciţii tămă- 

duind, orbii luminând, schiopii îmblând şi tot 

felul de bâle. Şi decă audi marele Imp&ratul 

“Asan I6n, fiiul marelui Impărat Asan celui 

b&trân, de ciodesele svintei și cu dor jeluind, 

pofti să'] aducă svintele ei mâște, la scaunul 

-s&i Trinovul. Atuncea apucase frâncii "Țari- - 

„gradul de-l ţinea, şi da dajde marelui Imp&rat, 

“lui lon Asan. Deci lui nu trebui argint, nice 

-aur, nice pietre scumpe, ce cu dragă oste- 

nâlă să ridică de adusă svântul şi blagoslo- 

vitul trup a svintei Paraschevei, în vestitul 

s&u oraş, în cetatea 'Trinovului, eşind înainte 

cu mare şi împărătâscă litie, cu Patriarchul 

şi cu clirosul, şi cu norod mare, cu lumini, 
şi cu tămâie şi cu de tâtă cinstea. Şi puseră 
pre svinţia sa în bescrică, de-ai stătut mulți 

„ai, într'acel vac de pr'atunci, când ţinea cre- 
ştinii locurile pre acolo, și petrece şi până 
astă-di svântul ei trup, neputred, plin de tot 

- mirosul, cel scump, de să îple sufletul omu- 
lui de bucurie sufletescă, sărutându-le acdle 
svinte de Dumnezeă cinstite mâştii. . 

Dintr'o palmă a Sânţiei sale, este la sânta 
* Episcopie la Roman, o bucută, şi la -Buciu- 
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leşti, un deget adus din Țarigrad, de Dumi 
traşcu logofătul, precum .mi-a spus lordach: 
spătarul, la masa Dabijăi-Vodă, Dumnezei. 
săi pomenescă. Şi eram eă un smerit Do. sotheii, Episcop la acel sânt scaun la Roman 
şi-am adeverit, că am vedut de multe ori: svintele mâştii, sărutându-le şi slujind cu so borul, acmu în dilele n6stre, precum dice! 
Rastaasa zenit ivasi Jzoâstai  namei. Că pă 
mentul să râde şi să schimusâşte în toţi vecii schimbându-se până la premen€la cea de apoi când va înci Dumnezei faţa pământului. A. celuia slava şi puterea în veci, amin. 

Octohre I6. 

Într'acestă lună 16, svântul smucenie Loghin 
sulaşul,.. . 

Acesta a fost în dilele lui Tiberie Chesarui, din Capadochia, sutaş sub ascultarea luj Pi. lat Ighemonul de Ierusalim. Şi fu orîndui: de Pilat, să slujască la Svintele patimile Dom. nului Christos, şi la cinstita răstignire, şi |; dumnezeescul mormânt, straja custodiei, si străjuescă cu suta sa, care era un steg de voinic de 6ste. Şi Prăvind minunile ce se:



ficu la Domnul Christos: cutremurul, pre- 

mencla s6relui, destupătura mormenturilor, 

„eşitul morţilor, pietrile despicându-se, strigă 

tre şi disă: adeverat iaste lui Dumnezeii 

“fă acesta; pentru care nice banii a primit 

e la jidovi ce-i da să tăgădutscă învierea, 

a alți doi voinici, carii apoi au mărturisit, 

“spreună cu densul, şi ai umplut mucenicie 

«i ei pentru Christos. D'aci lăsând slujba 

:ursă în ţara sa, de mărturisi pre Domnul 

«hristos Dumnezeii, ca apostolii, şi măzdit 

“ilat de Jidovi, a scris asupra lui Loghin 

“ră către Chesarul Tiberie, că şi-au fugit 

> la slujbă şi au mers la moşie de strisă 

"umnezei, pre Christos. Şi cu porunca lui 

“iberie prinsera pre Loghin la Capadochia 

i tătară capul şi doi soţi-i cu densul. Și 

capul fu adus la Pilat, pentru să-şi ia giu- 

uita de la jidovii ce-i giurascră; şi luară 

„pul svântului, jidovii, şi-l impresurară în 

„duri fără de cinste, şi trăziii (tirziu) preste 

căți-va ai o femee din Capadocia perdend 

sederile, merse la Ierusalim nâzuind spre 

«dle svinte locuri pentru să-şi dobândescă 

".e ochilor de la locurile svinte, depreună cu 

n fiu al ci singur născut; Şi timpliindu-se 

re fiului ci plângea jelea îndoită, şi ivin- 
- 
“ 

3221203. — sut. Non. Doaithieiu.
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du-i-se in vis svintul Loghin şi spuindu-i-se 
cine-i svinţia sa, şi spuinduii unde-i capul 
svinţiei sale astrucat imbinând'o să sape să-i 
ie capul, şi să va isţeli de ochi, şi fiul ei 
şi-l va vedea unde-i în slavă cinstită, Deci. : 
abătu femeia de căută şi află capul svintului 
că ai săpat cu mânile ei, şi i s'a tămăduit 
vedrile ochilor, şi pre fiiul ei şi l'a vedutu-l 
cu svintul în slavă şi în mult bine îndulcin- 
du-se de svântul, deci 'şi-ai astrucatu-şi pre 
fiiul ei, şi au pus înpreună şi capul svântului 
cu trupul fiiului ei, că aşa isa dat poruncă 

„de svântul prin vis. Şi sa întors la Capa- 
docia având pre svântul într'agiutor, dobân- 
dind ca şi Saul ce-şi perduse Asinii, şi află dobândi împărăție; aşa ji ea îmblând dupre 
ochi, dobândi pre svântul mare agiutor. Pen- 
tr'aceia abătu şi face o svântă bescrică forte frum6să şi luă mâştele Svânţului Loghin, şi le puse într'acea svântă bescrică ce “i-a fâ- cut sânţiei sale; şi'şi dobândi Şi sie şi tuturor credincioşilor isvolr de isțelenii de la svintele lui m6ştii. Intru slava Domnului nostru lisus Christos. Amin.
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26 Octobre. 

Inliacestă lună în 26, svântul marele mucenic 

“Dimitrie Isvoritorul de mir şi făcătorul de minuni. 

Acesta svânt şi mare mucenic Dimitrie era 
“în gilele lui Dioclitian şi Maximian împ&raţii 
-din Tesalonic; dinceput creştin şi dascăl de 
credința Domnului Christos. Şi mergend Ma- 
ximian în Soloo, prinse pre svântul că erea 

vestit de credinţă, şi lăudându-se Impăratul 
de un voinic ce avea anume Lie, şi învitând 
pre toţi să iasă la luptă cu dânsul, căii tre- 
cea pe toţi cu statul de mare şi de vrătu- 
cios, iară un creştin tîn&r, anume Nestor, 

mersă la svântul Dimitrie de luă blagoslo- 
venie unde era svinţia sa închis, dicenduii: 
Şerbul lui Dumnedei, voii să mă lupt cu 

Lie, şi fă pentru mine rugă lui Dumnezeii; 

iară svântul insemnându-l cu svânta cruce “i 

dise: pre Lie vei trânti şi pre Christos vei 
mărturisi, şi luând inimă sfintul Nestor de la 

svântul, să luptă cu Lie şi'] birui, şi'l omori; 

şi se ruşină Imp&ratul şi măhnindu-se cercă, 

şi află vină svântului Dimitrie, şi învăţă în- 

tâiă de'l giughiară cu sulițe în câste şi aşa 

repaosă svântul marele mucenic Dimitrie, fă-
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cend multe minuni şi isţelenii vestite, după 
mortea svinţiei sale; apoi învăţă tiranul de 
tăiă şi pe svântul Nestor. (Aice este din 
cartea lui Metafrast). Şi era amu faţă şi tru- 
pul svântului zăcând la păment; nişte creş-: 
tini d'aci strânseră de'l astrucă în păment. 
Iară o slugă a svântului strânse svântul sânge 
de la fericita lui giunghiare, pre povaminţa 
svântului ce purta preste umăr, şi inelul svân- 
tului, ungându'l cu svântul lui sânge, mult 
ciudese face cu dânsul, ci eşi vestea preste 
tot oraşul Solonului, de oblici şi Maximian, 
Şi prinsă acea minunată slugă a svântului 
del omoră; Lupul era numele slugei svinţiei 
sale, şi lăţindu-se ciudesele în tâte părţi, 6re- 
care Leontie Boiariă mare Şi herbiat cu cre: 
dința, câdu în bâlă grea despre mârte, vracii 
părăsindu'l spre mârte, năzui la bescrica svân: 
tului, şi după cum 7] culcară la pământ în bescrică şi cu rostuluşi pomeni svântul lui 
nume, să şi scula sănătos, Şi abătu de-i face bescrică mare şi desfătată carea stă şi până astădi, că înteiă erea mică pentru feredeul şi uliţa stadiului ce o năduşa. Acesta iubitor de creştinătate Boiariă, dă-ună-6ră vrind să mergă la Iliric unde-i vretania la slovaci, a- vând asupra sa şi boeriă ce se chiamă Eparch, 
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cumu “i la noi Vornicul cel mare, cugetă să 
„ia o bucată de la trupul svântului ce nui 
|  dede voe svântul, căi se arătă în vis-de 
2 nu-i d&de voe. Pentr'aceia luă haina muce-. 
| nicului ce era roşită în sângele svântului şi 

umerariul ce'i dic: orariii, acestea le puse 

într'un cinstit sicriti, într'acesta chip îplu voia 

-svintului, şi sie mare tărie, şi vroind să'şi 

- facă calea către Sirmion, în vreme de iarnă, 
şi sosind la ţermuri Dunărei, venind mare 
Dunărea, 'şi face voia rea. lară svântul i-se 

arată în vis, "| îmbărbătă şiii dise: ţinânda 

) mână acelea ce duci, treci fără nici o frică. 
Si ascultă Eparchul, şi când fu dimincţa luă LS Su DS 

5 a mână sicriaşul, şi se sui în car şi trecu 
D Dunărea în vad acolo la Slovaci, fâră nice 

o smintelă; şi sosind la Sirmion, dede la bi- 
scrica ce face svântului, acel svânt sicriă, cu 

odârele cele sufleteşti a svântului să se afle. 
Şi mulţi se îndulciră de ciudese şi de isţe- 
lEnii de la sicriaşul svântului; şi pre cele îca 
(încă) s'au făcut ciudese, din svânta hlamidă 

hlaşca. svântului. Şi încă şi pre Marian Epar- 
chul Ilirionilor slovacilor. ce era într'o cuplită 
bâlă din cap până la pici6re, cât să lăsasă 

i de. sănătate, Pai isbovit de bâlă, viind la be- 
2 s€rica svântului, precum i-ai gis, svântul . în
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vis. Şi pre alt om curător de: sânge Lai is- 
$elit, şi pre altul ce era îndrăcit. 

Şi cetatea Solonului, de cungiurătura var- 
varilor "i-au isbăvit. Şi pre Episcopul Afri- 
canilor, care-i scriă ellini mutaţi din Finichia,. 
i Sau arătat şi l-ati deslegat, şi l'a îndreptat 
la Solon. Şi decă mersă la Africa Episcopul, 
fece bescrică svântului, şi încă silind săi facă 
şi un chivot şi un amvon, luă grija lucrului 
Svântul, şi“i disă în vis: ia aminte Episcope 
la corabia ce'i astădi în vad, că ai adus 
marmuri de carele pofteşti, şi mersă episcopul 
şi nu vrură corăbierii să'i spue că aveai mar- 
mură şi le tăuăduia, că le aducea la Țari- 
grad pentru bescrica svântului Victor.. ară 
svântul iară dise în vis: du-te Episcope la 
vad, la corabia aceia, şi-i caută la rit, că-i 
afla cutare şi cutare marmură, tot anume 
făpturile şi A6rea. Şi spune curăbiarului că fratelui mei lui Victor mucenicul i s'a înplut 
mreja, şi accta mi le-a dăruit mie, că 'şi-ai 
aflatu'ş în Țarigrad deţuisă, şi aşa învăţă pre Episcop svântul să grăiască cu corăbiarul, 
căii va domoli, şii va vinde - marmurile, şi aşa au fost, 

| Şi în oraşul Solonului ati deslegat f&metea şi omorul, mergend. pe la vaduri, şi pornind 
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curabii cu pâne de le vedea, cu solchii cu- 

răbierii pre mare pre; svântul. Iară acel pu- 

rurea pomenit Impărat Justinian carele a făcut 

în numele a de-o-ființă cuvîntului lui Dum- 

nezeii şi înţelepciune, acela de Dumnezei 

sporit lucru, adecă. bescrica svintei Sofii, cer- 

când vre-o părticea de mâştele svântului Di- 

mitrie să i-se aducă, să'i fie la cepătura lu- 

 crului acei svinte şi din veci tăinuite bescrice 

minunate. Şi trimişii împărăteşti, decă sosiră 

la racla svântului mucenic, şi ispitindu-se dede 

foc de .la svânta raclă de-i îngrozea, şi cu 

graiul înfricoşându-i să dea pace de ce sai 

apucat, şi de năprasnă cădură la păment 6- 

menii împărăteşti, şi numai ce luară pulbere 

"de gios de duseră la Impăratul, şi o împărţi; 

 giumătate puseră în biserică, giumetate du- 

seră la Imperatul să'i fie de blagoslovenie, 

spuindu-i tâte timplările şi respunsul. Odină- 

Gră să ispiti nepriitorul să dea cetatea Solo- 

nului pre mâna pismaşilor în chip ca acesta. 

Şede de'mi viteză pre Slovani şi merseră cu 

Gste mare fără veste pe furiș să ia cetatea 

Solonul; iară dinnâuntru iară acelaşi satan 

fece meşteşug de s'a aprins bescrica svântului 

pre din lăuntru, şi ardea argintul svântului 

de să topea; iară nărodul orăşanilor, cu toţii 
N
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ubla: să stingă neştiind din afară ce nevoie 
le viine ; iară „clisiarchul temându-se că orz 
foc argintul lui, a amăgit pre norod de: 
dis, curând să sae să alerge la zidiri să ape: 
cetatea că o împresură pismaşii, şi credu n: 

sai 

rodul şi alergară cu toţii şi aflară puind sc: 
rile slovacii să dea în cetate, şi'i loviră d: 
depărtară de la zidurile cetăţei. lară Gmenii 
strigând : pre ' svântul : într'agiutor mântui și 
cetatea de pradă şi focul de la bescrica svâr- 
tului, şi decă se ogoiră atuncea clisiarch: 
svântului mărturisi, că n'at ştiut nimică c: 
acele 6şti, ci numai Dumnezeii “i-a adus; 
minte a zice acea, -de frica argintului să ră:- 
chire norodul, să nu Jăcuiască cum-va la a:- 
gint; din care socotelă pote cunâşte inţeleptu: 
că ne voinţa svântului a fost de a rîsipii 
gândul lui Satan; că cu aprinsul besecricei 2 
scornit norodul, iară cu stinsul l'a îndesit; 
iară cu vestea ceeia ce fâce clisiarchul de să 
gâci adevărat, ce'i păru că nu'i adevărat 2 
mântuit svântul de acea limbă plăvie au roşie 
a slovacilor, şi să lecui r&ul cu r&ă. Aşisderea un ilustrie prataspathar, om dumnezeesc şe: dea lângă: bescrica Svântului, spun că în vre. mile lui Macarie Imperat la r&sboiul avarilo: ai vedut doi voinici chipeşi şi luminaţi de az
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cinste şi îmbrăcaţi ca ceia ce's la Imperatul 

“in casă, cum itrară în besârica svântului la 

“locul ce se chiamă trivalon, la intratul în 

orgea, între cei doi stâlpi mari de "Thesalia 

ce stai spre apus, şi ziseră slugii să'i aducă 

". ta stăpânul casei, şi apropiind la intratul că- 
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“ire svânta raclă iar svântul Dimitrie apucă 

nainte de le eşi întâmpinare deschidendu-le 

“uşa şi privindu'i ca nişte cunoscuţi veniţi de 

la Imperatul, şi păscând cinstea Imperatului; 

iară ei ziseră, Imp&ratul a poruncit svinţiei 

tale să laşi acest oraş să mergi la dânsul, 

că lasă oraşul acesta pismaşilor. Şi decă audi 

svântul, plânse plecând capu, mâhnit şi ovilit, 

iacând multă vreme; iară sluga fece câtre 

acei doi, de-aşi fi hi ştiut că aduceţ dumne- 

“6stră -atâta inimă rea, nu v'aşi fi spus Dom- 

nului meă; şi mai apoi triziă f&ce svântul, 

“ră de răzimă aşa va sc lase să fie şi aşa 

place Domnului şi Imp&ratului tuturor să pă- 

-3sescă aşa mare oraş, care la răscumpărat 

cu cinstitul săi sânge să fie dobândă celor 

ce nu'l cunosc; iară ei ziseră aşa; iară svân- 

tul şi milosul mucenic “i tocmi şi'i învăţă să 

dică câtre Domnul și despuitorul tuturor : 

Cunoscuţi om iubitorule Domne eftinătăţile, 

pornindu-ţi bănatul carele aprinde pururea



  

  

păcatele n6stre. Şi de vreme ce m'ai pus şi 
pre mine păzitorul acestei cetăţi, m& voi a- 
semăna ţie Domnul mei, că ştii că “ţi-ai pus 
sufletul în mâna părintelui t&ă Şi "ţi-ai vE&rsat 
svântul sânge pentru păcătoşi, şi nu se pâte . 
opri nici dânădră gândul cel bun şi v6ie 
svinţiei tale de păcatele nâstre; asemănam& 
voi ţie stăpânului mei; punem-voi sufletul ; 
lăsam-oi pictori cu aceşti piictori; că numele 
tei strigă şi nu să desparte de svinţia. ta, 

„de ati şi greşit ce, svinţia ta eşti Dumnezeul 
celor ce se pocăiese, şi respunseră acei doi: 
acestea de vom spune tâte la stăpânul ce 
ne-ati mânat; acestea de vom dice către Im- 
pă&ratul, ne temem să nu'şi bănuiască pre 
Svinţia ta; iară svântul dise: ba să diceţi şi 
iarăşi să diceţi, şi. să întOrsă.. iarăşi în po- 
menic svântul în raclă şi închise svânta ra- 
clă înaintea acelora cu chipul de Ingeri voi- 
nici, carii purceseră îndată decă fârşiră vo- 
rova. Acestea le adeverea acel svânţit Illu- 
strie, că le-au vEdut avidoma, ai imbunguit ; şi acestea le povestea :orăşanilor ce mai ră- 
măsese slăbiţi, inspăimaţi de omorul. ce'i im- puţinase, şi de lilbi păgâne ce'i încongiurase, 
ŞI se mângăiară luând nădejdea lui Dumne- zeu înțelegând din rostul. luj Illustrie cinsti-



  sr   

tului, cum svântul Dimitrie 'şi ţine tare agiu- 

torul spre dânşii, precum ai şi cu lucrul mai 

apoi ar&tat. 

Spun istorii (istoricii) cum bulgarii aveai 

„un Împărat craiă al lor cel chema Iovan, 

era cu mare vrăjmăşie asupra grecilor; mer- 

gea de prăda ţările şi oraşele, şi tot sub 

sabie punea, precum fece acum agarenii svin- 

ţilor creştini în ţara rusască. Atâta cât "i zi- 

cea aceluia lui Iovan a mers şi până la Solon 

şi cum era în cort unde descălicase, aşa vede 

pre svântul Dimitrie călare viind cu sulița 

asupră-i de departe şi începu a ar&ta boia- 

rilor şi a zice: căutaţi, ia (iacă) cum vine 

"călare cel grec, grijit bine de răsboiu şi caută 

dirept la mine cu sulița; ţineţi-i calea de-l 

prindeți şil aduceţi la mine; ei zicea noi nu 

vedem pre nime cum spui măria ta; el în- 

cepu a striga, iaca sa apropiat, nu! lăsaveţi ; 

ei nimică nu vedeai, până ce aii sosit asu- 

pră-i şi ai lovit cu sulița în pept, şi i-a 

dat sângele pre gură ţipând şi răcnind; şi 

să micşorară pismaşii creştinilor; că pre acea 

vreme, încă nu erai bulgarii curăţiţi de pă- 

gânătate. 
Un aprindător de luminile svântului anume 

Onisifor, să învățase a fura făclie, şi] certa 

-
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svântul prin vis, cu cuventul zicând: frate 
frate Onisifore ! nu'mi place cum faci, lasă te că faci şi Gmenilor pagubă, luându-le lumi- nile şi ţie sufletului pierdare. Că ardend lu- | minile creştinilor, să milostiveşte Dumnezeă pre denşii; 'pentr'aceia mare pagubă le face a cui sunt luminile; şi te părăseşte, nuți mai fece perdare sufletului. Să pocăi Onisifor, puţină vreme, şi iaraşi începu ca mai "nainte. Dănără aduse un creştin neşte ficlii mari şi frumâse, şi îngădui până le aprinsă şi să duse omul, iar Onisifor tinde mânile la făclii să le ia; iară svântul slobâde glas mare din sicriu: dar amu iarăşi așa feci şi aşa câdu jos Onisifor de să trânti în lovitura glasului svântului şi zăcu mort gios, până mersă un cliric priatin de'] ridică şi să trezi de "Şi-au . venit in fire; şi atâta s'a pocâit cât ad is Poveduit de tâte ce mai sus scrie; şi toți să polzuiră dintr'acestă minune de să pocâiră. 

Noembrie 13, . 
Intr'acestă lună 13 pomenirea dintru stiuţi Părintele nostru Jon Archiepiscopul de Turigrud, 

cu 7ostul de cur. 

Acesta mare luminător şi glasnic în tâtă



    

lumea Dascăl şi învăţător, era din cetatea 

cea mare Antiochia. Tatăl, Secund Stratilat 

şi maica Anthusa, creştini şi credincioşi a- 

mândoi; şi îndată la "'nceputul vieţei sale, luă 

mare dragoste la cuvinte şi la'nţelesul limbei 

şi a cărei şi cu anevoinţa ce a pus în svânta 

scriptură şi cu frica cea isteţă ce avea şi as- 

cuţită, deprinsă şi 'nveţă, tot meşteşugul în- 

veţăturilor elineşti, urdinând la Livanie şi 

Androgathie dascălii şi mâestrii de Anthio- 

chia. De aci şi la Athine; şi dacă deprinse 

bine cartea elinilor, şi svânta carte creşti- 

nescă şi sosind la vărul înţelesului ei, şi îm- 

podobind viaţa sa în curăţie şi cinste, s'a 

suit în schima de cliric, de svântul Patriarch 

de Antiochia Meletie. Şi de svântul Flavian 

fu pus Diacon şi Preot. Şi încheind mult cu- 

vintele pentru pocăință, şi pentru podoba 

obiceielor, năravurilor, şi tălmăcind totă svânta 

de Dumnezeu suflătâre scriptură, şi lăsând 

lumea şi viaţa acesta trecătore Patriarchul 

de Țarigrad svântul Nectarie, fu luat de la 

Antiochia svântul I6n, aruncat cu sorții şi 

cu giudeţul svinţilor Episcopi şi cu porunca 

Imperatului Arcadie, şi adus la Țarigrad, hi- 

rotonit, şi pus Patriarch în Imperâtesa cetă- 

ilor, luând hirotonia cu pravila. Şi de acia



mai virtos s'a întins cu nevoiţa, tlicovaniilor 
svintei scripturi, şi în dăscălia întrebărilor, 
cu mijlocul căria ai tras pe mulţi la cuno- 
ştință cu Dumnezeu şi la pocăință, şi atâta 
sa dat cu nevoinţa şi cu văzdărjania cât nu- 
mai ce mânca puţintă zamă de orz, şi dor. 
mea puţintel, şi nu în pat, nice pre aşternut, 
ci stând sat ţiindu-se de funii; şi de'l obora 
somnul el şedea; iară cu cât în prisositul 
om dragostei, a mulți alalți a “fost chip și tipariă. Pentr'aceia şi în cuvintele sale în- veţa, învitând pre toţi către aceste bunătăţi, 
şi să se ferescă de la camătă şi de la asu- 
prile, pentru care fu şi în sfadă; şi întâi 
cu Evdoxia, cu Impărătesa, şau făcut'o şie 
vrăşmaşe ; că ea apucase via unei sărace, şi săraca striga cerşind al cei; şi Svântul o do- jenia să nu ia lucru strein, şi neînduplecând'o 
o înfrunta, şi cu pilda Ezavelei o dojenea. lară ea se f&ce cu totul hiară, ţinendu-se vir- tos de via săracei. Şi -fu Svinţia sa gonit din scaun, înteiu pentru densa ; a doua prin mijlocul a unei Episcopii, carii să purtau mai mult cu sila de cât cu legea; daci s'a în- tors iarăși la scaunul său. Şi mai apoi de tote lau isgonit la Cucuzul Armeniei, şi multe scribe Păţind, cinstitul s&ă suflet, lui
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Dumnezeii a dat. Şi precum spune istoria 

svinţiei sale, după izgnania svinţiei sale, toţi 

"aceia carii aii agiutat cu r&ă asupra svinţiei 

sale, aii dat mârtea rea; unora limba li s'aui 

_îmflat ca un dob şi saă năduşit; alții în 

multe chipuri. lara Imp&rătesei “i-ai murit 

“- “pruncul în pântece, grea tîmplându-se, şi” i-aă 

putrezit pântecele si ai împlut'o viermii de 

vie, şi striga zicând: că de-ar fi viă I6n, ei 

m'aşi muri. Şi aşa în caznă a murit Evdoxia 

Impărătâsa, carea a fost prilej şi înveţătură, 

a atâta fără de lege, de ai agonisit perire 

şi Episcopilor acelora. Şi spun, cum după 

mârtea ei, pentru sămn de strâmbătate ce 

“au făcut asupra svântului Chrisostom, sicriul 

(unde era Impărătesa băgată a tremurat 32 

de ai, până când s'aii adus svintele mâştiile 

svântului I6n de la Comane, de Teodorie cel 

„mic, fiiul Evdoxiei, fiul svîntului, şi atuncea 

- aducându-l pre svinţia sa pre mare, i-ai eşit 

în timpinare Împăratul cu tot evuglitul şi pa- 

triarchul cu tot clirosul în curabie împeră- 

tescă şi cu mult norod în vase, cu mare 

timpinare, cu lithii slăvite, de să împlu marea 

de lumini şi ceriul de tămâi scumpe. Şi a- 

propiindu-se de Țarigrad sa osebit curabia 

svântului, ş'aă lovit de a despicat în două
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via săracei, ce era lângă mare. Să vede pân: 
astăzi locul viei despărţit. Şi sosind la va: 
eşiră de intrară cu cântări petrecând pr: 
svinţia sa până la scaunul svinţiei sale la be. 
scrica svintei Irinei, şi'] puseră în Svânt. 
Sinthron, adecă în scaunul ce iaste în svântu! 
oltariii unde şede Archiereul, de hirotonâşt: 
şi slujeşte. Şi strigară toţi cu tot norodul: 
Priimeşte-ţi scaunul svinte Părintele nostru: 
Şi i se închină Imperatul cu tot norodul, și 
Imperatul cădendu-i la piciâre cu rugă să” 
iarte pre maică-sa Evdoxia de năpăşti ce” * 
face; şi de acolo luându'] cu lithie minunată 
1] duseră la, bescrica svinţilor apostoli unde 
era Imp&rătesa astrucată. Şi deca "] puseri. 
în svântul Sinthron, adecă scaunul cel svân: 
patriarşesc ce-i în oltariă unde şade Archie: 
reul de odihneşte, atunce deschise acel dulce: 
şi isvoritorii de spăsenie svânt rost a svin- 
ţiei sale la svânta liturgnie şi zisă: Mir vă- 
sem, mir liodem, mir i Evdoxiu, adecă: pace 
tuturor, pace poporului, pace Evdoxiei; şi 
îndată o minunea ta Dâmne, să potoli mor. 
mentul Împărătesei de cutremur ce se cutre 
mura, legănându-se 32 de ai; atuncea s2 
ogoi şi nu mai tremura. Si după svănta li: 
turghie aşezară svintele mâșştiile svinţiei sale,



  

„unde i-a gătit lângă svintul Prostol. Şi multe 
"minuni s'au fâcut de la svinţia sa. 

Noembrie 20, 

mtracestă lună în 20, pomenirea pre cuviosuluă 
părintehă nostru Grigorie Decapolitul. 

„Acesta era de la Isavria Decapoleos fi- 
“ior lui Serghie şi Macarici, în vremile  ne- 
uredincioşilor iconovoreţi; şi fiind de opt ai 
" d&deră la svinta carte. Şi decă 'nvăţă bine 

să dăde cu paza svintelor biscrici, şi sosind 
ln vristă să gătă părinţii să-l îns6re, iară el 
fugind pre furiş, şi mai vritos pentru împre- 
urarea iconovoreţilor, îmbla din loc în loc, 
sărutând svinţii mucenici şi privitindu-i. Şi 
culegând de la dinşii folosul sufletesc, şi 
cîndu-să la post şi la conteninţă, şi aspră 

retrecere, s'ai luptat cu multe supărări, şi 

ai vritos cu dimonâşti, pentru care să şi 

«rătă mare făcător de minuni. Acesta: a mărs 

și la Asia și la Țarigrad, dorind să să facă 

:shovednic. De acolo au notat către Rîm. Şi 

cutreerînd tot apusul, şi minunind pre mulți 

cu ciudesele şi cu şianţurile, iară-şi sa în- 

tors la Țarigrad. De aci mersă. în ţările 

Olimpului şi suind în' munte şi adevesîndu- 

42193.—Aut, Rom, Dositheiit, 4



se 'fârte şi -dobindind bâlă de îmflăciune, să 
cun6ştea numai :de pe graiă cine/. ştia. Şi 

„iară-şi fugărind de la munte merse la Salo- 
nic; şi de acolo :venind la Țarigrad, află 
pre Simeon ispovednicul și purtătorul - de 
Dumnezei închis, pentru svintele icâne. Şi 
rugându-l mult şi mângâindu-l şi ertendu-se 
sa săvârşit. Gonind multe de multe feluri 
de 'bâle, de la 6meni, acum sunt: în ţara 
muntenescă svîntele lui mâșştii, la svinta mo- 
năstire la Bistriţa. - - 

““Nanuarie '25. 

Intr'acestă lină 25, pomenirea dintre svinţăi 
părintele -nostru Grigorie Arhiepiscopul de Ţari- 

grad; bogoslovu. | 

Acesta Grigorie ''bogoslovu, era în zilele 
lui Valent Impărat. "I era'moşia pămîntăscă 
a dua Capadochiilor, iiară cea cerescă leru- 
salimul iaste acel: de “sus. Părinţii lui erat de 
moşie bună şi direpţi, Grigorie si Noua, carii . 
mai înainte slujia la idoli din nepricepere. Iară 
dacă născură pre “marele Grigorie, să năs- cură cu apă şi cu -duch :din Duhul “sânt; Şi atuncea tatăl svintului,: stătu Archiereii Na. Zianzului. Şi sosină' svintul la măsură „de
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vîrstă, tâtă enchiclopedia învăţă, adecă t6tă: 
învățătura cărței din lume ca alt nime ca 
dinsul, şi să făcu tlicovnic şi dascăl vieţei 
sale. Cinstit'aă cu cuvint de îngropăciune la 
pogrebania, pre marele Vasilie şi pre :Gri- 
gorie tatăl, şi pre Chesarie fratele lui, şi pre 
sora Gorgonia. Şi cine -ce ai scris .de svin- 
ţia sa n'a luat de aiurea începuturile, ci 
iară-şi din cele ce a aflat scrise de la svin- 
ţia sa. Şi atita-i mai mult a zice, că de ar 
trebui la 6meni să se facă o icână, şi o şe- 
ruitură de isvod, să fie făcută de amănuntul 
din tot felul de bunătăţi; însuşi acesta era 
marele Grigorie. Că întrecând şi covirşind 
şi biruind, cu strălucirea vieţii sale, pre cei 
cu numele bun în fapte, s'a suit şi sa spo- 
rit şi în spusul de Dumnedei, întratita cît 

toţi să învincea de înţelepciunea lui, ce avea 

la cuvînt şi la poruncă de învățături. Prin- 

tr'acea dobîndi şi numele a să zice bogoslov.: 

Şi era la chipul trupului, la măsură de stat 

(mijlocie); puţinel plaviiă şi vesel, năros; 

direpte sprincenile; căutătura blândă şi ve- 

selă; la un ochiii era mahniţel cel dirept 

de lovitură; nu fârte lungă barba, ci destul 

de desă; pleşiv, alb la par; barba pre la 

mărgini afumată. Şi. să fece soborul lui în.
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svînta marea bescrică, şi la mărturia svintei Anastasii, la emvâlele lui Domin. Şi la be. scrica marilor svinţi apostoli, unde-i sunt şi svîntele mâştii aduse de Constantin Porfiro- ghenit, iubitoriul lui Christos, şi cu totul credincios Impărat, ce le au adus din Na- zianzul Copadociei, de le-au aşezat. 

Ianuarie 28. 

Intr'acâstă lună 28, pomenirea prea cuviosului 
Parintele nostru Efrem Sirul, 

<Grăia Efrem mai înainte și limbă siriască. Acum în ceriu grăiaşte în limbă îngerescă In chip luară îngerii pre Efrem în ceriă>, 

Acesta erea de la răsărit, Sirian de feliul lui; din Strămoşi ţiindu se de credinţa cea bună; în anii Imp&ratului Teodosie cel mare. Carele decă s'a născut, văzură părinţii lui în vis, că a crescut pre limba coconului o vie forte mare, de a umplut tot pămintul, şi ve- nia paserile ceriului de mânca dintr'ânsa. ŞI 
sind la anii marelui Teodosie, întâiă grăia Sirieneşte. Când fu dâuă Gră, veni la marele Vasilie şi-l fece Preot; şi cu duhul. svint 1,
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face de grăi greceşte. Acesta din ceput luă 
viaţă călugărescă. Pentr'aceia de la Dumne- 
zeu de sus, s'a turnat dar în numele lui. 
Care şi de tâtă pocăinţa multe scripturi a 
scos, atita de umilite, cît cetindu-le, de a hi 
împietrită inimă încă a porni isvor de la- 
crimi, pre toţi greşiţii îmbiindu-i către pocă- 
ință, nelăsând pre nime la ociaanie. Şi în- 

grozind cu strajnicul şi gr6snicul giudeţ, 
plineii sunt cărţile de umilenie şi lacrimi. 

Acesta svint a făcut şi molitva de la pa- 
vecerniţă. Dar  blândeţea şi alalte bunătăţi 
t6te! Când n'avea ce da milostivenie săra- 
:cilor, el îi chema de le spunea învățături 
svinte, că isvorea viaţă din rostul lui de în- 

v&ţături svinte. lubia pre Dumnezeii şi pre 

de aprâpele Blând, smerit preste s&mă. Pre 
nime nu osindea. Nici a blestemat în viaţa 

sa pe nime, saii cuvent deşert să grăiască,. 

Iară lacrimile lui. ai pornit isvor mare de 

spăsnie. Cetescă iubitul cartea svintului E- 

frem, că a vedea că-i plină de lacrimi sufle- 

teşti, şi de spăsenie; întru carile povesteşte 

cu larg svinta zi acea mare a giudeţului, 

cît să spăiminteză tot omul cetind, cum să 

bocia de cu jale, acesta direptul şi curatul 

şi svîntul, ca un osîndit şi ca un făcut de 

tot r&ul, aşa se tinguea.
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'Şi petrecând în pustii, umbla din loc în 
loc. Odinidră pornit de duhul svînt, purcesă 
de la moşia sa la Odesa să să închine svin- 
telor m6ştii ce sunt acolo, şi să să întâl- 
nescă cu vre-un învăţat să să holzuescă. Şi 
rugându-se zisă: Despuitrele Dâmne lisus 
Christ6s, podobeşte-mă să găsesc om în Odesa 
să-mi zică. cuvânt să m& polzuesc. Şi aşa 
rugându-se să tlîni cu o curvă tânără şi 
frumbsă tocmită cum li-i năravul lor a vina 
tinerii, plini de ilboste, şi decă o văzu “şi 
fece -voia rea, cum împotrivă îi fu ruga. lară 
femeia stătu de-i caută mult ces. Iară svin- 
tul probr&zindu-o să se ruşineze, îi zisă așa: 
Pentru ce tu femee stai de 'mi cauţi aşa 
fără ruşine şi fără stidelă. Iară ia r&spun- 
zend fece. Eu n'am pagubă căci mă uit ţie, 
de vreme că din câsta ta m'a zidit Dumne- 
zeu; iară. tu să cauţi să te uiţi în pămînt 
din care ai eşit; şi încă. eşti şi călugăr de. 

"ţi să cade să te socotâşti într'una cu morţii, 
iară nu să-mi cauţi mie. Acestea miră. pre 
părintele şi mulţămi lui Dumnezeă că “iai 
umplut ruga de l'aui. polzuit o femeie prostă, 
şi ei. nici “i-a mulțămit. de cuvint dirept. 

Acesta svînt părinte. a timpit pe Apol€- 
narie ereticul. cărţi viclene ce. făcuse. Acesta
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svint pre mulți la spăsenie "i-a îndireptat; şi 

sosind la adinci bâtrincţe mersă la Dumne- 

zeii. Şi să fece robul lui la mucenicia svin- 

tei Achiline în Filoxenia lângă tirg. 

30 Ianuarie, 

Iulracestă bună 80, pomenirea a dintru svinţii 

părinţii noştri şi a tote înccțături, Wasilie marele, 

Grigorie Bogoslov şi Ion: Zlutaust. 

Prilejul acestuia prasnic a fost aşa. În 

zilele lui Comnen Alexie Imperat, ce a stă- 

tut. după Votaniat, s'a făcut svadă în Țari- 

grad. între aleşii îmbunătâţimaţii Gmeni. Că 

unii punea mai sus. pre marele Wasilie, sus- 

grăitoriii zicîndu-l, (adecă cuvintător den nalte 

învățături), câ ce că aii cercat firea celor ce 

sunt cu cuvintul; şi cu bunătăţile mai de 

tocmelă potrivindu-se cu îngerii, şi. nu pre 

lesne estând, şi obiceiul greu nimica pămin- 

tese avind; şi pogorind mai gios. pe dum- 

nezeescul rost de aur, ca. ce cum ar fi stând 

Gre-cum lui împotrivă, pentru că ce era lesne 

trăgător spre potăinţă. Iară alţii suia pre 

acesta, pre dumnezeescul rost de aur, ca ce 

era la "'nvăţături mai după. slăbiciunea ome- 

nescă, şi cn |esnea graiului pre toţi îndrep-
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tând, şi la pocăință chemând, şi cu mul:. 
mea micre curgătârelor cuvinte, şi cu dupe 
grăimea vorâvei gindului puindu-l mai si. 
de marele ' Wasilie şi Grigorie. Iară alții 1 
nea cu bogoslovul Grigorie, ca ce că 'ntr: 
cusă pre toţi vestiţii la "nv&ţătura ellinâs... 
şi pre ai noştrii, cu "nâlţimea şi pestriţ: şi cu buna cuviinţă a cuvintelor Şi înfloritu: 
graiurilor, şi zicea că acesta biru€şte di... 
trece, şi '] suia mai sus de cât ceia; într',.. cela chip că să tîmpla de să împărechia mu:- țimea norodului. Şi unii să zicea loanitar.. 
alţii Wasilitani, alții Grigoritani, şi pre ac. stea numere holcind şi gălcevindu-se în c.. vinte, şi acestea aşa cuvîntându-se, mai ap-! după ciţi-va ai, se arătară aceştia svinţ, întâiă unul cite unul. De aceia şi depreun: tus-trei nu în vis ci ca aievea, cui era atun.: 
Archiereu Efaitelor, marelui I&n om Şi în:- tralalte înţelept şi partnic la elinesca învt. țătură, precum arată cînţele lui şi la bun:- tăţi vârv. Şi ziseră cu un glas către dînsul : voi precum ne vezi una suntem la Dumne. | zei, şi nimica frică nui la noi, nici prigână. ci pe vremile nâstre tot'insul de noi, porniti de duhul lui Dumnezeu, cele de spăseni:: Omenilor învățături scrisam, şi cele ce an.
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învăţat! dedem, şi întâiul între noi, uni, nice 
ul doilea nice al treia, ce ce vei zice de 
unul, cei doi încă sunt. De porunceşte scu- 
"Andu-te celor 'ce holcesc, pentru noi să nu 
<4 "mpăneheze, că nevoinţa n6stră ne-a fost 
și până am fost vii şi după pristăvire, să 
'cem pace, şi să aducem la un gând deli- 
uişte lumea, şi mai virtos la o zi să ne 

"mpreuneze, şi precum vei socoti fă-ne pras- 

aicul, şi celor pre urmă să le dai să ştie 

sum noi suntem la Dumnezei. Şi noi cu 

totul celora ce ne vor face sărbătorea şi po- 

venirea, vom nevoi spre spăsenia lor, că 

socotem a avea şi noi 6re-ce la Dumnezei. 

Acestea dacă ziseră, fără ca să sue iarăşi 

în ceriu cu lumină fără samă strălucind. ară 

'cumnezeescul acela bărbat, sculându-se, adecă 

“in Archiereul de Evhaite, precum svinţi “i 

porunciră, fece. Şi potolind norâdele, că să 

vedu îsteţ omul, şi cu bunăţi şi sărbătârea 

acesta o dede svintei Biserici să o serbeze 

ti Dumuezeă; şi caută mintea omului câ 

- Aând luna lui Ghennar că are pre tus-trei, 

ia ziua întiia pre marele Wasilie, la 25 pre 

cumnezeescul Grigorie, şi la 27 pre dumne- 

„sescul I6n rost de aur, ai socotit şi "i-au 

împreunat iarăşi la 30 pre tustrei, podobin-



  

dui cu.can6ne şi cu tropare, şi cu pohfa- 
lenii cum s& cade; carele precum "mi pare 
cu voia lor făcându-se, nice unuia lipsesce 
lauda, într'atita cît sunt mai la cinste, acesta ' 
de cit tâte cîte-s făcute de atunci încâce şi 
cite s'or face. ară svinţii la chip aşa era: 
svîntul I6n era scund, mare la cap, subțire 
la trup f&rte, plecat nasul cu nări mare, plă- 
vâiă albeneţ, găvănat la melcii ochilor şi 
bulbucii mare la ochi. Din ce să tîmplă a 
fi vesel la căutătură şi cu lucâre luminând, 
să vai că la alaltă şeruitură să vedea mâh- 
nit; gol şi mare la frunte, şi cu multe sbir- 
cituri la frunte, urechile mare, barba mică şi 
rară, de cărunţită înflorit smedişor galben; 
fălcile trase în năuntru de adincul postului; 
atita'n de dinsul a zice că. cu cuvintul pre 
toți. ellinii a 'ntrecut; şi osăbi la grăimea 
gândurilor şi la lesnea şi inflorita graiului ; 
şi într'atita a tilcuit, şi a doscoperit svînta 
scriptură ca nimerca de a-lalţi, şi a folosit 
şi îngeresca strigare, cît de n'ar hi fost ace- 
sta svint, am cuteza a zice că ar fi trebuit 
de iznâvă să vie Domnul Christos; iar la 
bunătăţi şi făcu şi teorie, atita s'a făcut cit 
pre toţi a întrecut; de milostenie şi de dra- 
goste fiind isvor şi nu -rîhnitor,. ci aşaş
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prisne rîhnă Dumnezeescă cu dragostea de 

fraţi şi cu învăţătura; şi all trăit. 63 (4 r) 

ai de toţi, păscând bescrica: lui Christos 6 ai. 

lară marele Wasilie era: în pusora trupu- 

lui, lung fârte şi dirept la stat, uscat şi lip- 

sit de.carne, smolit -plăvâi la faţă, mare la 

nări, rotund la sprîncene, cu fruncâua eşită, 

samănă a om grijlii, cu puţinele stele stro- 

pit pre obraz, lung la faţă, găvănat la 

timple, cam păros la trup; barba de agiuns 

pogorită şi giumătate. căruntă, Acesta a în- 

;. trecut în cuvinte numai carii să afla pre 

vremea lui ci şi pre cei de demult. Că 

petrecînd tot felul de învăţătură, şi dăscălia 

în tâte a învincit; şi nevoindu-se numai pu- 

ţintel la practicisca filosofie şi spuind cu 

dinsa la theoria sai vederea celor ce sunt, 

Sai suit în scaunul cel de Archierie, fiind 

de 45 de ai şi cărămuind Beserica 5 ai. . 

lară svintul Grigorie bogoslovul, era la 

chipul statului, la trup, era la măsură, plă- 

vâiu şi vesel, lat la nare, dir&pte spincenele, 

căutătura blândă, ochiul cel dirept puţinel 

trist de o petelă de lovitură ce să stingea 

la câda ochiului; nu lungă barbă avînd ci 

desă. şi direptă, destul pleşiv, alb la păr; 

afumată marginea barbei. Şi acesta de din-
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sul se cade a zice că de vre trebui Gmeni- 
lor icână şi stat, pre amănunt din tâte bu- 
nătăţi încheiat; acesta era marele Grigorie, 
cu a vieţei strălucâre, pre cei de pre facere 
mai isteţ întrecânduii, într'atita la bogoslovie 
a intrat,. cit toţi să biruea de înţelepciunea 
lui, şi din cea în cuvinte şi din cea în dogme, 
de unde şi a bogosloviei nume a dobindit. 
Şi a fost predstatel şi Bisericei Țarigradului 
"12 ai, trecând 80 deai a custului său. — Pentru 
ruga acestor trei svinţi, Christos Dumnezeul no- 
stru, şi a tuturor svinților tăi, risipeşte iriteceştile 
sculări, şi pre noi într'o preună de gând şi 
păciuită tocmelă ferâşte, şi în ceresca ta Im- 
pcrăţie spodobeşte; că blagoslovit ești în 
veci de veci. Amin, 

8 Februarie. 

Intr'acestă lună 8, pomenirea svîntului slâvit mare 
martur mucenic Teodor Stratilut. 

Acesta era în vremile lui Lichinie Imp& rat; naşterea sa avind din Evhaita ; locuind la Iraclia Pontului cu frunscţa sufletului şi a trupului şi cu tăria cuvintului pre mulţi în- trecând. Pentr'aceia toţi iubea să.] aibă pri€- ten. Drept aceia şi Lichinie dorea să voro-
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vescă cu dinsul. Să vai că ati zis că-i cre- 
ştin şi-i e greţă de idoli. Pentr'aceia trime- 
țând de la Nicomidia pre 6re cine de cinul 
lui, şi-i înv&ţă să-l aducă cu cinste la sine 
pre mucenicul. Iară ei decă să întârseră _zi- 
cînd că fericitul Teodor a zis cum mai cu 
sirgă trebue să fie venit Împăratul cu Dum- 
nezeii săi cu cei mai mari. Şi îndată veni 
Impă&ratul în Iraclea. Iară svîntul Teodor îm- 
bărbătându-se din vedenii prin vis ce is'au 
trimis de la Dumnezei, dacă auzi că Lichi- 

nie este aprâpe încălecă de i-a eşit înainte 
şi “i-a făcut cinste cum să cade. Iară el 

diîndu-i. mâna direptă. şi. privitindu-, intră în 

cetate, şi şezind în casă 'naltă pre fericitul 
Teodor învita, Dumnezeilor săi jertfă să facă. 

lară svîntul cerşindu-i Dumnezeii cei mai de 

hirea v&z-Dâmne să-i cinstescă mai întâiii 

acasă, de aci şi la norodsă le aducă jertve. 

Şi diîndu-i voie Imp&ratul, luă bozii cei de 
aur şi de argint, şi la mieză-nâpte “i-a îm- 

părţit săracilor şi mişeilor. Şi dacă să face 

ziuă, iară-şi Maxintie Comendarisie, spusă că 

ai vizut capul strig6ei cei mare, Dumne- 

zâei Artemidei, la un sărac purtându-l. Şi 

îndată trimiseră fuşpaşi de-l aduseră. Şi în- 

tâii desbrăcat şi întins la pământ, fu bătut:
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Svintul de patru, cu şapte “sute de 'lovituii 
cu vine de boii pre.'spinare, şi cinci-zeci pre 
pântece; şi cu măciuci de plumb bătut. De 
aci strujit şi cu fachiuri de :vînt picat, şi cu 
hârburi de -scoici frecat preste -ranele cele 
bătute şi arse. Şi aruncat în temniţă și bă. 
gat cu 'picidrele în gros; şi petrecu 7 zile 
nemișcat. Şi iarăși scoțândul ] răstigniră 
pre cruce, găvosdindu-i cu pir6ne mânele şi 
picidrele. Ca şi 'până 'la maţe '] străbătuse 
cu ucisăturile. Şi Ghorbia şi Copii, împregiur 
săgetând pre svîntul la obraz şi la ochi. Şi 
de sămcelele -săgeţilor, picară luminile ochi- 
lor svîntului mucenic. Alţii iară cu cosorul 
croindu-l preste părţile ascunse, tăiară şi b6- 
şele. Şi pre cruce preste n6pte trăind, pă- 
rîndu-i lui 'Lichinie :că amu a amurit. lară 
svinţia sa de 'dumnezeesc Inger fu slobozit 
şi 'însănătoşat. Şi :era 'cântănd şi evlaviind 
pre Dumnezeii. Iară dacă 'să' fâcu ziuă tri- 
mesă 'Lichinie să. i-să ia trupul de pre cruce, 
să-l arunce în mare; şi sosind trimişii decă 
vezura :pre :svintul viă şi cu totul sănătos,. 
crezură 'întru Domnul Christos ca la 85 de 
barbaţi şi -după :dinşii alţii m voinici, cărora 
cra cătretenie Antipatrul' Chiest; carii. tri- mişi fiind să 'omâre':pre cei dintâiă, crezură
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şi ei întru Domnul Christos. Şi dacă văzu 
Lichinie că glăceveşte oraşul, învăţă să tae 
capul svîntului. Atuncea strigară multă mul- 
ţime de creştini oprinduii, şi abia svîntul po- 
tolindu-i, fece rugă la Dumnezei lisus Chri- 
stos. Şi-i taiară capul împlându-şi alergătura 
mărturiei. Şi fu adus de la Iraclea la Evhaite, 

"la lăcaşul părinţilor săi, precum svintul a 
dat poruncă lui Avgar scriitorului săi, ca- 
rele îi-aă scris mai de amănunt şi mai larg 
de mucenicia :nevoinţei lui, - şi întrebările şi 
răspunsurile şi vremile, şi multe :feliurile mun- 
celor şi .caznelor ce au văzut. Şi de la Dum- 
nezeii sprijinele şi agiutor mai larg aii în- 
semnat în :mărturia lui de faţă fiind şi privind. 

„_ Februarie ÎI. 

Intr'acâstă zi să pomeneşte svînta Teodora Im. 

părătesa care a făcut pravoslavia. 

Acesta a fost femeia lui Teofil Impărat 

ce ati fost iconovareţ, dară ea n'a fost ere- 

tică ca bărbatul ei.:.Că el şi:pre svintul Me- 

'-thodie patriarchul Țarigradului a isgonit, şi 

în locul lui a pus pre un 16n: Leconoman- 

del, adecă mindelnico balșebuicul; şi svin- 

tele icâne “le-a ars. -lară- ea să vai că în v&
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dere nu cuteza a să închina svintelor icâne. 
dară le avea ascunse la câmara așşternutului 
ei; şi n6pţile sta la rugă de mângăia pr: 
umnedeii să facă milă cu paravoslavnicii. 

ŞI născu un. făt, şi i-a pus numele Michail: 
şi la înveţat pravoslavia credinţii. Iară dup: 
m6rtea bărbatului ei, îndată a dat afară pr: 
fermecătorul şi iconovareţul acela, şi ai adu: 
pre svîntul Methodie de 'şi-a şezut în scaur. 
De aci a strîns soborul svînt şi a procleţi: 
pre iconovareţi. Şi pre I6n lat scos de | 
scaun. Şi svintele icâne le-a băgat în svint: 
bescrică, şi a aşezat pravoslavia. Şi pre băi. 
batul ei cu ruga svinţilor a spăsit, precur 
spun istoriile. Şi plăcînd lui Dumnezei a: 
mărs în Împărăţia cea de sus, lăsând gio: 
pre fiul ei Michail. 

Pentr'a lor svinte rugi, Dumnezei milueşt. 
şi ne spăs€şte. Amin. 

13 Februarie. 

Intr'acestă zi svinţii apostoli şi mucenic 
Aquila: şi Prischila, - | 

Svintul Aquila (achila) curelar era de me. 
teşug şi de svîntul Apostol Pavel decă auz 
mersă la. dinsul cu femeia sa Prischila,



  

"»tezându-se de la dinsul amândoi, erau 
„nândoi slujitori pre la tâte oraşe şi sate 
iimânduii. Şi de preună chinuind şi năpâştile 
- bdând. Şi atita şi-au îndrigituit marele apo- 
:ol Pavel, pentru bunătăţile lor şi în Chri- 
-+0s credinţă, cit şi ai pomenirea în pogla- 
iile sale. Şi aşa lui Christos şi Apostolului 
ine slujind, şi multe făcînd minuni, mai apoi 

„zinşi de păgini, capetele tăiară. Şi aşa mu- 

'indu-se de la aceste păminteşti, locuesc în 

«3T1U, 

r
o
.
 

Februarie 18. 

Intr'acâstă lină 18, pomenirea dintru svinţi 

Părintehiă nostru Leon Papa de Rim... 

«Dumnezeul Leon ceșind să purcează, 

Fug demonii din cale-l neputind să-l vază». 

Acesta minunatul, părintele nostru Leon, 

dntr'aşa peste samă curăţie şi minte în- 

r6gă şi viaţă strecurată, Patriarch Rimului 

“elui bătrin, de Duhul svint fu hirotonit; 

“arele viaţă cum place lui Dumnezeă şi fără 

le gozuri arătând şi turma cea sub ascul- 

area sa cu pre cuviinţă păecând, şi încă şi 

 ereticilor hulenii, aă curâţit cu totul. Şi 

42109. — Au? Rom. Dosilheisi 0
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la vremea accia, când s'a făcut a patra svintă 
sobor din t6tă lumea, cu şese sute şi 30 de 
părinţi sânţi în Halchidon s'a strîns. Şi multe 
pentru provoslavnica credinţă a înveţăturei 
de agiutorii a dat. Şi pe ceia carii minţea. 
de zicea o voie şi o facere lui Christos Dum- 
nezeul nostru, pre acelora oborind rele învă: 
țături şi încă urâţii aceia luptându-se împo- 
triva dreptăţei, şi să răsăpescă . ispitind a 
dumnezeeştilor părinţi suflatele de Dumne- 
zei învățături fericitul acesta pentru ruga 
soborului tot s'a plecat și în multe zile cu 
post şi priveghere şi cu rugă întinsă către 
Dumnezei nevoind, şi de Duhul svint suflat 
cu scris6re, pentru întrebările acelea a scos 
îndoită fecere şi din vo€ lui Christos Dum- 
nezeul nostru mărturisind, şi acesteă cu epis- 
tolie: le:au trimis la sobor, care mulţimea 
pre cuvioşilor părinţi priimind, şi ca din 

"rostul lui Dumnezeii scâsă scris6rea, crezură, 
şi turn pravoslaviei: o' numiră; şi cu dinsa 
să odihniră şi cu îndrăsnire asupra ereticilor 
să oţări, şi 'a lor.mult împletită semeţie obo- 
riră -şi -cu acestea obirşiră svintele sobore. 
lară plăcutul lui Dumnezeti -Leon a mai 
trăit destulă viaţă, şi ca un' luminător cu 
fapte bune a strălucit; într'adinca bătrincţe |.   
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către Domnul -a mers; şi să face soborul 

lui în svinta bisârică cea mare. 

Februarie 29. 

- Ttracăstă lună 29, Pre cuviosul Părintele 

“nostru Casian Rimlenul. 

Acesta era din Rim, din părinţi luminaţi 

şi vestiți. de mărire, carele din începutul 

vieţei sale avu mare. osîrdie. la carte şi 

la cuvint, şi cu iuţimea vieţei sale petrecu 

"câtă dăscălimea elinescă deprinzind desăvîrşit 

- flosofia, şi astronomia, învățând bine şi Dum- 

nezeesca scriptură şi cunoscând'o forte dedins 

pină la vîrv de sîmcea. Şi podobind viaţa 

sa cu curăţie de feciorie; st duse de la: mo- 

şie şi la schit de să fece călugăr, şi să dede 

la o Mănăstire, nevoindu-se la totă asculta: 

rea. Şi deprinzind acolea tot feliul de pe: 

trecere grea, si sosind la virv. de. cumpăt, 

pentru multă a sa posluşenie, să dusă la să- 

hăstrie şi zăbovind acolo mulți ai, topindu- 

se cu de tâtea păcătoşia, trecu la mai multă 

ispitelă călugărescă. Deci eşind de la sahă- 

strie, cutreerâ t6te mănăstirile a tot Evghip- 

tul şi a Tibaidei, şi muntele lutriei şi. Asiei 

şi a Pontului şi a Capadochiei şi a tot Ana-
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tolul, din carele 'şi-au strînsu-şi vieţile tutu- 
ror părinţilor şi chipurile şi petrecerile şi 
nevoinţele, mai mult de. cum culege ţara 
peceţele inclelor, şi acesta o vedereză cărţile 
ce-s scrise de dinsul, şi alte dăscălii carele 
de le va ceti -neştine, cu socotelă şi cu de. 
dinsul, multă râdă 'şi va lua din tr'insa şi 
mult folos şi va cunoşte din tr'însele şi viaţa 
şi obiceiurile ascriutorului. Deci aşa viețuind 
minunatul acesta om, şi aşa petrecând s'a pristăvit la lăcaşele ceriului. 

Pentr'ale lor svinte rugi, Dumnezeu milu- Eşte şi ne spasesce. Amin, 

Martie 8. 
Într'acestă lună 8, pre cuviosul părintele nostru 

Teofilact, Episcopul de Nicomidia. 

Acesta pre fericit era de la porţile Ana- 
tolului, şi petrecindu-şi viaţa de mic, din 
Providenţia lui Dumnedei eşi de acolo la Țarigrad, şi adinându-se cu ispravnicul ce- lora ce slujesc la boerii împerăteşti, de la zic latineşte . casecrizis; de dau slujbele, Acesta era Tarasie, marele pravoslaviei stră- " luminător, carele fu ales de Dumnezeu, Pa- triare Țarigradului. De acia lăsând de bună
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voe scaunul, stătu într'a lui loc Pavel Chi- 
prinenul, lumina pre svejnic. Şi îndată mi- 
nunatul Archiereă fece Manăstire aprâpe de 
gârla mărei negre şi 'şi fece călugări pre 

Teofilact şi pre Mihail; de acei carii le ştii 

bunătăţile, "i-ati luat la casa sa cea de rugă; 

şi preste puţină vreme, “i fece Episcopi, pre 

Mihail şi Sinade, iară pre fericitul Teofilact 

în Nicomidia. Dară bunătăţile lui multe ce- 

ai făcut svintei biscrici şi bolniţe şi milos- 

tânie la săraci, dar atita de milos cit mer- 

pea la cei bolnavi de-i spăla cu un crop cu 

mâna sa şi-i ştergea pre acei betâgi stricaţi 

de rane şi stricați de punde. Şi dacă sa 

stirşit marele Tarasie Patriarchul, luminând 

19 ani stătu în scaun înțeleptul Nichifor Pa- 

triarch. Atuncea sa făcut o tîmplare grea de 

lacrămi, că au încăput spurcatul Leon arme- 

nie, acel urit lui Dumnezeiă şi creştinilor, 

care îndată s'a pornit asupra svintelor ic6ne. . 

Şi. oblicind Patriarchul. Nichifor luă cu sine 

Archiereii, pe Emilian de Kizic şi pre Efti. 

miă de Sardeon, şi pre losif de Solun şi 

pre Evdocsie de Amoria şi pre Mihail de 

Sinade cu alţi mulţi; şi pre fericitul Teofi- 

lact, şi mersă la acel lepădat de lâge tiran; 

şi 'naintea lor aduseră multe cuvinte sviute
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din svinta scriptură; dară el ca o aspidă 
astupindu-şi urechile, n'aă vrut să înţelega. 
Deci fericitul Teofilact, a zis: Văzute că . 
calci răbdarea lui Dumnezeii şi dilgatărpenia, 
dară "ţi va veni curând cumplită stricătură 
şi riscpă de holbură şi nime nu te va scâte 
pentru cuvintele acestea. Dară spurcatul îm- 
plându-se de mânie, ai isgonit pre toţi şi 
i-a trămis la închisori: pre svintul Nichifor 
la ostrovul Tasul, iară pre fericitul Michail 
de Sinade, la Evdochiada, şi pre alţii pre aiu- 
rea, iară pre svintul Teofilact în stravula cetate, 
carea-i “sub pusârea Cuverratonilor, lângă 
Galatea. Intr'acea răbda svintul acesta ispo- 
vednic, 30 de ani, şi s'ai raposat către 
Domnul. De aci, preste puţintei ani, s'a po- 
tolit irâsele ereticeşti, şi a luminat pravo- 
slavia în zilele svintei Impărătese Avgusta 
Teodora, şi fiului ei Michail, şi vintul Pa- 
triarch Methodie. Atuncea aduseră svintele 
moştii a prapadovnicului părintelui nostru 
Teofilact de la izguanie la Nicomidia -de le 
puseră în svinta de dinsul făcută beserecă. 

Acesta, fericitul Pavel de Plusiada mărtu- 
risitorul, a fost în zilele inconovareţilor, şi 
au însuliţat cu dumnezeeşti cuvinte ca cu 
neşte săgeți, pre ceia ce strica tăria legei, 
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şi -răsăpia svintele ic6ne, de răsăpia pod6ba 

şi cuviinţa svintelor beserici, -sprijinindu-i şi 

întrebându-i cu r&spunsuri tari din svîinta 

scriptură, pentru svînta .iconă “a Domnului 

Christos; suferi isgnanii şi urgii și grele ne- 

voi, şi aşa bine şi vitejeşte biruind, dede cu 

pace sufletul la Dumnezei. 

9 Martie, 

Intr acestă lună în 9, svinţii 40 de mucenici 

în Sevastia ce-ai mărturisit. 

Aceşti svinţi erau din osăbite moşii pur- 

cezînd, şi să afla la o câtă voiniciască de 

6ste; iară pentru mărturia Domnului: Chris- 

"tos, fură scoși la întrebare, şi neînduplecân- 

du-se să jertvescă la idoli, întâi fură giu- 

decaţi să-i bată în obraze cu pietri, şi întor- 

cându-se pietrile, loveai pre ucigaşi. Deci 

îi băgară goli întrun €zer în vreme de ger 

t6tă n6ptea, şi unul de dinşii îndrăgindu-şi 

viaţa, a alergat întrun feredei ce era acolo 

gătat, şi cât a dat 'de căldură sai topit, 

iară unul din străjari sări în locul lui, că 

văzuse lumină mare pregiur svinţii, şi cu- 

nuni pogorite din ceriă pre dinşii, şi una 

din .cununi ne avînd loc; iară făcîndu-se ziuă
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leşinară svinţii, numai ce: vedea că suflă înc.. 
De aci, frângindu-le fluerile picibrelor şi a:. 
dobindiră cununa mărturiei. Pent'acesta 
cunoştea că |i-i drag a mări pentru Domrii 
Christos, că unul tânăr, ce încă era cu s:. 
flet să gândi tiranul Ighemon că-l va înşe!: 
de-l va întârce; dară maică-sa temându-.. 
că era fârte tânăr, ”] întăriră să nu să cul. 
va sparie şi să scăpe de soţii, şi să ţine: 
tot de 'dinsul zicându-i: fiul met dulce, îi- 
iule de acum Tatălui ceresc, iacă ți este 
gata într'agiutor Domnul Dumnezeu; de acu: 
nu te mai tălni nice o trudă, că să trecut. 
tâte, că le-ai biruit tâte cu bărbăţia ta. De 
acum "ţi va -fi bucurie, dulceţă, uşurare, şi 
veselie, carele _te-i îndulci împărăţînd cu Chi. - 
stos, şi 'mi vei fi şi rugă către svinţia si 
pentru mine maica ta. Şi aşa svinţii cu flu:- 
rile frînte, dederă şi sufletele lor lui Duni- 
nezei. Iară slujitorii aducind cară şi 'cărcâz 
du-le trupurile svinte, le aduseră la marginez 
părăului ce era acolea aprope, ce v&zâni: 
pre acel tinerel ce-i era numele Meliton, c-. 
nici răsuflă, "| lăsară să învie; iară maică-sa. 
văzând că a r&mas însuşi, socote că-i ca 
o morte şi lui şi sie-şi de s'ar scăpa . hiul 
ei de la svinţie. Şi lăsându-și ea slăbiciune=
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ji uitându-şi durcrile cele de maică, "1 ridică 

în umere-și şi "1 ducea după cară, gîndind 

să atuncea mai virtos va fi vii cînd '] va 

zedea mort. Deci, ducându-l în umere maică- 

sa, sa r&păosat, şi aşa scăpând din grije 

maica şi bucurându-se fârte cu dulceță de 

'ărşenia lui, aducindu-şi mortul pre iubitul 

si fiii, la locul unde descărcară trupurile 

svinţilor la pus de-asupra lor, în numer cu 

alții, pentru să. nu fie despărţit nici trupul 

de la trupurile, ca să fie şi svintul impreună 

su svinţii. Şi făcînd foc mare slugile demo- 

nilor, băgară svintele mâştii în foc. De aci 

avistuindu-le creştinilor, pentru svintele mâştii 

că nu-şi ia dintr'insele le aruricară în pârâu. 

_Dară totuşi din socotâla lui Dumnezeu, le-ati 

“bătut apa la o rîpă, şi luându-le creştinii 

'aati dăruit dar nefurat de bogăţie iubitori- 

- lor muceniceşti. Şi să fece prasnicul svinţiilor 

sale, în svinta mărturie a lor, ce este lângă 

“cea de aramă Secsapiului. 

| 24 Aprilie. 

Intr'acestă lună 24, Sointul mare mucenic 

Sava Stratilat. 

Acesta svint, mucenic Sava, era în zilele 

i mpăratului Avrilian, în Rim, îndreptând slujba



de Stratilat — un felii de voevozie: Şi: era 
de rudă Gothiu, şi avînd credinţă în Dom- 
nul Christos, -grijea svinţii ce era prin tem- 
niţe închişi. Şi prin -curăţia vieţei sale, şi 
schităcia bunătăţilor isgonia de la &meni du- 
huri necurate, şi părit că-i creştin, către Îm- 
păratul, lepădându-şi brîul semnul cel de boe. 
rie şi mărturisi pre Domnul Christos. Deci, 
laă spînzurat la muncă şi "l-a ars cu făclii. 
De aci în căldarea înfocată, plină de smâlă, 
băgat, şi neveştejindu-l nici I&că, crezură -100 
de bărbaţi carii fură . tăiaţi pentru Domnul 
Christos; şi dobîndiră cununa; şi iară-şi a 
doua 6ră dindu-i strinsori cu munci svintu- 
lui, întărindu-l Christos de mai 'nainte în 
temniţă şi dându'i îndrăsnire, de acia '] arun- 
cară în pirâu, şi dobindi cununa mărturiei; 
şi era luminat la virsta statului, albeneţ ru- 
men la faţă, părul la cap şi la barbă, ca de 
aur lucind, iară căutătura ochilor “i era: gr6s- 
nică cinsteşte fără spărăiată, '] arăta mare vitez. 

25 Aprilie. 
Intr'acestă lună 25, pomenirea stiniuhă 

Apostol Evanghelist Marcu. 

Acesta, în tot lăudatul svîntul Apostol 
Marcu, a propoveduit pre Domnul Christos 
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în tot Egipetul şi în Livia şi în Barbaria şi 

in Pentapoli, în zilele lui “Tiverie Chesarul 

şi a scris şi evangelia sa tlâcuind!o svîntul 

apostol Petru. Şi mergând în. Chirina Penta 

polei, fece multe minuni. De aci mersă în 

Alexandria, cea spre Faraon, şi de. acolo la. 

Pentapol, făcînd minuni pretutindenea şi po- 

dobind svintele bescrici a Domnului Christos 

cu hirotonii de Episcopi şi alalți clirici.; apoi 

iarăşi mergând la Alexandria, şi aflând neşte 

frați la mare la bucule. Pentr'aceia cu dinşii 

bine vestind şi strigând cuvintele lui Dum- 

nezeii. Unde mergând la dinsul închinătorii - 

idolilor, şi nesuferind a vedea sporind cre- 

dința lui Christos, 1] .legară cu funii de-l 

trăgea pre gios, şi i.să luă carnea pre as- 

cuțitul pietrilor şi sângele svinţiei sale roşia. 

- pămîntul. De aci băgându-l în temniţă, i sa 

arătat Domnul Christos, spuindu-i slava ce-l 

aşteptă să-l priimescă; şi la ziuă iarăşi le- 

gându-l îl tiriră pre uliţă ; şi pentru acelea 

ce să zmăcina şi să rumpea pie petri, "şi-a 

datu-şi sufletul în mărirea lui Dumnezei. 

Jară chipul svintului era aşa: mijlocii, şi 

defirelea la măsura virstei. creştea căruntăţe; 

nasul lungăreţ, nescund, neştirb; sprincenile 

bătea gios; barba lungă; capul pleşiuv; şi



florea pieliţei lui defirea. Şi erea fârte mi- 
los şi ertător; şi forte viatnic la vorâvă; în: 
tr'atita cît d€ tocma lucia bunătăţile  sufle- 
tului lui cu harurile trupului. Şi să fece so- 
borul lui în cinstita lui bescrică, carea ste 
aprâpe de Taurul (sămn este în Țarigrad). 

Mai 5. 
Intr'acestă lună 5, svînta mare muceniță Irina. 

Acâsta era fica singură născută lui Lichinie 
Împărat şi maice-sa Lichiniei din cetatea Ma- 

* gedon, Pinelopi întâiu de părinţii ei menită; 
şi fiind ea la trup ghizdavă, şi faeşe şi cu 
frumsâţile întrecând virstnicile ei, într'un stan 
de piatră 'naltă petrecea, carea tatăl ei "i-a 
zidit cu 13 feţiş6re frumâse, multă şi nelip- 
sită de slujbă, având bogăţie şi scaun şi 
mesă 'şi sf&jnic făcute tâte cu aur; şi erea 
când o puse acolo de ştse ani, de Apelian | 
Sre care bătrîn învăţat care l'a -pus Lichinie 
a întra către dinsa. Deci văzu închisă n6ptea, 
porumbiţa venită aducând un frunzărel de maslin, care l'a pus pe mâsă, şi un vultur aducind cununi de flori şi: pre mâsă puind; de aci pre altă ferâstră un corb şi pusă un şarpe pe mâsă; şi desmerdându-se că Şi cu-
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getând 6re ce pâte hi că să mueză acile ce 

văzu; bătrânul Apelian “i-a: deslegat visul 

zicând : porumbiţa €ste nevoinţa înveţăturei 

gândului ei, iară frunzărelul de maslin, pe- 

cete lucrurilor şi deschizătura botezului ; iară 

vulturul Imp&rat păs&rilor fiind, cu cununa:i 

insemna biruinţa într'ale sale ei bunuri; iară 

corbul cu şarpele scârbă şi mişelătate arată. 

Şi cu totul “i-a deslegat şi “i-a tlăcuit şi lupta 

mărturiei, şi-a arătat carea pentru Christos 

vre să obirşască. De. ace alalte slăvite tâte 

de rîndul ei spune-se-va. Că numele ei spun 

că-i numită de îngerul, în loc de Pinelopi, 

Irina. Şi de la dinsul fu învățată de rîndul 

Domnului Christos; şi cum că vor fi spăsăţi 

"pentru dînsa multe de suflete întuncrice, și 

cum “i va veni ei ucenicul lui Pavel svintu- 

lui Apostol Timothei de o va boteza. 

„Acesta eară făcîndu-se, a tatălui săi zdro- 

bind idoli, “i-ai lepădat gios, şi fu întâiit 

pusă la strînsâre de a] ei tată, carele să o 

calce caii aă poruncit, din care unul în loc 

de cei vra fece ceva răi sa răpezit asupra 

tatălui s&ă, şi Pa trîntit gios de i-a zdrobit 

mâna cea direptă şi l'a omorit, şi cu glas 

de om pre sfinta fericind, îndată-şi că s'a 

deslegat de legături şi rugată de norod în-



visă pre tatăl ei cu ruga, carele cu trei mii - 
de bărbaţi şi cu a sa femeie crezu în Mân- 
tuitorul Christos şi să. boteză; şi lăsându-și 
împărăţia, la turnul ce-și făcură bhiicei sale 
ati petrecutu şi viaţa: şi luând a lui împără-. 
ţie Sedechie, iarăşi sânta să jertfescă idoli: 
lor fu silită, şi neînduplecând'o, în grâpă 
adîncă, cu capul în gios fu aruncată în care 
vinate gângănii tot felul era, şi acolo trăind 
nevătămată, şi petrecând patru zile scâsă, 
i herăstruiră picirele, şi iara-şi de îngerul 
fu sănătoşată; De aci la râtă fu legată, şi 
oprindu se apa carea pornea râta, sânta r&- 
masă nevătămată, şi pentr'acesti minune cre- 
zură. lui Christos, opt mii de suflete acuvin- 
târeşte, şi Sedechie scoţindu-se scăpându-se 
de Impărăţie, Savorie hiu-săă, asupra celor 
ce lau scos oştindu-se,- timpinându-l inaintea 
cetăţii sânta Irina, pre însul şi tOtă 6stea 
aceia cu dinsul “i-a orbit cu ruga şi cu ne- 
vedere "i-a lovit, şi. iară-şi cu ruga.a vedea 
i-a făcut. Deci fu găvozdită la gicsne cu 
pir6ne, şi un-'sac plin de arină "i-a încărcat 
şi trei mile o lungară 'în g6nă; iară pămin- 
tul desfăcându-se, şi în pântecele sai pre 
slugile tiranului şi din necredincioşi . şi în- 
gheţând bărbaţi zece mii, crezură în Chri:
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stos alţi trei-zeci de mii -de bărbaţi, şi încă 

ţiindu-să tiranul în necredinţă, venind lovi 

de ucisă îngerul 5 mii, şi rămânând slobodă 

svânta şi îmblând prin cetate, mult prin slă- 

vite faceri să lucra de la svinţia sa. Şi ve- 

nind la turnul unde erea tatăl ei cu Timo- 

theiă presviterul, cinci întuncrece de suflete 

venite la învăţătura ei, lui Christos le-ai în- 

chinat (botezându-le), şi cu densa cei puşi 

de straje la turn, bărbaţi trei deci şi trei; 

lară în cetatea Calinicul,. unde erea Nume- 

rian: Impărat, sosind şi înaintea feței lui a 

“stând şi pre Christos Dumnezei, mărturisind, 

în trei boi de aramă fu băgată, dintrunul 

intr'altul, şi într'al treilea mutând-o, şi cel 

al treilea . boă prislăvit purcezend şi îm- 

blând în care era svânta, de aci cr&pând şi 

eşind svânta nearsă, venire către Domnul 

Christos de crezură, ca la zece întuncrece. 

De aci Împăratul schimbând viaţa şi murind, . 

orunci epharchulului să nu oprescă, ci să o 

căznescă, carele şi cu fier legând-o şi bă- 

gând-o în focare, rămasă nevetejită,. Ingerul 

lui Dumnedei focul stingend, şi -depregiur 

dânsa legături rumpend, atâta cât s'a: pre 

mirat şi eparchul, cu cei ce era cu sine de 

crezură şi veniră la Christos Domnul nostru:
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Şi eşind vestea că, Savorie Imperatul per şilor sâ-i tae capul învaţă, şi făcând aşa, şi în mormânt culcată, şi iară-şi de îngerul fu învisă, fericind-o Ingerul de ceia ce pentri Christos s'a nevoit, şi pre ceia ce crezurz| pentru svinţia ei, şi pre ceia care vor pof meni-o pre svinţia ei, într'anii cei viitori. lară după tăcrea cu sabia, şi din morţi îni|! viarea, snun cu stâlpare de maslin a mân:!| avEnd, a intrat a miază-zi de s'a arătat Im! | peratului, şi el crezând în lisus Christos, ş i botezându-se de Timoteiii presbiterul cu mul : ţime de zeci de mii multe. De aci svânt! i mersă la cetatea ei Magedon, la părinţii ei: deci pre tatăl amu răposat lăcrămă, şi s, împreună. cu maica sa, şi luând:o în sus noc; | rul o dusă în Efes, de petrecu acolo, facânu multe minuni, Şi adevărat grăită tcma cu! Apostolii. Şi după aceia sosi la Apelian, ce ] puscră dascăl Ja Svânta scriptură tatăl e; la turnul cel de Piatră, şi svânta aducânl | pre cei din Efes, şi numai şese 6meni luân! i și pre Apelian, venind la. racla n6vă, î); carea încă nime n'au fost îngropat, într'acei.| a adormit, poruncind până în patru zile ; nime să nu-i mişte Piatra de desupra, care! ! o pusă Apelian dascălul ; Şi petrecând doul | 
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ile, s'a aflat piatra ridicată şi trupul svintei. 
i)eci acestea, de pre gânduri omeneşti când 
ci să părea .unora necrezut, dar lui Dumne- 

+ 

:eă "i sunt tâte,-cele ce nu să pot la 6meni. 

Mai 8. 

Intr'acestă lună 8, svântul, slăvit. apostol 

“canghelist şi la piept luă Christos iubit şi deavest- 
venic Ion bogoslovu, 

A de strinsul svintei pulberi, ce iasă din svîntul 

mormântul lui, ce 'i zic mană. 

Intru tot bunul Dumnezeiă şi iubitorul de 
Smeni Domnul nostru, nu numai ce-ai spo- 
dobit Imperăţia ceriului, şi vecnicilor bunuri, 
pre carii pentru svinţia sa sai nevoit cu 
osîrdie svinţii săi ucenici şi apostoli, prooroci 
şi mucenici şi pre ceia ce au bine plăcut, 

„ce încă ai şi strălucit cu multe minuni, şi 
locurile pre unde ei ai luminat şi s'aă în- 

* gropat arătându-le pline de daruri, că şi 
mormântul în care se ingropase marele apo- 
stol şi evanghelist I6n, când vru să se mute 
să se pristăvescă, în toţi anii isvoreşte şi se 
isbucneşte afară fără veste. In a opta zi a 
lui Mai, din meliţatul svântului Duch, pravă 
42193.—Aut, Rom, Dositheiii, 6
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pulberă svântă ; carea preste nume o num: + locuitorii mană; şi acesta culegând-o ceia... vin acolo,'o trebăluesc de isbăvire. a ti: patime, de liac sufletelor şi sănătate trur:- rilor slăvind pre Dumnedei, şi pre « si: ţiei sale ogodnic I6n cinstind. 

NB. Din a lui Sofronie. : 

Trebue a şti, că tatăl lui bogoslov, «:. Zevedeii, iară maica Salomi, fiica lui Isi! - logodnicul pre cinstitei născătârei. Că Ie:if avu 4 f&ţi: Iacov, Simeon, Iuda, Iosi, şi pari: fete: Esthir, Martha şi Salomi, carea =... mucre lui Zevedei, maică lui I6n bogoslu».. Deci, Domnul nostru lisus Christos, era unchii. lui I6n, ca 'cum ar hi frate Salomiei, fete; lui Iosif şi numai pre Petru a botezat Chr. stos cu mânile sale. Petru pre Andrei, Ani drei pre Iacov, şi pre l6n; iară I6n şi e: Iacov -pre alţi apostoli. (Acesta botez cur. se vede, au fost mai 'nainte de înviere, ir: după înviere, le fu Svinţilor apostoli bo: cum scrie la denie glava 1), vers 5, şi gl-.: 2). Şi când fugiră toţi, iară I6n iubitul se aflat de faţă la datul Domnului Christos :: la r&stignire, şi a venit şi la mormânt c. i



— 33 — 
2
 

+ 

"_ vewu, şi a luat şi pre svinția sa maica lui 
“ Vumnedei la sine cu un fiii. Avu trei maice 

| pre pământ: întâii pre Salomi, din care s'a 
născut; a d6ua că fu fiiu tunetului; a treia 

- prin Svânta Dumnedei născătârea; precum 
i sm dis de Domnul, iacă maica ta. Şi a 
botezat pre svânta Dumnedei născătârea 
Petru şi l6n (acesta-i pentru să svinţescă - 

ia Svântul botez pentru rodul omenesc ca şi 

“| iubitul fiu al ei)... Şi era cu svinţia ei, I6n 
Bogoslov, până la adormirea svinţiei sale. 
Apoi au venit la Efes şi au r&sturnat gios 
cu ruga sa, capiştea cea mare a Artemidei, 
carea era minunată în tâtă lumea, de mare. 
Şi au izbăvit de la înşelăciune 40 de întu- 
n&rece, bărbaţi şi femei ce slujia Artemidei, 
şi "i-a adusu-i la lumină. Şi să numâşte Ii- 
'vaton “muntele, în care stă bâserica svântului 
I6n bogoslov, şi despre apus zace svântul 
apostol Timoteiii. 

Aflăm în Hronigraf, Imp'rătesa lui Iusti- 
ian Împărat, ce ai făcut svinta Sofie, a 
; „scut şi ea bescrică svinţilor apostoli minu- 

".lă, şi aă adus de au pus svintele mâştii 

= senţi apostoli Andrei, Luca şi 'Timotheiă. 
„h-ă Maria Magdalena şi cu cei 7 otroci, 
"unt în “muntele ce să apropie de să chiamă 
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hailion. Iară svânta Ermivia fiică fiind lui ]::- lip, unul din cei 7 diaconi, una fiind qi patru a lui fiice proorociţi, zace la ai munte, de aprâpe şi adauct mucenicul .i hiică-sa Calicsheni şi alţi mucenici ce at f: Episcopi Ariston, Miranos, şi Aristabul i Pavel cetatinul pustii. Şi să fece soborul iii în cistita apostolia lui ceia ce este în Evdows. 

Mai 19. 

Intr'acestă zi, pre cuviosul părintele nostru 
Jon episcopul Gothilor. 

In zilele Impăratului Constantin, acest sv I6n, locuia în laturea Gothilor. Născut cin părinţi ca şi Samuil; şi din tinere enug:. :: „să dede la. post şi la rugă, de fu lăcaş ui Iisus Christos, şi pogorând la Ierusalim, c treeră trei ani locurile Svinte, şi să întâr.- acasă. Şi ducându-se Episcopul locului, tsi. mis de Constantin Impă&rat, la Iraclia Traci::, fu cesta oprit cu multă: rugă, de creştini i; acolo, de "1 duseră la Iviri şi *] semna: Episcop, şi iară-şi 'şi-at venitu-şi acasă, i făcându-se sculare asupra aceei ţări de Hagi de a tăiat pre mulţi, scăpă cu fuga la Am:. stridu şi şedu 4 ani acolo, şi dacă audi f..
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jenia lui Hagan, zisă catre ceia ce era cu 
dânsul: eu preste 40 de zile m& duc să-mi 
intreb gândeţ cu Hagan, înaintea Domnului 
Christos, şi preste 40 de zile, înveţând no- 
“odul de spăsenia sufletului, să pristăvi dând 
sufletul la Dumnedeti, şi sosind acolo cora- 
dia lui, proorocită de dânsul, atunci svântul 
Sheorghe de Amastrida episcopul, "| băgă 
n raclă cu lumină şi cu tămâi, petrecându-l 
sot oraşul până la corabie, şi-l duseră la 
monăstirea lui, la Parthenon; făcându-se multe 
ninuni şi în viaţă şi după mârte, din carele 
sa aflat numai vre-o dece scrise; dară nu 
vrum să mai lungim cuvântul. 

21 hal. 

Intr'acestă lună 21, pomenirea stinților slaviţi 

de Dumnedeii cununaţi şi tocma cu apostolii mari 
Imperaţi Constantin şi maicd-sa Elena. 

Acesta mare fericit şi în veci cinstit intre 
Impărați, Constantin era fecior lui Constan- 
ie, celui ce-i dic verdele, şi al cinstitei EIG- 
aei. Că Consta era nepot lui Clavdic, Im- 
p&ratul de Rim, de mai "nainte de Imperă- 
ia lui Diocliţian şi a lui Cariu Imperat. 

Acesta Consta, tatăl svintului Constantin



— 36 — 

alegându-l Diocliţian erculie să-i fie părtaşi 
Impărăţii cu Maximian Walerie, şi pornind 
aceşti doi Diocliţian şi Maximian g6nă mare, 
asupra creştinilor, iară Consta, tatăl svîntu- 
lui Constantin, singur era creştinilor cu milă 
şi cu blândeţe, lucrând mai mult ca ceia ce 
să nevoia, pentru credința Domnului Christos, 
prin sf&tnicii şi părtaşii poruncilor Impără- 
teşti. 

Acest Consta, învățând credinţa creştinescă 
şi pre iubitul s&ă fiu Constantin, carele mai 
apoi fu şi întâiul creştinilor Imperat în scaun 
la ostrâvele Vretaniei, care dâcă înţelesă ce 
făcea la Rim, fiul lui Erculie Masentie, fapte 
păgâneşti şi lepădate şi spurcate; şi pângă- 
rite; pornite din Dumnezecscă rîvnă, pur. cesă asupra lui, luând pre Dumnezei într'a- 
giutor; a căruia” vădend Dumnedeiă curăţia 
sufletului, întâiă "i-s'a arătat în vis, de aci „sub dânsul (2) amiază-zi, hărăcind cu stele scrisă semnul crucei cu aceste cuvinte: «24 Î10c Steno Vinces» = cu acesta sEmn învinge. Vru iarăşi de să arătă om iubitorul şi lui şi celor destoinici. Deci, luând îndrăsnire cu chipul cinstitei cruci, făcând'o de aur, mersă la Rim, şi bătând r&sboiul, surupă pre cel. păgân răpitor pre Maxentie Imperatul Tive-
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“rului, rumpându-se podul cu dânsul şi să 
“necă acolo, la podul ce-i zice: vulvia sai 
bulbia, şi a isbăvit din tirania lui, cetăţenii 
Rimului. De aci, purcedând, mârsă spre ră- 
săriț, şi vru să facă cetate pre numele sti, 
la sârele unde vic că ai fost resboiul Troi- 
lor cu elinii, şi fu oprit cu dumnezeescă 
semnare, invitat de la Dumnedei, să-şi zi- 
descă cetatea, mai curind la Vizantia. Deci, 

urmând voci lui Dumnedei, zidi acea de 
Dumnedei păzită cetate, în numele stă «Ţa- 

. rigradul», şi o svinţi, închinând'o ca o pârgă 
ŞI cepătură credinţei sale, la Dumnedeu. Şi 
cercând adevara cunoştinţă a credinţei nâste, 
a strins in Niceea de pretutindenea Archie- 
rei, cu mijlocul cărora s'a strigat de s'a pro- 

poveduit paroslavnica credinţă, şi fu cunoscut 
fiul într'o fiinţă cu părintele, şi trintind pre 
Arie sub anathemă şi sub blestem pre dân- 
sul şi pre cei întrun gând cu dânsul cu 
hul€niile lor. 

Şi trimiţind la lerusalim pre maică sa Elena 
pentru cererea cinstitelor lemne, in carele 
Sau răstignit pre trup Christos Dumnedeul 
nostru, şi cu densa le-a adus lăsând o parte 
la Ierusalim, şi o parte la Țarigrad. Şi so- 
sind la fiul ei, dede fârşit. lară marele Con-



  

— 88 — 

stantin luminând Țarigradul cu obnovlenii 
adecă rodinile cu prasnice, şi petrecând puţir 
preste patru-deci şi doi de ai ce-ai împără. 
ţit, începând a porni 6ste asupra Perşilor şi 
mergend la un câmp a Nicomidiei, s'a pris- 
tăvit la Dumnedei. Şi fu adus în cetate: 
sa, Țarigradul cinstit cu mare cuviință, ca 
provoduri şi cu tîmpinări, şi fu astrucat în 

„__Svinta bescrică a svinţilor apostoli. Şi ai: 
„ împărăţit în Rîm la cinci mii, opt sute, opl 

„ Spre-dece ai „ni — de la faptul lumei, fii. | 
du-şi al trei-deci şi doilea Imp&rat de la Av. 

„ gust Chesariu. Şi să face soborul lui în svânt: 
„beserică cea mare şi în a Svinţilor apostol.. 
Şi în dumnezedsca lui bescrică la cistern: 
lăcaşului Patriarchului depreună Imperati. 
și cu senatorii cu litie venind şi. sânta litu:- 
ghie făcându-se. Pentr'a lor svinte rugi, Dun: 
nedei milucşte şi ne spăstşte. Amin. 
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