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Bunăvestirea Fecioarei Maria

„Intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, 
Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Nu te 
teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei naşte fiu 
şi vei chema numele lui Iisus” (Evanghelia după Luca 2, 28-31).



Naşterea Domnului

“S-au împlinit zilele ca ea să nască. Şi a născut pe Fiul său, Cel 
Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc 
de găzduire pentru ei” (Evanghelia după Luca 2, 6-7).



„Era un om în Ierusalim, cu numele Simeon. Şi lui i se vestise de 
către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe 
Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Duhului a venit la templu.  
Când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru 
El după obiceiul Legii, el L-a primit în braţele sale şi a binecuvân-
tat pe Dumnezeu” (Evanghelia după Luca 2, 25-28).

Întâmpinarea Domnului



„În zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat 
în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, iesind din apă, a văzut ceru-
rile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El” 
(Evanghelia după Marcu 1, 9-10).

Botezul Domnului



Intrarea Domnului în Ierusalim

Cu o săptămână înainte de patimile Sale pe cruce, Iisus a in-
trat triumfător în Ierusalim. „Iar cei ce mergeau înainte şi cei 
ce veneau pe urmă strigau, zicând: Osana! Bine este cuvântat 
Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!” 
(Evanghelia după Marcu 11, 9-10).



Învierea Domnului

„Nu este aici, ci a înviat!” - cu aceste cuvinte a întâmpinat îngerul 
Domnului pe femeile mironosiţe, care venise dimineaţă la mor-
mântul Domnului.



Înălţarea Domnului

„În a patruzecea zi de la slăvita Sa Înviere, Iisus a chemat pe uce-
nicii Săi în Betania şi, „ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi 
pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer” 
(Evanghelia după Luca 24, 50-51).



Schimbarea la Faţă
„Iisus a luat cu Sine pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a 
dus într-un munte înalt şi S-a schimbat la fata, înaintea lor. A stră-
lucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumi-
na. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El” (Evanghelia 
după Matei 17, 1-3).



Adormirea Maicii Domnului
După Înălţarea Domnului, Maica Domnului îşi dorea să se întâl-
nească cu Fiul ei iubit şi să petreacă împreună veşnic. Pentru aceas-
ta ea se ruga neîncetat. Ea a murit fără suferinţe şi durere, de parcă 
ar fi adormit.  



Naşterea Maicii Domnului

Fecioara Maria a fost fiica unor părinţi evlavioşi, pe nume Ioachim 
şi Ana. Înainte de a se naşte, părinţii ei au făgăduit să-şi închine co-
pilul slujirii Domnului.



Înălţarea Sfintei Cruci
În secolul al VI-lea cu străduinţa împărătesei Elena, mama împă-
ratului Constantin cel Mare, a fost găsită Crucea, pe care a fost răs-
tignit Iisus Hristos. 



Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 

Ioachim şi Ana şi-au îndeplinit făgăduinţa şi au adus fiica la Tem-
plul din Ierusalim, ca să slujească Domnului. Micuţa Maria a ridicat 
singură treptele înalte ale templului, iar la intrare a fost întâmpina-
tă de arhiereul Zaharia. Acesta, călăuzit de duhul lui Dumnezeu, a 
condus-o pe Fecioară în Sfânta Sfintelor. 


