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Din clipa naşterii, fiecare om este - aşa cum îndeobşte se ştie – supus păca-
tului, iar consecinţa acestuia este moartea. Deci viaţa este o reală şi perpetuă 
primejdie şi, tot aşa, s-ar putea afirma că şi primejdia, la rândul ei, este viaţă, 
o viaţă trăită la intensitatea ei maximă, sau chiar ultimă. Numai moartea con-
stituie scăparea din orice primejdii, dar nu orice moarte, ci aceea în care există 
nădejdea învierii.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, reprezintă această 
nădejde supremă a învierii întregii creaţii şi deci şi a noastră, a fiecăruia în 
parte.

Biserica Ortodoxă prăznuieşte începutul acestei speranţe, în fiecare an, la 
1 septembrie (la romano-catolici în prima duminică din Advent, dinainte de 
30 noiembrie).

De ce Anul Nou Bisericesc, sau Indictionul (de la lat. indictio, termen 
provenit de la verbul indico, -ere, -xi, -ctum  = a arăta, a indica, a marca un 
început), nu coincide cu Anul Nou civil (1 ianuarie), ci se prăznuieşte în ziua 
de 1 septembrie ? Din mai multe motive şi anume:

1. După tradiţia moştenită din Legea Veche, în ziua de 1 septembrie (care 
era începutul anului civil la vechii evrei) s-ar fi început creaţia lumii (Facerea 
1, 3-5).

2. În această zi (1 septembrie) şi-ar fi început Iisus Domnul activitatea Sa 
publică, în sinagoga din Nazaretul copilăriei Sale unde, dându-I-se Cartea 
Proorocului Isaia – spre citire şi comentariu – El a reprodus textul din Isaia 
61, 1-2, care descrie profetic tocmai rolul şi misiunea Sa în lume: „Duhul 
Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a 
trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea 
şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi şi să vestesc anul plăcut 
Domnului” (cf. Luca 4,18-19). Faptul că în clipa aceea a şi început „anul plăcut 
Domnului”, adică cel mai bun an din istoria lumii, este confirmat de Însuşi 
Iisus, Care, „închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor 
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din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui. Şi El a început a zice către ei: „Astăzi 
s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre !” (Luca 4, 20);

3. În fine, prăznuirea începutului acestui an bun şi bineplăcut lui Dumnezeu, 
se face la 1 septembrie, cu mulţumire către Dumnezeu şi pentru toate roadele 
şi  bunătăţile materiale, pământeşti, pe care ni le-a dat ca o răsplătire a muncii 
depuse de noi din toamna trecută, până în cea prezentă.

În centrul mântuirii noastre, stă „plinirea vremii” (Galateni 4, 4), adică 
venirea în lume a lui Hristos, spre a da sens şi dimensiune timpului şi istoriei, 
precum şi raţiune şi conţinut tuturor evenimentelor acesteia, oferindu-le drept 
cadru existenţial o nouă eră, eră care îşi va număra anii începând cu Hristos. 
Dar, în ce-L priveşte pe Hristos, în centrul misiunii Sale pământeşti, al propo-
văduirii şi al operei Sale răscumpărătoare, stă Jertfa Sa, adică Patimile şi 
moartea Sa pe Cruce, urmate de Învierea Sa din morţi. Tot aşa în centrul sau 
în inima anului bisericesc stau Paştile, ca Sărbătoare a Învierii, cu săptămâna 
Sfintelor Patimi, care o precede.

Aşadar, anul bisericesc ortodox, configurând în structura sa întreaga viaţă 
şi activitate pământească a Domnului Iisus Hristos, se poate împărţi în trei 
mari faze, sau perioade, mai întâi în funcţie de sărbătoarea centrală a Paştilor, 
precum şi ţinând cont apoi de cărţile principale de slujbă folosite de cântăreţi 
în biserici, în fiecare din cele trei perioade, astfel:

Perioada Triodului (perioada prepascală);
Perioada Penticostarului (perioada pascală);
Perioada Octoihului (perioada postpascală).
Fiecare din aceste perioade cuprinde un anumit număr de săptămâni:
a) Timpul Triodului începe cu trei săptămâni înainte de Postul Paştilor (din 

Duminica, denumită în calendarul ortodox a Vameşului şi Fariseului) şi ţine 
până la Duminica Sfintelor Paşti, cuprinzând în total zece săptămâni. Primele 
trei săptămâni din această perioadă alcătuiesc vremea de pregătire sufletească 
în vederea începerii Postului Mare, iar celelalte şapte săptămâni - adică însuşi 
Postul Paştilor – constituie vremea de pregătire, prin pocăinţă, post şi rugăciune, 
pentru marea Sărbătoare a Învierii Domnului, precedată de comemorarea 
Sfintelor Patimi ale Celui ce S-a răstignit „pentru noi şi pentru a noastră 
mântuire”.

Perioada Triodului reînnoieşte slujirea arhierească, sau opera de Mare Preot 
a Arhiereului Ceresc, Hristos, împlinită prin Jertfa Sa, adică prin Patimile şi 
moartea Sa pe Cruce.

b) Timpul Penticostarului, ţine din Duminica Paştilor până în Duminica I 
după Rusalii (sau a Tuturor Sfinţilor), în total opt săptămâni, reprezentând şi 
celebrând timpul dintre Învierea şi Înălţarea întru mărire, cu Trupul, la cer, a 
Domnului Iisus Hristos, urmate de Pogorârea Duhului Sfânt şi implicit de 
întemeierea – din punct de vedere istoric, comunitar – a Bisericii creştine, ca 
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faptă dumnezeiască a Mântuitorului lumii. Perioada pascală a Penticostarului 
Îl prăznuieşte pe Iisus Cel mărit şi transfigurat, Cel de după Înviere, ca Împărat 
şi Mântuitor, Care a adus şi aduce mereu în viaţa lumii şi  a Bisericii un aer 
de perpetuă prospeţime şi un parfum înnoitor de bucurie, speranţă şi biruinţă, 
în luptă cu păcatul şi moartea.

c) Timpul Octoihului ţine de tot restul anului, adică de la sfârşitul perioadei 
Penticostarului, până la începutul Triodului, fiind cea mai lungă perioadă din 
cuprinsul anului bisericesc (în total, între 26-40 de săptămâni). Perioada 
Octoihului variază, ca durată, în funcţie de data schimbătoare a Paştilor, ca 
dealtfel şi Triodul şi Penticostarul.

Perioada Octoihului comemorează şi prăznuieşte evenimentele istoriei 
mântuirii de dinainte de venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, până 
în ajunul Patimilor Sale; altfel spus, reactualizează activitatea profetică, didac-
tică, sau învăţătorească a Domnului, prin care El a dat lumii învăţătura divină 
a Evangheliei Sale. Octoihul are ca Sărbătoare centrală Naşterea Domnului.

La cele expuse până acum, cu specială privire asupra începutului şi sfîrşi-
tului de an bisericesc, se impune precizarea că data de 1 septembrie, ca zi de 
An Nou creştin, în rânduielile Bisericii Ortodoxe, are conotaţii speciale.

Trei factori esenţiali, fără de care nici nu s-ar putea vorbi de mântuirea în 
Hristos, deschid şi apoi şi încheie anul bisericesc: Maica Domnului, Sfântul 
Ioan Botezătorul şi Sfânta Cruce.  

Astfel, cea dintâi sărbătoare a Anului Nou bisericesc, dar şi a cronologiei erei 
creştine, este ziua de 8 septembrie, zi în care creştinătatea prăznuieşte Naşterea 
Maicii Domnului, fără de care nu s-ar putea prăznui Naşterea Mântuitorului 
Iisus Hristos: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 
născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca 
să dobândim înfierea” (Galateni 4, 4-5). De aceea „a fost trimis îngerul Gavriil 
de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea […] către o fecioară […]  iar numele 
fecioarei era Maria. Şi 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 lua în pântece şi vei naşte Fiu 
şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va 
chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său, şi va 
împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit […]. 
Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Luca 1, 26-37).

La rândul lui, Sfântul Ioan Botezătorul nu poate fi exclus din triada factorilor 
mărturisitori ai timpului mesianic, pentru că Noul Testament îl numeşte „litera 
de început” a Evangheliei lui Hristos: „Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, […]  Ioan, boteza în pustie […]” (Marcu 1, 1-4).    

Zămislirea lui, ca fiu al rugăciunii şi al nădejdii în mila lui Dumnezeu, este 
menţionată în calendar la 23 septembrie. Iar venirea lui în lume, ca şi misiunea 
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lui constituie subiectul unei alte bunevestiri: „Nu te teme, Zaharia, pentru că 
rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l 
vei numi Ioan. Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor 
bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici sicheră şi încă 
din pântecele mamei se va umple de Duh Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel 
îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea Lui cu duhul şi 
cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neas-
cultători la înţelepciunea drepţilor, ca să gătească Domnului un popor desă-
vârşit” (Luca 1, 13-16).

Prăznuită împărăteşte la 14 septembrie, Sfânta Cruce reprezintă în istoria 
mântuirii „dreptarul”, sau legea vieţuirii în Hristos (Galateni 6, 14-16), sau 
mai exact, însuşi conţinutul Sfintei Evanghelii: „Dacă voieşte cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze 
Mie” (Luca 9, 23; cf. Matei 6, 25-34 şi Marcu 8, 34).

La încheierea anului bisericesc, mai precis, de la 1 august, când începe 
Postul Adormirii Maicii Domnului (15 august), se celebrează din nou Scoaterea 
Sfintei Cruci, iar în 29 august, tot cu rugăciune şi cu post, se prăznuieşte 
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

În fine, cu speranţa că  despre aceşti trei factori mărturisitori ai mântuirii 
în Hristos, care încep şi încheie anul bisericesc, vom avea şi alte prilejuri de 
a ne ocupa într-un mod mai aprofundat, este necesar să ne amintim şi să împli-
nim cuvintele Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan: „Iar acestea s-au scris, 
ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi 
viaţă în numele Lui!” (20, 31). 
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