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Despre hagiografie 
       

 Orice biografie a unui sfânt nu trebuie să rămână biografie, ci trebuie  să se ridice 
la nivelul hagiografiei, iar orice istoric ce vrea să zugrăvească viaţa unui sfânt trebuie  să 
treacă dincolo de statutul acestuia de personaj istoric, şi trebuie să ajungă la duhul acestui 
personaj, la sufletul lui, la simţirile, palpitaţiile inimii şi ale sfinţitului sau sânge in inima 
sa, la mireasma vorbelor şi a gesturilor sale, la credinţele, harurile şi rugăciunea sa, la 
întrepătrunderea sa cu Dumnezeu şi a lui Dumnezeu  cu dânsul, la suferinţele şi bucuriile 
sale intru Domnul, la caracterul Hristic al personalităţii sale, în sfârşit, la moartea şi 
învierea sa! Ceea ce istoria descoperă acum, în secolul XX, şi anume ca istoria trebuie sa 
adulmece carnea şi sângele  personajului istoric, asemenea, metaforic vorbind, 
antropofagilor, creştinismul  şi hagiografia, vieţile Sfinţilor au ştiut de la Hristos, astfel 
încât daca veţi citi Vieţile Sfinţilor, veţi adulmeca, nu cu simţul antropofagului, ci cu cel 
al credinciosului ce se împărtăşeşte  din Trupul şi Sângele lui Hristos, miresmele şi 
măreţiile personalităţilor sfinţilor la modul cel mai personal! Da, veţi auzi  rugăciunile, 
cuvintele, bătăile inimii şi ale mintii, chemările, deznădejdile, morţile şi învierile, ţipetele 
şi tăcerile, jertfele  şi  martiriile, cum ar fi invidios orice istoric laic să poată simti şi scrie 
despre obiectului studiilor sale! Ar fi invidios un istoric pe intimitatea pe care un 
Hagiograf o are cu sfântul căruia ii scrie viata! O unire in simţire, o adulmecare nu a 
antropofagilor, ci a simţirilor duhovniceşti ce pana la urma şi antropofagilor le-ar plăcea 
mai mult decât carnea cruda, smeada, ce le place istoricilor laici sa o zugrăvească! Căci, 
spre deosebire de istoricii cărnii, istoricii, antropofagii Sfântului Duh care sunt 
Hagiografii se împlinesc în Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui  Hristos prin vieţile 
sfinţilor pe care îi prezintă! Încât eu susţin ca împlinirea istoricului-antropofag care nu 
ştie de duh şi de suflet, ci numai de carne şi sânge crud, adică numai de a prezenta 
oameni lumeşti, carne şi sânge la rândul lor, este Trupul şi Sângele devenit Duh şi 
Simţire al Domnului Nostru Iisus Hristos, ce se Împărtăşeşte cu nemiluita prin Vieţile 
Sfinţilor! Astfel ca asta vrea ca aceşti istorici  ai trupului trecător sa se înduhovnicească, 
sa se înalţe la nivelul  duhului şi al sufletului, printr-un Trup şi printr-un Sânge divine, 
Trupul şi Sângele lui Hristos şi al Sfinţilor Săi, ca şi sufletele şi inimile lor, înălţându-se 
de la trupul şi sângele oamenilor cu care sunt obişnuiţi să se hrănească, prin Trupul şi 
Sângele lui Hristos, Omul-Dumnezeu, cel ce ne înalţă  trupul şi sângele nostru omenesc 
prin Trupul şi Sângele sau de Dumnezeu prin Împărtăşire cu El la harul lui Dumnezeu, 
făcându-ni-le şi pe ale noastre duh, trup şi sânge Hristis, precum şi pe ale celor pe care ii 
împărtăşim din cunoaşterea noastră, făcându-ne din istorici preoţi ai Sfântului Duh şi ai 
Treimii celei De-o fiinţă şi nedespărţită, făcându-ne propriul nostru trup şi sânge Hristos, 
divino-uman, ca şi noi din el sa dam biografiile şi personajele noastre istorice, înălţate şi 
ele ca parte a conştiinţei şi fiinţei noastre, prin Împărtăşire, trup şi sânge Hristic, Trup şi 
Sânge al lui Hristos, primind sarcina hagiografiei! Pentru ca personajele din mintea 
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noastră, parte  a conştiinţei noastre, devenite Trup şi Sânge Hristis, prin                                                             
Împărtăşirea noastră cu Trupul şi Sângele Hristic, să devină Sfinte Daruri pentru alţi 
antropofagi ce prefera Corpul lui Hristos, Trupul şi Sângele Său, şi să devină, prin 
Împărtăşirea noastră din ei şi a lor din nou Corp al lui Hristos, împărtăşindu-l din noi prin 
cuprinsul operei noastre istorico-hagiografica prietenilor  noştri, ca şi cititorilor, aşa cum 
au făcut Evangheliştii, de unde se trage  caracterul de Corpus Christi al Evangheliei, care 
stă alături de Duhul Sfânt în locul Sfintelor Daruri, şi ca Împărtăşanie pe care o putem lua 
cu aceiaşi valabilitate ca Împărtăşania Liturgică, pe pereţii bisericilor din Moldova, sau în 
gândirea părintelui  Rafail Noica! Prin împărtăşirea Corpului Christic din noi, prin Sfânta 
Împărtăşanie a lecturii altora, prin care să devenim preoti care nu dau Sfanta Împărtăşanie 
cu linguriţa şi din potir, ci dar, adiacenţi şi nu peste aceia, să îi împărtăşim pe oameni din 
condei şi din carte, cu trupul şi sângele personajelor noastre descrise ca sfinti, asa cum 
preotul împărtăşeşte din potir şi linguriţa cu Trupul  şi Sangele lui Hristos! 

Am făcut aceasta expunere pentru a vă motiva opţiunea mea nu pentru istorie, ci 
hagiografie, nu pentru povestire, ci pentru Evanghelia, ca o cale de Împărtăşire a Iubirii, 
din cele spuse mai sus vedem cum demersul preoţilor la apostoli se îmbină cu demersul  
istoric-narativ şi biografic, cu întrepătrunderea atributului preoţesc şi a celui istoric, 
întrepătrundere ce constă în comunitatea potirului de unde amândouă personajele îşi 
Împărtăşesc Iubirea, din potirul Hristic, de unde Hagiografii, ca preoţi, îşi iau Trupul şi 
Sangele si-l Împărtăşesc punându-l în nişte potire mai mici, care sunt Vieţile Sfinţilor, 
sau, in cazul lui Hristos, însăşi Evanghelia, ce ni se releva astfel ca Potir Sfânt, in cazul în 
care îl conţine pe Hristos, sau vreun sfânt, care este ca trup şi sânge parte al Trupului lui 
Hristos! 

 Iată de ce cei mai fericiţi istorici au fost evangheliştii! Pentru ca potirul de unde 
spuneau era inima şi mintea lor, unde se sălăşuiau Trupul şi Sângele lui Hristos 
Împărtăşit lor chiar de Evanghelişti prin activitatea predicatorie a lui Hristos, şi prin 
Sfântul Potir al Cinei celei de Taina! Noi, ca istorici, trebuie să facem şi noi acest pas, de 
a ne Împărtăşi mintea şi inima de trupul şi sângele lui Hristos, pentru ca mai apoi, din 
aceasta inima, din persoana noastră, devenită potir în care stă Trupul şi Sângele lui 
Hristos din care ne-am Împărtăşit, deveniţi fiinţe Hristice, să ne Împărtăşim şi noi, în 
potire mai mici sau mai mari, cum ar fi sfinţii sau Hristos, pe care să le umplem, ca preoţi 
ai propriei biserici care ne este persoana noastră, consacrate prin Împărtăşirea noastră de 
la Hristos şi prin Sfintele Taine, cu dreptul preoţiei Evanghelice, pe care îl avem ca 
istorici (căci, iată, istoria, prin cele spuse aici, ni se releva ca preoţie!), cu Trupul şi 
Sângele lui Hristos, devenit Trupul şi Sângele nostru, şi prin care să ii Împărtăşim pe 
aproapele nostru şi, nu în ultimul rând, pe noi înşine! 

Iată de ce slăbiciunea mea este pentru hagiografie în mod particular, înserând aici 
vieţi şi mai ales acatiste ale sfinţilor unui popor pravoslavnic apropiat mie: poporul sârb. 

Cu toate acestea, dau în egală măsură atenţie interesului general pentru toate 
scrierile despre lucruri sfinte, mai exact, dau startul începuturilor mele în hagiologie! 

 
 
Autorul 
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VIEŢILE SFINŢILOR 
 
 

Vieţile Sfinţilor Simeon 
Izvorâtorul de Mir şi a 
Sfantului Sava al Serbiei 

 
 

 
 
Origini: 

 
Părintele nostru Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir, în lume jupanul Ştefan 

Nemanja, întemeietorul statului  feudal sârbesc, tatăl Sfântului Sava al Serbiei, s-a născut 
în Rîbniţa, azi Podgoriţa, capitala Muntenegrului. Tatăl său, Zavida, membru al familiei 
conducătoare din Raska, cel mai important stat sârbesc, a fost exilat în cnezatul Dukliei. 
El a fost botezat de către un preot romano-catolic, pentru că în Rîbniţa nu exista nici un 
preot ortodox. Când Zavid s-a întors în Raska, fiul sau a fost rebotezat de episcopul din 
Ras, Kalink. 

  In 1163 marele cneaz al Raskăi, Desa, varul lui Nemanja, a fost înlocuit de 
fratele mai mare al lui Nemanja, Ştefan Tihomir. Aceasta s-a întâmplat din voinţa 
Împăratului Manuel I Komnenul(1143-1180). 

 
Cneaz: 

 
Fraţii lui Tihomir au devenit cnezi asociaţi la domnie ca minori. Nemanja a fost 

jupanul cnezatelor Ibar, Topliţa, Rasina şi Reke. Mai târziu, Împăratul i-a dăruit cnezatul 
Dubocica şi rang imperial. Nemanja, câţiva ani înainte, s-a întâlnit personal cu marele 
împărat. Unii istorici sugerează ca soţia lui Nemanja, Ana, mai târziu Sfânta Anastasia, 
era o matroană bizantină. Aceasta ar putea explica simpatia împăratului faţă de el. 

 
Nemanja era popular printre oameni pentru că era un bun conducător şi un om 

evlavios. A  construit curând două mănăstiri: Mănăstirea Maicii Domnului din Godon pe 
malurile râurilor Kosaniţa şi Topliţa, şi Mânăstirea Sfântului Nicolae din Kurşumlia. 
Fraţii săi l-au chemat în sfat şi l-ai întemniţat într-o peşteră din apropiere. Sfântul 
Gheorghe l-a eliberat pe Ştefan Nemanja de acolo, printr-o măreaţă minune. Curând 
Nemanja, cu ajutorul boierilor şi a Bisericii, l-a înlăturat de la Domnie pe Tihomir şi a 
devenit mare cneaz în anul 1166. 

 



 6 

Domnie: 
 

Fraţii lui Nemanja au adunat o armată de mercenari, compusă din turci, franci şi 
greci. Nemanja i-a înfrânt în bătălia de la Pantin, lângă Zveceani, în anul 1168. Tihomir 
s-a înecat în râul Sitniţa, şi Nemanja i-a capturat pe ceilalţi doi fraţi: Ştefan Miroslav şi 
Ştefan Straţimir. S-a împăcat cu ei şi le-a dat înapoi cnezatele. 

  Nemanja a construit Mănăstirea Sfântului Gheorghe lângă capitala sa, Ras. A 
încercat să câştige independenţă deplină faţă de Imperiul Bizantin în 1172, dar a eşuat; a 
fost înfrânt şi s-a predat împăratului. S-a înfăţişat în faţa lui Manuel cu capul descoperit şi 
desculţ, şi el însuşi i-a dat sabia sa în semn de supunere. A jurat că va rămâne credincios 
împăratului. Manuel l-a adus cu sine şi l-a făcut părtaş, nu ca înfrânt, ci ca victorios, 
împreună cu sine, triumfului la Constantinopol, deoarece amândoi luptau pentru 
ortodoxie! 

Nemanja a rămas credincios lui Manuel până la moartea sa. Următorii ani s-a 
luptat cu erezia dualistă a bogomililor şi ca să întărească credinţa ortodoxă în popor. 
După moartea lui Manuel, Nemanja şi-a câştigat independenţa şi a cucerit cnezatul 
Dukliei, Korciula, Viş-ul, Niş-ul, Svirligul, Kojelii, Ravno-ul, Prizren-ul şi Skopije, 
populate majoritar de sârbi şi români. S-a întâlnit cu Sfântul Împărat Frederic I  
Barbarosa în 1189, la Niş, când acesta se îndrepta să elibereze Palestina de necredincioşi. 

Nemanja şi-a terminat măreaţa ctitorie de la Mănăstirea Sfintei Fecioare de la 
Studeniţa în 1190. Biserica mănăstirii este construită din marmură albă, în stil romanic 
sârbesc. Aceasta este onorată a fi mama tuturor bisericilor sârbeşti. Nemanaja i-a botezat 
în credinţa ortodoxă pe locuitorii din Duklia. Curând Duklia a devenit, la fel ca şi  Raşka, 
majoritar ortodoxă. 

Noul împărat Isac II Anghelos a venit cu o uriaşă armată împotriva sârbilor şi i-a 
înfrânt în bătălia de la Ravno. În ambele oştiri, atât în cea a lui Ştefan Nemanja, cât şi în 
cea a Împăratului, cea mai importantă forţă de luptă o reprezentau românii. După ce s-a 
semnat tratatul de pace, Nemanja a rămas independent, dar Serbia a pierdut în 
detrimentul Imperiului  Bizantin oraşele Niş, cu regiunea din jur, majoritar românească 
până astăzi, Ravno şi Skopie, ultima la fel, cu o majoritate românească.  

Al doilea fiu al lui Nemanja, şi moştenitorul lui, Ştefan, viitor rege sârb şi monah, 
devenit Sfântul Simon Monahul, s-a  căsătorit cu nepoata  împăratului Eudoxia şi a primit 
titlul  de Sevastokrator, al doilea titlu după cel de Împărat. 

 
Căsătorie şi Familie 
 

Ştefan Nemanja a fost căsătorit cu o matroană bizantină, Ana. Au avut şase copii: 
Vukan, mare cneaz al Dukliei şi Travuniei, Vuka, devenita Maica Eftimia, Ştefan cel 
Întâi Încoronat, devenit Sfântul Simon călugărul, primul rege al Serbiei, doua fete 
necunoscute, şi Rastko, devenit Sfântul Sava, primul arhiepiscop sârb. 

 
Ctitorii 
 

Sfântul Simeon a ctitorit mănăstirile Sfântul Nicolae din Kurşumlia în 1165, a 
Preasfântei Născătoarei de Dumnezeu de la Kosaniţa, în 1171, şi a Preasfântei Născătoare 
de Dumnezeu de la Studeniţa, în 1190. 



 7 

Este considerat ctitorul Sfintei Mănăstiri de la Kayanovici, a Sfântului Nicolae, 
Mănăstirea Preasfântei Născătoare de Dumnezeu de la Ras, şi cea a Preasfântei 
Născătoare de Dumnezeu de la Bistriţa. Când era cneaz al Skopiei şi Nişului, a 
reconstruit mănăstirile Sfinţii Arhangheli din Skopie  şi Sfântul Pantelimon din Niş. 

A făcut mari danii Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, Bisericii Sfântului 
Ioan Botezătorul tot din Ierusalim, Bisericii Sfântului  Teodosie în pustia de lângă 
Betleem, Sfintei Sofia din Constantinopol, Bisericii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din 
Roma, Mănăstirii Maicii Domnului Evergetida, Bisericii Sfântul Dimitrie din Salonic, şi 
Bisericii Sfântului Nicolae din Bari. 

 
Abdicare: 
 

Socrul lui Ştefan Alexios a devenit Împărat cu numele de Alexie al III-lea 
Anghelos, între 1195-1202. Nemanja a convocat Sfatul Ţării pe 25 martie, 1195. A 
indicat în favoarea lui Ştefan, fiul său. I-a dat celui mai mare dintre fii săi, lui Vukan, 
cnezatele Dukliei şi Travuniei şi judeţele Hvosno şi Topliţa. După abdicarea sa, Ştefan 
Nemanja s-a călugărit ca Monahul Simeon în Mănăstirea Studeniţa. Soţia Sa, Ana, s-a 
călugărit in Mănăstirea Preasfântei Născătoarei de Dumnezeu din Ras, sub numele de 
Anastasia, şi a fost canonizată sub numele de Sfânta Maica Anastasia a Serbiei. 

 
Viaţa în călugărie  
 

După doi  ani Simeon s-a alăturat fiului său Sava, care era monah la Mănăstirea 
Vatoped din Muntele Athos. Cei doi au vizitat curând toate marile mănăstiri ale 
Athosului şi au dat mari donaţii fiecăreia. Ruda lor, Împăratul Alexie, le-a donat 
Mănăstirea Hilandar în 1198. 

De asemenea, el a dat un hrisov imperial în care Mănăstirea Hilandar era dăruită 
monahilor din Serbia. Succesorul lui Simeon, Ştefan, a emis Bula Hilandarului, în care 
dăruia numeroase bunuri în Serbia noii mănăstiri. Hilandar a devenit curând cel mai 
important centru al ortodoxiei sârbeşti. 

Ultimii ai vieţii sale au fost ascetici. Sfântul Sava a descris ultimii ani ai vieţii 
tatălui său în opera sa Viaţa Sfântului Simeon. Simeon a murit în faţa icoanei Maicii 
Domnului Hodighitria care fusese adusă la mănăstire din Serbia. A murit în 13 februarie, 
1199. 

 
 Sfinţenia: 
 

La un an după moartea sa, Simeon a fost canonizat de comunitatea Sfântului 
Munte Athos, pentru mirul sfânt ce izvora din sfintele  sale moaşte. De mai bine de 300 
de ani nu se mai întâmplase acest lucru în întreaga ortodoxie. Şi astăzi moaştele sale 
izvorăsc mir. Sfântul Simeon a fost şi mare făcător de minuni. 

Moaştele sale au fost aduse în Serbia de fiul Său, Sfântul Sava pentru a pune capăt 
războiului civil dintre Ştefan şi Vukan. Sava a aşezat moaştele tatălui său în Mănăstirea 
Studeniţa.  Fraţii săi s-au împăcat jurând pe mormântul tatălui lor. Mai târziu, moaştele 
Sfinţilor Săi fii Ştefan şi Vukan, ale soţiei sale Ana, şi ale nepotului său Radoslav, au fost 
depuse în Mănăstirea Studeniţa. 
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Sfântul Sava a scris Viaţa Sfântului Simeon şi Slujba Sfântului Simeon. Mai 
există alte două Vieţi ale Sfântului Simeon, prima a lui Ştefan, şi a doua a biografului 
Sfântului Sava, Domentian. 

Iată adevăratul popor ales! Iată adevărata casă a lui David! Iată cu adevărat cum 
istoria unui  popor poate să devină hagiografie! Mărire Vouă, Sfinţi ai poporului 
dreptcredincios sârb!Aceasta este adevărata istorie! Acestea sunt adevăratele biografii! 
Istorii ale mântuirii şi Evanghelii ale lui Hristos, Fiu  al Omului şi Fiu al lui Dumnezeu! 
Slavă Ţie, Doamne! 

 
Stareţu Ştefan, 
Student anul II Facultatea de Istorie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

 

Viaţa binecredincioasei Doamne Maria Voichiţa, scrisă 
de Ştefan Diac la Suceava în anul 1511 
 

Partea I 
                                                         

I 
 

Începutul iernii din anul 1473 era cum nu se poate mai neobişnuit. Natura îşi 
scuturase veşmântul ruginiu, aerul cald al toamnei valahe nu părea să lase locul frigului 
iernii cât de curând, iar soarele strălucea multe zile în şir fără ca nici cel mai mic nor să 
întrerupă albastrul profund al bolţii cereşti.  

Ţăranii din jurul Târgoviştei se întorceau la casele lor de la ultima chemare la 
oaste, când viteazul voievod Radul, numit “cel Frumos”, pentru chipul său alb cu păr 
bălai şi ochi albaştri adânci, ce-i duseseră faima până departe, chiar la Ţarigrad, trebui să 
lupte cu toată ţara şi toţi boierii lui în faţa înflăcăratului Ştefan, domn al Valahiei de peste 
Milcov, ce veni împotriva domniei Ungrovlahiei. Plini de răni, înfrânţi, căci Radul 
Voievod fugise în faţa domnului vecin, neputându-I face faţă pe apa Vodnei, tocmai la 
Bucureşti, unde Ştefan îl urmă, silindu-l să treacă Dunărea, acei oameni simţeau cum 
inimile le erau umplute de o fericire ciudată. Să fi fost aceasta oare doar pentru că 
scăpaseră cu viaţă? Fără îndoială că era şi aceasta. Însă ei, oştenii Munteniei, erau cu toţii 
cuprinşi, dincolo de acest sentiment, de o simţire neţărmurit mai înaltă. Mereu, în inima 
lor apărea, în lumină, chipul biruitorului împotriva căruia se văzuseră siliţi să lupte de 
atâtea ori în lungile şi grelele bătălii purtate de Radul Voievod. Se pomeneau rostindu-i 
numele mereu. O stranie veselie îi cuprindea când, fără să vrea, se aflau rostind “Ştefan” 
pe buzele lor. Când, după bătălia de pe apa Vodnei, cu toţii îl însoţiseră spre Cetatea de 
Scaun, aclamându-l, priveau înlăcrămaţi intrarea sa în bătrâna Târgovişte, parcă simţeau 
inimile lor de viteji tresărind de bucurie. Bucurie pentru duşman? Cum putea fi aceasta cu 
putinţă? Îl trădaseră ei pe domnul lor iubit? Erau ei nevrednici de numele de supuşi dacă, 
pur şi simplu, îl iubeau pe noul lor stăpân? Mai ciudat era că, deşi se gândeau la toate 
acestea, inima lor nu se simţea apăsată.  

Un sentiment de fericire pusese stăpânire pe ei din acele clipe, sentiment ce nu-i 
mai lăsă de atunci înainte. Ştiau că Ştefan era un cotropitor. Că el le alungase stăpânul lor 
de drept. Că  noul domn, deşi străin, îi îndrăgise nespus de mult pe ei, pe noii lui supuşi. 
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Că îi iubea pe toţi. Pe foştii lui duşmani. Că, lucru straniu, le vorbea pe limba lor 
străveche.  

Toate acestea îl făceau drag în ochii lor. Dar, cel mai mult îl îndrăgiseră pentru că 
îi lăsase să se întoarcă acasă. Că noii stăpâni, boierii şi oştenii moldoveni, nu siluiau. Nu 
ardeau. Nu le pângăreau ţara. Ba chiar noul domn îi şi scăpase de turcul cel hrăpăreţ. Şi îi 
iertase pentru lupta lor de mai-nainte, împreună cu acesta, Pe boieri i-a ospătat. Pe 
doamna ţării lor o a cinstit. Pe doamna ţării lor o a cinstit. Ba se vorbea că însăşi fiica 
doamnei, Maria, zisă Voichiţa, după numele mamei sale, se şi îndrăgostise de noul domn.  
 

II 
 

Intrând Ştefan voievod în Cetatea Târgoviştei, în uralele boierilor ambelor ţări, 
inima sa i se umplu de dragoste, văzând chipurile luminoase ale noilor săi supuşi. În 
privirile lor vedea bucuria libertăţii, speranţa pe care şi-o puneau în el. În noul lor domn. 
În fostul lor duşman. Îi mulţumea Domnului pentru toate. Privirea sa i se oprise, uimită, 
asupra marii icoane a Maicii Domnului, aflată deasupra intrării în marea biserică a cetăţii 
domneşti. Frumuseţea  şi maiestatea Stăpânei îi focul în priviri. Păşind în biserică slujba 
începu. Şezând pe tronul domnilor din Ţara Ungrovlahiei privirea i se preumbla, 
înflăcărată de sfinţenie, asupra boierilor îmbrăcaţi fastuos. Icoanele bisericii domneşti de 
o claritate şi o eleganţă desăvârşită îl uimeau. Catapeteasma aurită, având icoane-
nflăcărate de un Duh necunoscut, îl umpleau de iubire pentru noua sa ţară. Gândindu-se, 
în timpul Liturghiei, la acea icoană din pridvor, văzu de-odată o sclipire-n ochii unei fete 
îmbrăcate după moda cea grecească. Avea un chip frumos. Ochii, sfioşi, căprui, tenul 
închis, dar totuşi atât de luminos, frumuseţea buzelor subţiri, toate acestea îi tulburară 
inima slăvitului voievod. Li se-ntâlniră ochii. Viteazul domnitor îşi întoarse privirea-
nspăimântată către icoana Maicii Domnului de pe catapeteasmă. Privirea fetei în rochie 
verde nu-l mai părăsea. În timpul Sfintei slujbe, trupul şi sufletul i se umplură în lumină. 
Icoanele pe care le admirase mai înainte pentru frumuseţea zugrăvelii străluceau. O 
lumină nouă, nemaivăzută, îi umpleau ochii. Era convins că şi ceilalţi văd, şi se feri. 
Chipul i se transfigură. O lumină nouă i s-a aşternut pe chip albă ca omătul. Valaha pe 
care o mai văzuse odată în mulţime, valaha pe care o dispreţuise cu dispreţul celui ce se 
consideră curat, i se păru o sfântă. N-avu curajul să o mai privească şi totuşi o privi. Ochii 
ei verzi îi străluceau ca doi ochi de icoană. Verdele hainelor se scurgea parcă în ochii ei 
căprui, ce străluceau lumină. Ea se sfii, plecând privirea în pământ. Ştefan tresări. Îşi 
îngropă privirea în hainele sale de vitejie.  

După slujbă, şezând în capul mesei, se pomeni cu tânăra ce-i furase ochii la două 
scaune de tronul său brodat cu pajura cu Sfânta Cruce-n cioc, însoţită de o boieroaică 
mândră trufaşă. Culoarea pielii i-o asemănau tinerei fete. Ochii ei, aceiaşi ochi căprui, 
erau închişi, pe când ai fetei păreau luminaţi de un albastru ascuns şi nevăzut.  

Sfiala tinerei fete, ce nu părea a putea să se liniştească, o făcu pe mama ei s-o 
apuce de mână. Degetele ei lungi, palma sfioasă, buzele ce abia atingeau îmbucătura ce îi 
trecea drept ospăţ, şi-aceiaşi ochi închişi, şi luminoşi, îl pătrundeau în inimă pe domn.  

Ştefan se arăta tăcut. Acei boieri, pe care mai înainte îi dispreţuia, şi fata, da, fata, 
frumuseţea ei, ochii ei, buzele şi degetele ei, îl umpleau de iubire, şi de ură. Iubire pentru 
ei. Şi ură pentru el. El, învingătorul cel mare, simţea adiind pentru prima dată în viaţa sa 
duhul ce se chema smerenie.  
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Deşi la un ospăţ ca oricare altul, el, care nu-i băga în seama pe boieri, care-i 
mustra, el, care bea gâlgâind din cupa cu vin, acum nu mai se veselea. Nici nu se atinse 
de pocal. Ci se sfiia. Se sfiia de acei ochi căprui, ce parcă îi străpungeau fiinţa. Se sfiia de 
rochiţa ei. Se sfiia de el însuşi.  

După ospăţ, intrând în camera fostului domn, se aşeză la rugăciune. Era aceeaşi 
icoană, la căpătâiul său, ca cea din biserică. Se închină, şi încercă să se roage. Dar nu 
putu. Ochii verzi nu îl lăsau să se roage. Se înfricoşă. Vedea că acei ochi verzi, ACEIA, îl 
priveau înflăcăraţi tocmai din icoană. Se ridică şi se culcă.  
 

III 
 

A doua zi, se trezi în zori, singur. Slujitorul nu venise încă sa-l trezească.  Se 
bucură de acest răgaz, când putea fi singur, el şi cu simţirile sale. Cerul senin, semeţele 
ziduri de cărămizi roşietice, şi fata cu ochi căprui îl bucurau nespus. Era fericit. Pentru 
prima dată, primul său gând din zi fu la Dumnezeu. Se văzu cuprins de o iubire 
necunoscută de el până atunci. Se spăimântă, gândindu-se cum va mai putea lupta, 
simţind atâta dragoste. Îi veni un gând: c-această dragoste va ţine doar patruzeci de zile în 
cap.  

Nu putea cuprinde măreţia trăirii sale. Era fericit. Luă cartea groasă de lângă pat, 
şi o deschise. Pentru prima dată, citea cu plăcere. Deschise la Psalmul 50. Era o Psaltire. 
Psaltirea voievodului. Se gândi că iată, şi fostul domn fusese credincios. Îşi simţi sufletul 
cuprins de iubire pentru acesta. Citi: Miluieşte-mă Dumnezeule după are mila ta.  Se opri. 
Ochii fetei îi invadau privirea. Cuvintele psalmului luară culoarea verde a ochilor fetei. 
Citi în continuare, cu fruntea plină de sudoare: Şi după mulţimea îndurărilor tale, şterge 
fărădelegea mea. De-odată slujitorul )probabil fostul slujitor al Frumosului= intră. Ştefan 
avea ochii în lacrimi. Se uită la noua sa slugă: Frumuseţea slujitorului îl cutremură. “Tare 
frumoşi mai sunt oamenii din ţara aceasta” îţi zise. “Şi cu toţii au ochii verzi” 
 

IV 
 

Intrând în biserică, ochii îi sclipeau. Însă fata era de negăsit. Căci ea şi mama ei 
nu se aflau la Liturghie. Ascultă mâhnit slujba.  

Mama, însoţită de fiica sa, se rugau în mica biserică de lângă turnul numit în 
graiul locului “al Chindiei”, adică al asfinţitului. Maria, căci aşa se numea tânăra fată, 
deşi mereu plângând alături de mama ei, rugându-se Maicii Domnului pentru izbăvirea 
lor de sub noul tiran, îşi simţea sufletul plin de iubire. Nu ştia pentru cine. Lacrimile sale, 
spre deosebire de cele ale mamei sale, se preschimbau pe nesimţite. Din lacrimi de 
suferinţă, ele deveneau lacrimi de fericire. Suferinţa însăşi devenea fericire în ochii verzi 
ai tinerei fete.  

Era cu neputinşă ca să-şi dea seama de lucrul măreţ ce se petrecea în sufletul spu 
tânăr. Îl ura pe tânprul domn. Îl ura pentru că îşi întoarse privirea de la chipul ei frumos. 
De la ochişorii ei verzi. Nu suferea pentru că tatăl ei fugise, lăsându-le pe ambele, pe ea şi 
pe mama sa, pradă străinilor. Nu suferea că, fără să le iubească, le părăsise în acest 
moment greu pentru ţara lor. Noul domn era vestit în ţara sa pentru infumurarea sa. Dar 
ele îl iubeau. Da. Îl iubeau. Ea ştia sigur aceasta. Şi ştia sigur că şi mama sa îl iubea. Îl 
ura, gândindu-se că ochii săi arzători, care îl învpluiau în iubire, îi fuseseră indiferenţi. Şi 
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că în sufletul ei de fată, în care iubirea cuprinsese totul, acea privire rece, îngândurată, şi 
dispreţuitoare, îi fusese ca un cuţit înfinpt în inimă.  

Puteau fi luate oricând prizoniere, şi duse în ţara străinului. Dar faptul că ea, şi 
mama sa, suflete pure, pline de iubire, care răbdaseră atâtea din viaţa desfrânată a 
“frumosului”, fără a-şi întina sufletul, erau dispreţuite în noua lor ţară( deja erau sigure că 
aşa va fi), o făceau să sufere. Plânsul se fericire era însoţit de tremur. Mâinile, mijlocul, 
inima îi tremurau. În toată această suferinţă, deodată se întâmplă un miracol. Ochiii 
Pruncului din icoană scăpărară de o lumină strălucitoare, care porni direct către privirile 
sale, şi o învălui într-o strălucire netărmurită. Apoi un glas din chipul sfânt al Fiului o 
fulgeră în inimă. Sfântul Prunc le grăi vorbe de ne-nţeles, dar care, şi ea o simţea din plin, 
îi mângâiau inima. Ochii copilului sfânt erau de un roşu intens, roşul ochilor noului 
voievod străin. Pe chipul fetei se întipări lumina. Ochii ei verzi îi erau cuprinşi de 
străfulgerări subite. Sfântul Prunc, nescăpând-o din priviri, se desprinse din mâinile 
Maicii Sale şi se arpopie de pieptul ei. Suflul vorbelor sale îi învălui pieptul, şi deodată, 
văzându-şi inima strânsă puternic de mânuţele gingaşe, dar fierbinţi, ale Pruncului, îl 
sărută. Pruncul îi strânse inima mai tare, şi, cu buzele sale sfinte, I-o sărută cu o forşă 
nemaivăzută. Focul acelui sărut îi înroşi inima. Sfântul Prunc o sărută apoi pe buze, şi îi 
pătrunse prin sărut în inimă, suflându-I Duh Sfânt. Fata văzu frumuseţea Raiului 
îmbrăţişându-şi sânii cu braţele în formă de potir. De-odată se trezi. Mama ei plângea în 
continuare alături de ea. De-atunci, Maria se îndrăgostise pe veşnicie de Ştefan. 
 

V 
 

A doua zi de dimineaţă erau cu toţii pe picior de plecare. Noul domn dădu ordin 
ca atât ea, cât şi mama sa, să fie duse la Suceava, în îndepărtata, şi totuşi apropiata 
Moldovă.  

Lăsând cetatea cu zidurile sale roşii în urmă, li se strângea inima de durere. 
Durerea pe care o simţeau gata să le străpungă inima le însoţea fiecare suflare.  

Maria vedea mereu înaintea ochilor inimii sale icoana din pridvor. Inima sa 
simţea încă focul sărutului Pruncului Iisus.  

Ştefan, purtat în iatacul său măreţ, nu scăpă din ochi carul ce le purta pe noile sale 
ostatice. În inima sa, o vedea tot timpul pe Maria. Gândul că această fetişcană valahă cu 
obrăjorii rumeni îl făcuseră să-şi piardă sufletul îl bântuia ca o nălucă. Întinsul cer al 
câmpiei valahe, albastru şi pătrunzător, îi inunda inima. Vedea într-însul veşmintele 
albastre ale Fecioarei, ai cărei ochi, aceiaşi cu ai fetei, nu îl slăbeau în inimă.  

În prima zi, drumul ajunse la Buzău. Ştefan fu întâmpinat cu mărire în oraşul pe 
care el îl mai cunoscuse de atâtea ori, în celelalte campanii ale sale. Intrând în marea 
biserică episcopală, pe urmele episcopului locului, tresări înfiorat când văzu aceeaşi 
icoană pe care o întâlnise la Târgovişte. Albastrul veşmintelor Fecioarei, acelaşi albastru 
al cerului senin, chipul gingaş, şi totuşi plin de slavă, al Pruncului, tandreţea îmbrăţişării, 
îl făcuseră să-şi amintească şi mai tare de Maria Sa. Căci de acum îşi zicea că-i a sa.  

Înnoptară aici.  
A doua zi, dimineaţa, o porniră spre Milcov.  
La trecerea străvechiului hotar dintre cele două valahii, hotar ce de acum nu-şi 

mai avea rost, boierii valahi nu mai continuară călătoria, rămânând să-l întâmpine de noul 
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domn, Laiotă, numit Basarab, domn trimis din ţara Moldovei de însuşi Ştefan, domn 
căruia îi încredinşă conducerea şării ce-I devenise atât de dragă. 

Trecând în Moldova, Maria era uimită că noua sa ţară era atât de asemănătoare cu 
patria sa. Aceleaşi dealuri îngălbenite, aceleaşi văi cu ape repezi, şi curate. Aceleaşi 
câmpuri largi, nemărginite. Acelaşi cer senin, şi atât de frumos.  

Dincolo de toate acestea, Maria fu uimită de unele diferenţe. Ţara lui Ştefan 
Voievod era brăzdată de cetăţi cu zidurile înalte, cu turnuri şi valuri de pământ, cu 
biserici de piatră aspre, cu ferestre înguste, ţuguiate, dar frumos cioplite. Băgă de seamă 
că ţara sa era plină de sihaştri ce vorbeau felurite limbi, necunoscute ei până atunci. 
Mănăstirile Moldovei erau cetăţi măreţe, în care, cine ştie de când, se slăvea numele 
Domnului cu o râvna nemaipomenită. Bisericile sale erau înalte catedrale. În interior, n-
aveua pictură, ci numai piatră de râu, aspră, aşa ca firea tânărului voievod. Ea avu şansa 
să cunoască şi să vadă toate acestea pentru că tânărul voievod avea un obicei care-l făcu 
să strălucească în cohii ei într-o lumină şi mai mare şi mai strălucită. La fiecare mănăstire 
întâlnită-n drum, el se opera, vorbea cu monahii, se închina, împreună cu toată suita, 
înălşând mulţumiri pentru biruinţele câştigate.  

Mare I-a fost mirarea Mariei când văzu că în aceste biserici atât de diferite de cele 
din ţara, se slujea la fel ca acasă. Aceiaşi limbă, aceeaşi rânduială, aceleaşi cântări 
melodioase, parcă desprinse din Cer. Totul era la fel. Căci ea şi mama sa au fost primite 
peste tot aşa cum se cuvine, ca nişte adevărate Doamne de ţară.  

În cele din urmă, ajunseră la o mare zidire, ce o impresionă pe tânăra domnişă 
prin felul constucţiei sale. Pietre de râu, alternate cu discuri smălţuite cu diferite figuri 
scoase parcă din basme, ferestre mari, impunătoare, şi-o turlă-naltă, cu contraforţi ca de 
cetate, ce parcă atingea cerul, toate acestea făceau din această zidire ceva nemaivăzut. 
Monahii de aici, mai săraci decât cei din ţara sa, aveau în schimb pe chipuri o lumină de 
nepătruns. Umblau cu treburi de colo colo, mişcând din buze şi îngânând vorbe 
necunoscute, în taină. Totul parcă plutea într-o sfinţenie neţărmurită. Când intră în 
biserică, Maria văzu că, spre deosebire de celelalte zidiri văzute până acum, aceasta era 
împodobită cu picturi ce-I înalţau inima  în suflări de har nebănuite. Icoanele păreau 
pătrunse de verdele strălucitor al propriilor ochi. Maica Domnului de la neamţ, căci aşa se 
numea această mărită mănăstire, simplă, îmbrăcată în verdele specific se pare picturii din 
Ţara Moldovei, părea plină de aceeaşi lumină pe care o simţise ea, Maria, în ochii 
monahilor de aici, şi pe care o iubise în privirea lui Ştefan. 

În timpul slujbei, Maria fu cutremurată văzându-l pe Ştefan stand nu în tronul 
umil, de lemn, ce-I era gătit, ci în genunchi, cu tremur, vărsând lacrimi în faţa icoanei 
mari, din strânga marelui iconostas.  

Pe când slujba se apropia de sfârşit, totţi ceilalţi boieri părăsiră biserica, luându-le 
şi pe ele, iar Ştefan, rămas singur în întunericul zidirii, rămase să se roage pentru întreaga 
noapte, cu suspine negrăite. 
 

VI 
 

Maria şi mama sa fură aşezate în casa domnească. Ceea ce le uimi pe amândouă 
era simplitatea acelei încăperi, ca o chilie de monah de la Mănăstirea Dealului, unde 
Maria învăţă, la lumina lumânării, tainele slovelor sfinte în copilăria sa. Patul de lemn, cu 
o pătură ciobănească de lână, şi o icoană, agăţată pe peretele de la răsărit, cu aceeaşi 
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Fecioară Preacurată în veşminte verzi. O candelă pe o măsuşă în stilul lăzilor de zestre ce 
se mai vedeau pe la şăranii de atunci. O ferestruică, prin care pătrundea în încăpere 
lumina lunii plină pe acea vreme.  

După ce se rugară în faţa icoanei, se aşezară în acel pat, şi încercară să adoarmă. 
Gândurile Mariei erau amestecate. Cum putea  acest domn crud, se gândea ea, vestit 
pentru bogăţiile adunate, crud cu boeirii săi, după cum auzise în vorbele ajunse până în 
ţara ei, să plângă, asemenea celor mai smeriţi monahi, o noapte întreagă în biserică, în 
faţa icoanei Maicii Domnului? Cum putea oare acest domn,  vestit prin fastul de la crutea 
sa, să doarmă pe un pat de scânduri, pe o pătură ciobănească, având în cameră numai o 
icoană, şi-o ladă ţărănească? 

Deodată o cuprinseră fiorii. Îşi dădea seama că dormea pe patul în care, după 
aspre bătălii şi după lacrimi de mulţumire vărsate în mănăstire şi apoi în faţa icoanei după 
pereţi, sleit de puteri, dar sfinţit de plans, venea şi el să doarmă cu gândul său la sfinţi. 
Înşfăcă brusc pătura de lână, şi, simţindu-o fierbinte, o sărută cu voluptate, ţinându-şi 
buzele lipite  strâns de ea, de parcă îl strângea la piept pe însuşi Ştefan. Apoi, după ce o 
strânse la piept cu dragoste, se coborî din pat şi începu să se roage Maicii Domnului: 
Măicuşă Preacurată, Marie, Maica Domnului ceresc, uşurează-I lacrimile voievodului ce 
m-a răpit şi-ţi jur că-l voi iubi până dincolo de mormânt. Rostind această rugăciune, fără 
să ştie de ce, ăncepu să plângă tăcut, dar adânc. În aceaşi clipă, lacrimile lui Ştefan se 
opriră, şi inima I se umplu de o lumină ce-I cuprinse tot pieptul. Îşi simţi fierbinte inima, 
pe care şi-o stropise-atâta vreme cu lacrimi de curăţire.  

Peste puţină vreme adormiră amândoi în genunchi, în faţa Maicii Domnului, ce 
tainic pe-amândoi îi mângâia.  
 

VII 
 

A doua zi plecară mai departe. În stirgătele de bucurie sfântă ale monahilor, 
părăsiră mănăstirea pentru a ajunge la Suceava. Peste tot, pe drum, oşteni, ţărani întorşi la 
casele lor, le ieşeau în cale, strigându-I voievodului vorbe de mărire. Ştefan, văzând 
câteodată vreun ţăran mai oblojit, îl striga pe nume, iar şăranul, auzind, începea să plângă 
urându-I printre lacrimi să-l ţină Dumnezeu. Aşa o ţinu tot drumul, până la Suceava. 
Cetatea de scaun, măreaşă, cu turnuri înalte şi ziduri groase, rotunde, o uimi pe Maria. 
Deşi I se păru sobră, îşi dădea seama că o îndrăgea nespus. Ştia că aici stătea Ştefan. Că 
de aici el îşi conducea marea împărăţia, ce se întindea din codrii Pocuţiei până la cazanele 
Dunării şi din Câmpia Ardealului până la valurile Nistrului.  

Primirea sa, deosebit de sobră, fu urmată de o slujbă la mitropolia Mirăuţilor. 
Apoi, pe drum către soborul Sfântului Ioan, vestitul Sfânt Ioan cel Nou de la Suceava, 
Maria fu uimită atât de tare încât ochii îi scăpărară lumină, iar inima stătea să-I spargă 
pieptul. Biserica Sfântului Ioan, unde se aflau moaştele vestitului martir, era acoperită de 
sus până jos de sfinţi ce parcă străluceau, totul pe fundalul unui albastru profund ca al 
cerului senin.  

Vedenia aceasta, căci vedenie credea că este, o făcu să ţipe. Tot alaiul se opri, 
auzind ţipătul fetei, care se înroşi foc, văzând că Ştefan îi aruncă în acel moment o privire 
tandră şi plină de toată dragostea din lume. Fata se dezmetici şi văzu că tot ceea ce vedea 
nu era doar o simplă vedenie, ci Sfinţii pe care-I văzu erau aievea zugrăviţi pe pereţii din 
exterior ai bisericii. În interior, pe fată o uimi lumina, ce pătrundea năvalnic pe ferestrele 
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gotice brăzdate de razele blânde ale soarelui. Totul în interior era învăluit de o preafântă 
strălucire, ce părea pogorâtă din Rai. O clipă, fata se crezu în Ceruri.  

Slujba era măreaţă. Ştefan, cu privirea sa hotărâtă îndreptată către catapeteasmă, 
părea cuprins cu totul de slava Sfintei Liturghii, înconjurat de-atâţia sfinţi şi sfinte, încât 
fetei I se păru cu-adevărat un mare împărat ceresc. Îl şi vedea, cu aureolă pe cap, zugrăvit, 
dar viu, printre ceilalţi sfinţi de pe pereţi, tronând, pe jilţul său de aur, în această biserică 
ce părea Raiul însuşi, Împărăţia Cerurilor şi a sfinţilor.  

După Sfânta Liturghie, urmă o procesiune cu moaştele Sfântului Ioan, purtate 
chiar pe umerii tânărului voeivod, ce apărea ca sfâşiat de un profund sentiment de evlavie. 
Părtând, alături de Mitropolitul Moldovei şi de Epsicopii de Roman şi Huşi, racla cu 
moaştele sfântului, în cântări de slavă, înconjurau biserica plină de sfinţi, cântând troparul 
sfântului, şi înălţând osanale în cinstea noii biruinţe.  

După a treia înconjurare a bisericii, şi aşezarea moaştelor în biserică, cu toţii, 
boieri, episcopi, în frunte cu domnitorul, luară parte la un ospăţ măreţ, în strălucitoarea 
curte domnească, de lângă biserica mai sus-pomenită. Ospăţul, la care luară parte şi 
Maria împreună cu mama sa, era uimitor prin splendoarea şi fastul ceremonialului, prin 
bucatele alese ce erau aduse în diferite răstimpuri la masă, şi prin muzica deosebită, de 
cimpoi şi fluiere acompaniate cu cobză, ce întregea întreaga atmosferă.  

La acest ospăţ, Ştefan se arăta mai bine dispus. Pe chipul său se vedea o bucurie 
reţinută. Yâmbetul său dulce, ca de copil, contrasta puternic cu strălucitoarea coroană 
purtată şi cu hainele pline de sclipiri de nestemate. Maria, îmbrăcată acum într-o superbă 
rochie albastră, cu înforituri aurii, le atrase atenţia tuturor. Boierii moldoveni, sfioşi, îi 
aruncau tăcuţi câte-o privire, iar fata se-nroşea, vădit stânjenită de ocheanele primite. Îşi 
dădea seama că era frumoasă, poporul din Târgovişte o cunoştea ca cea mai frumoasă 
fată din oraş, dar tatăl ei avusese grijă să o ţină deoparte de ochii  icoditori ai boierilor.  

Iar aici, se trezise deodată în mijlocul unui ospăţ, primul ospăţ domnesc la care ea 
lua parte, în văzul tuturor, privită, îndrăgită, şi poate chiar iubită, fapt ce-I dădea o 
senzaţie bizară.  

Crezuse, de când pornise pe drumurile bribegiei în Moldova, că ea, şi mama sa, 
vor fi ţinute în vreo temniţă friguroasă, în vreun turn solitary(oare ce-I putea spune 
numele de ostatic ei, unei tinere copile, de nici 16 ani), când colo, tot drumul, fuseseră 
tratate ca adevărate domniţe, iar acum, la ospăţul domnesc, se pomeniră în centrul atenţiei, 
ca un adevărat giuvaer al întregii curţi domneşti. O adevărată minune.  

Deşi se vedea că era plăcută de noii săi stăpâni, Maria nu-şi putea lua gândul de la 
voievodul ce-I cucerise inima. Sfiosă, mai mai cu roşeaşă-n obraji, îi arunca priviri fugare 
tânărului domn, care părea că nici nu-o lua în seamă, fiind prins în aprinse discuţii cu 
sfetnicii săi dragi. Atât de tare suferea, gândidu-se că ea, atât de tânără , aproape o copilă, 
iubea un mare voievod, cu o curte fastuoasă. E drept, că era tânăr. Că, discret, câteodată, 
îi arunca priviri duioase, şi pline de blândeţe. Dar toate acestea parcă nu- dădea linişte 
tinerei fete de abia scoasă-n lume. Visa la o-mplinire tainică, în vreun ungher umbros, 
cum era-n mănăstire.  

Pe Ştefan şi-l imagina aşa cum îl văzuse ea la Neamţ. Un principe auster, cu-o 
curte domnească la fel de sărăcăcioasă ca chilia în care stătea el la Neamţ. Şi iată că găsi 
o splendidă zidire, desprinsă parcă din poveşti, cu boieri vechi, gătiţi cum în Muntenia ea 
nu văzuse, bătrâni, dar totuşi viguroşi, cu ochi senini, dar plini de-nţelepciune, cu tineri 
paji, ce serveau bucate alese, cu domn şi domniţe curtenitoare, cu ochii dulci, albaştri, cu 
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părul lor bălai, ce mai că-I trezeau fetei o strângere-n inimă. Cum putea ea, deşi frumoasă, 
să îndrăznească măcar să gândească că l-ar putea vreodată iubi pe-acest domn, care trăise 
de-atâta timp în ţara aceasta în care până şi oamenii erau strălucitori cu totul? Pe chip i se 
aşternu o tristeţe ce lăsa să se înţeleagă şi prima suferinţă. Îngândurată cum era, uitase cu 
desăvârşire unde se afla, când de-odată se pomeni strigată de chiar Măria Sa.  

Era prima dată când voievodul îi rostise numele. Se şi ruşină de faptul că, lăsând 
la o parte protocolul, tânărul domn, puţin ameţit de feluritele băuturi aduse la ospăţ, dar 
păstrând pe chip seninătatea ce-i era caracteristică, era pomenită pe nume.  

- Maria, nu mai fi întristată.  
Familiaritatea cu care i se adresă o cutremură. Inima sa simţi o mângâiere 

desăvârşită. Nu avu curajul săi răspundă. 
Tânărul domn, ridicându-se de la locul său, se îndreptă către locul unde stătea 

Maria, şi ajungând la jilţul său, o sărută cu gingăşie pe obraz. Fata se înroşi, şi, 
întorcându-i privirea sa arzătoare de munteancă, se ridică de la masă şi, alături de mama 
sa, cerură să fie duse în camerele ce le erau destinate. Cutezanţa acestor două femei îi 
urcă sângele-n cap lui Ştefan, care porunci, probabil ameţit, căci între timp mai golise 
câteva cupe, ca ele să rămână acolo.  

Apoi i se adresă Mariei: 
- Aşa mă iubeşti tu pe mine, Maria, şi pe buzele lui îi miji un surâs. Boierii râdeau 

copios, în timp ce turnau cupele cu vin cu o repeziciune ce numai în Moldova putea fi 
întâlnită între toate-mpărăţiile. 

Atuncea mama sa se ridică, şi cu ochii în lacrimi, îngenunche în faţa domnului, şi, 
căzându-i la picioare, începu să jelească, zicând:  

- Mărite domn, este doar o copilă.  
Ştefan, uimit de această turnură subită, o ridică pe doamnă de la picioarele sale, 

aplecându-se cu duioşie şi, ţinându-i mâna albă, cu-aceleaşi degete lungi, o sărută în faţa 
boierilro contrariaţi. 

- Cum se poate, măria ta! strigară boierii revoltaţi. 
- Ne face neamul de ruşine! 
- Liftă păgână, se auzeau alte voci. 
Atunci Ştefan, care până atunci păstrase o privire blândă, se ridică din sărutul 

prelung în care-i cuprinsese mâna doamnei, şi cu o voce aspră, de voievod, porunci: 
- De acum înainte, slăvita doamna Basarab, şi domniţa Voichiţa, din al meu neam 

sunt parte! Iar dacă vreunul dintre voi, va cuteza să simtă altcumva, pe-acela cazne grele 
îl aşteaptă. Şi, după ce termină ce avusese de spus, se puse, ostăşeşte, în genunchi, în faţa 
doamnei, ce încă stătea în picioare, cu privirea uimită, şi-i sărută, domneşte, încă o dată 
mâna tremurândă.  
 

VIII 
 

De-atunci, Maria şi cu mama sa au fost la mare cinste la curtea domnului 
Moldovei, şi, nicăieri, niciodată, nu se mai auziră cârteli sau alte feluri de vorbe nedrepte 
la adresa lor din gurile boierilor. Ba mai mult chiar, cele două domniţe începură chiar să 
fie îndrăgite la curtea domnului, nespus de mult, fiind vestite pentru bunătatea şi dulceaţa 
inimilor lor. 
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Boierii le stimau foarte mult pentru eleganţa lor, pentru manierele lor fără cusur, 
pentru evlavia şi discreţia daniilor lor, dar mai ales pentru viaţa lor fără de prihană.  

Se zvonea că viaţa lor era asemenea pustnicelor din vechime. Că în cetate umblau 
în haine sărăcăcioase, că mai tot timpul lor îl petreceau în biserică la rugăciune. Ba chiar 
că domniţa cea mică, fiica domnului ţării Ungrovlahiei, îndrăgise atât de mult acest fel de 
viaţă, încât era dispusă să îmbrace rasa monahală.   

Erau vestite pentru milostenia lor. De la o vreme, se născuse obiceiul ca ţăranii 
năpăstuiţi,  ce veneau cu pricini grele la tânărul voievod, să fie primiţi de cele două 
doamne, care, din avuţia lor, îi milostiveau.  

Multe mănăstiri din ţara Moldovei se bucurară de daniile celor două doamne. 
Neamţul, Moldoviţa, Putna, Bistriţa, şi altele, fură beneficiarele generozităţii noilor 
oaspete ale ţării Moldovei.  

Multe zile, ele le petreceau printre călugării din vestitele mănăstiri, luând sfat de-
nţelepciune de la stareţi vestiţi pentru viaţa lor de sfinţenie. Că aveau o evlavie deosebită 
pentru moaştele sfinţilor. Că-l îndrăgeau nespus de mult pe Sfântul Ioan cel Nou, pe 
seama căruia punea viaţa lor lipsită de griji în Moldova. Dar mai cu seamă că îl iubiseră 
pe duhovnicul voievodului, vestitul Daniil, sihastrul din Munţii Bucovinei, întinsa pădure 
de fag de la hotarul Moldovei cu ţinuturile leşeşti. Adesea, erau văzute ambele, mamă şi 
fiică, stand multe nopţi la rând în chilia stareţului Daniel, luând sfat şi povaţă de viaţă 
creştinească.                        

Schimnicul Daniel era un bătrân cu chipul senin, cu ochii verzi, spălaţi de lumină. 
Ducea o viaţă pe cât de simplă, pe atât de sfântă. În frumoasele dimineţi de vară, când 
pădurile Bucovinei strălucesc într-o lumină orbitoare, şi fiecare frunză străluceşte cu 
sclipiri nebănuite, după scurta ploaie din noaptea ce de-abia trecuse, adesea se ducea în 
adâncimile codrilor, uneori petrecând ceasuri bune în pădure, îmbrăţişând cu lacrimi în 
ochi şi cu mâinile tremurânde trunchiurile aspre ale fagilor scăldaţi în lumină. Alteori se 
oprea în faţa câte unui arbore mai umil şi, îngenunchind, cădea într-o rugăciune adâncă, 
vărsând şuvoaie de lacrimi acompaniate de suspine smerite.  

Oamenii locului povesteau că, pe lângă chilia de stâncă în care primea oamenii ce 
veneau să-i ceară sfat în diferite probleme tocmai din depărtata Rusie ori din Ţara 
Românească, nemaivorbind de moldovenii adunaţi mai tot timpul la uşa chiliei sale, 
retrasul schimnic îşi ridicase în pădure un adăpost din bârne de brad, unde stătea, 
rugându-se pe o piatră, cu genunchii însângeraţi ore în şir, plângându-şi păcatele. 

Dacă toate acestea erau sau nu plăsmuiri ale oamenilor, noi nu putem şti. Putem 
şti doar că cele două femei aveau o deosebită evlavie pentru Daniil, şi că el, la rândul lui, 
le iubea pe amândouă cu foc. Mai cu seamă în ochii Mariei pustnicul era învăluit într-o 
aureolă de sfinţenie. Ochii verzi, atât de asemănători cu ai săi, sufletul său plin de veselie, 
nepătimirea la care ajunsese, şi puterea de a le alina suferinţa şi dorul de casă atât ei, cât 
şi mamei sale, de a le face să zâmbească, şi de a le lumina inimile, o făceau pe Maria să 
se simtă îndrăgostită de el.  

În lungile nopţi ale iernii moldoveneşti, gândul la ochii blajini şi zâmbetul dulce 
al monahului îi umpleau inima de lumină.  

De când trecea pe la el, începură să înţeleagă mult mai multe dintre tainele 
învăţăturii pravoslavnice. Cea mai mare bucurie a Mariei era când Daniil, cu ochii plini 
de căldură, începea, în taina nopţii, la lumina lumânării, să le citească din vechile cărţi de 
învăţătură duhovnicească, numite cărţile Iubirii de folos, ce se zicea pe elineşte Filokalia 
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iar pe slavoneşte Dobrotliube. Aceste scrieri străvechi, în care fură adunate ca într-un 
mănunchi de flori nepieritoare vorbele de duh ale pustnicilor din vechime, trebuiau să 
înalţe inima celor care le citeau sau le ascultau la Însuşi Dumnezeu.  

Cele două femei ştiau că dacă stareţul le citea uneori o noapte întreagă din 
scrierile acestea era pentru că avea o dragoste nepieritoare pentru ele, că le iubea ca pe 
nişte cucernice ucenice şi fiice duhovniceşti, şi că toată strădania sa de a le lumina inima 
şi mintea era din convingerea că aveau un suflet curat cum rar se mai găseşte printre 
oameni. 

Cele mai frumoase cuvinte ale stareţului Daniil erau cele despre rugăciunea inimii. 
Când stareţul începea să vorbească despre aceasta, buzele lui parcă se luminau de o 
lumină necreată, iar, printre cuvintele spuse, răzbătea o adiere de sfinţire.  
 

IX 
 

Părintele Daniil le povestise cum el învăţase acest fel de rugăciune de un alt 
bătrân, la care el însuşi fusese ucenic în tinereţe. Îi plăcea nespus de mult să le 
povestească celor două femei despre părintele Paisie, venit pe plaiurile Moldovei din ţara 
Rusiei, însetat după învăţătura creştinească a luminării inimii şi minţii. Cum, după ce 
ucenicise pe la mulţi pustnici, dăduse, la un schit din ţinutul Buzăului, peste un mare 
stareţ, Vasile, care îl învăţă pe el, numit pe atunci Pavel, rugăciunea inimii. Că de când 
dobândise acest dar, chipul îi strălucea mereu scăldat într-o lumină ca aceea a lui Moise 
după ce coborî de pe munte. Le povestea cum, după aceea, se văzu înconjurat de mulţime 
de ucenici, veniţi din toate colţurile lumii pravoslavnice, şi cum acesta, după peregrinări 
pe la multe mănăstiri, şi după câţiva ani petrecuţi pe muntele Athonului, alături de Vasile, 
se aşeză, cu întreaga sa mulţime de ucenici la Mănăstirea Neamţului. Acolo, venise şi el 
ca frate, cu numele de David, hotărât să îmbrace, pentru nişte păcate din tinereţe, haina 
schimniciei pentru întreaga viaţă, şi-i întâlnise acolo cu sârg copiind scrierile 
Dobrotliubiei. 

Chipul i se lumina când le povestea celor două femei serile lungi în care Paisie, 
adunându-i pe toţi ucenicii săi acolo, le citea şi tâlcuia, aşa cum le făcea şi el lor acum, 
noaptea întreagă din Filocalie, cum îi învăţa tainele rugăciunii inimii. Le povesti cum, 
odată, pe când le vorbea de taina unirii inimii cu mintea, căzuse în extaz, rămânând aşa, 
cu chipul strălucitor, câteva ore bune, pentru ca, după ce se trezi, să îi îndemne cu râvnă 
către Mântuire. 

Cum, când veni clipa despărţirii de lumea aceasta, îi chemă pe toţi la căpătâiul lui, 
spunându-le vorbe pline de înţelepciune, pentru a adormi cu buzele rostind Iisuse. La 
moartea lui, o lumină puternică ieşi din gura sa, şi coborî în inimile fiecăruia, iar de 
atunci cu toţii îşi dădură seama că dobândise darurile pe care merele Paisie le avusese: 
lacrimile de pocăinţă, şi rugăciunea inimii. 

Apoi, cu toţii se răspândiră pe toată faţa pământului, iar el, împreună cu un părinte 
mai bătrân, Macarie, se aşezară pe apa Putnei, şi-şi ciopliră în stâncă sihăstria pe care o 
vedeau şi ele până astăzi. Macarie muri la câţiva ani, iar de atunci el, David, devenit 
Daniil prin îmbrăcarea Marii Schime, rămase singur pe acele plaiuri. 

Atât de mult fură impresionate de învăţătura stareţului Daniil, încât cele două 
femei se hotărâră să-i ceară voievodului, care le iubea foarte mult pentru viaţa lor sfântă, 
să zidească acolo, pentru schimnicul Daniel, o mare mănăstire. 
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Ştefan, deşi evlavios, păru surprins de cererea femeilor, dar, văzând ochii Mariei 
scăldaţi în lacrimi, pe care zadarnic încerca să şi le înfrâneze, puse la dispoziţia meşterilor 
aduşi din ţara leşească toată vistieria sa, cerându-le să zidească o mare mănăstire, cum nu 
mai fusese alta în lume până atunci. Femeile au fost foarte bucuroase, iar când îi spuseră 
lui Daniil despre ce reuşiseră să săvârşească, acesta fu atât de fericit, încât, cuprins de 
Duh Sfânt, prooroci astfel: „Femei binecredincioasse, doamne aţi fost, şi-acum nu sunteţi, 
dar dragostea voastră nemăsurată pentru Domnul slavei nu a fost în zadar. Tu, dară, 
Marie, doamna măreţului Ştefan vei fi, iar Ştefan, nu doar-această mănăstire, pentru-a ta 
dragoste zidi-va, ci încă mii, cum nimeni până la el n-a mai zidit, în tot pământul 
pravoslavnic”. 

Maria, când auzi vorbele pustnicului, se umplu şi ea de Duh Sfânt, şi rosti: 
“Sufletul meu iubeşte pe Domnul, căci în necaz am fost, şi suspinul inimii mele El l-a 
auzit, şi la ruga mea El şi-a plecat mărirea. Puţin mai este, şi mărită Stăpână a Moldovei 
mă voi învrednici a fi, iar sute de altare sfinte într-însa voi zidi!” 
 

X 
 

De atunci, Maria nu mai părăsi sihăstria ce se preschimba sub ochii ei într-o 
măreaţă zidire, cum ea nu mai văzuse. Zidurile albe, sclipitoare, turlele aurite, ca flacăra 
unei lumânări cereşti, în care strălucirile soarelui se răsfrângeau  ca-ntr-o oglindă, zidurile 
înalte, din piatră aspră, turnurile măreţe, ce-mprejmuiau chiliile monahilor, se ridicau sub 
privirile sale de fată îndrăgostită. Uneori, Ştefan, însoţit de suita sa de boieri şi oşteni, 
venea să cerceteze dacă lucrul se făcea ala cum se cădea, iar uneori, pe sub câte o arcadă, 
îi mai fura un sărut Mariei, ca apoi să o lase cu inima plină de-o dulce aşteptare.  

Stareţul Daniel se mută şi el în zidirea ce creşteau sub ochii lui, ce nu-ţi vedeau a 
crede, că unde mai înainte nu era decât pădure, se înălţa acum, ca din poveşti, biserica 
măreaţă cu-atâtea turle sclipitoare, în care, din milostenia celor două “străine“ şi 
generozitatea marelui voievod, avea să se mărească pe veşnicie numele Domnului. De la 
o vreme, însuşi marele voievod trecea pe la el, pentru a-I cere sfat în cele ale domniei, iar 
între cei doi bărbaţi se înfiripase o prietenie de nezdruncinat. Ştefan se spovedea la Daniil, 
şi-apoi îi asculta poveţele întocmai, astfel că,  de la o vreme, pe chipul şi aşa sfânt, dar 
totuşi întunecat, al marelui viteaz se întipări o pace şi o linişte ce numai rugăciunea inimii 
o putea da cuiva.  

Maria se bucura, văzându-l pe Ştefan crescând duhovniceşte de-odată cu strălucita 
mănăstire, sub oblăduirea părintelui ei duhovnicesc. Inima I se încălzea la gândul că 
aceleaşi vorbe calde, pline de lumină, pe care Daniel I le spusese ei şi mamei sale, în 
nopţile acelea de neuitata din chilie, şi pe care ea, cu toată dragostea pe care I-o purta lui 
Ştefan, ar fi dorit atât de mult să I le spună, ajungeau acum, direct din gura schimnicului, 
în mintea şi inima din ce în ce mai luminoasă a lui Ştefan.  

Aşa trecură vreo zece ani, până când, într-o măreaţă zi de vară, ultima piatră din 
zidul mănăstirii fu pusă. De-acum, meşterii iconari desăvârşiră frumuseţea noii zidiri cu 
aceleaşi picturi slăvite ce fata le văzuse la Suceava la biserica Sfântului Ioan. Vedea, 
pentru prima dată în viaţă, cum chipuri sfinte ieşeau din mână măiestrită a vestiţilor 
pictori veniţi din depărtata Rusie, pentru-a împodobi zidurile bisericii ce urma să 
adăpostească mormântul marelui Ştefan. 
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XI 
 

Într-un sfârşit, veni şi ziua sfinţirii. Era o Duminică splendidă de iarnă, cu cer 
senin, cu soare strălucitor. Biserica, acoperită de omăt, strălucea în culorile sale deosebite. 
Turla, rotundă, aurită, nimburile sfinţilor de pe pereţi, albul zăpezii aşternute pe zid, la 
care se adăugau brazii cu crengile îngeuiate de omăt, făceau ca paradisul să se coboare, la 
Putna, pe pământ. Soborul de arhierei, veniţie acolo din întreaga lume, în odăjdii 
orbitoare, mulţimea de monahi, şi ţărani, veniţi de cine ştie unde, gătiţi în portul lor alb, 
ce acum părea mai luminos, întregeau o imagine de icoană.  

Începu slujba. Ştefan, în jilţul său, privind mereu la Maria. Aceasta, înscăunată, ca 
o adevărată doamnă, în colţul opus, pe un tron de aur, cusut cu vulturul cu două capete 
împărătesc, purtând o rochie albastră, îmbodobită cu aceiaşi vulturi bicefali, şedea sfioasă, 
vădit impresionată de măreţia Liturghiei arhiereşti, gândindu-se la fericirea pe care I-o 
produseseră ea, dimpreună cu mama sa, schimnicului ce, cu chipul învăluit de lumină ca 
în icoane, privea smerit, din strană, întregul ceremonial. Daniil, rotindu-şi privirile uimite 
pe pereţii pictaţi cu icoane aurite, se simţea ca în Rai. Cântările psalmodice, ce se înalţau 
smerite către cupolele de unde trona, cu măreţie, Hristos Pantocrator, păreau mai 
luminoase decât însăşi pictura.  

Urmă sujba sfinţirii. Cu toţii, ierarhi, boieri, călugări şi tărani, avându-l în frunte 
pe Ştefan, al cărui chip strălucea de fericire, dădură înconjorul bisericii după rânduială, 
oprindu-se la fiecare absidă, pentru a unge cu sfântul şi marele mir pereţii de-abia uscaţi 
ai bisericii îmbodobiţi cu o pictură neîntrecută în univers, făcând semnul Crucii, totul în 
acompanierea cântărilor slăvite.  

După ce înconjurară biserica, când intrară, mai întâi episcopii, iar apoi ceilalţi în 
biserică, se petrecu o minune. O lumină sfântă coborî din cupola pictată cu chipul lui 
Iisus Pantocrator, lumină ce se prefăcu în porumbelul alb de pe icoana Epifaniei,  sub 
privirile înmărmurite ale tuturor. Porumbelul dădu înconjorul bisericii, şi dispăru, 
scăpând vederii pe gura Mântuitorului din cupolă. Hristos îşi suflase harul Său asupra 
Mănăstirii Putnei. Această experienţă, Maria o consideră ca cea mai sfântă din viaţa ei. 
 

XII 
 

După această sfinţire urmară vremuri grele pentru Moldova. Acestea se petreceau 
prin anii 1475. Năvăliri grele începură să sfâşie trupul tânărului principat, de-abia apărut 
pe harta lumii, de parcă satana vroia să-şi dezlănţuie toată ura sa de Dumnezeu asupra 
acestei ţări. Din sus, leşii pătrunseră în Bucovina şi  trecură tot pământul Moldovei prin 
foc şi sabie. Era o durere să vezi cum femeile cu copii în braţe alergau după ajutor la 
Daniel, strigându-şi  în jalnice oftări de suferinţă, moartea soţilor sau siluirile la care 
fuseseră suăuse de sălbaticii cotropitori, căzând jos, zdrenţuite cum erau, înălţându-şi cu 
mâinile lor tremurânde copii către cer, şi închinându-i, acolo, sub lumina strălucitoare a 
Soarelui, bunului Dumnezeu. Ţara toată era cuprinsă de strigăte sfâşietoare  

Apoi, din sud, turcii, conduşi de Soliman, urcară până la Suceava, arzând 
pământul, siluind fetele şi nevestele, şi luând pruncii cu ei, pângărind bisericile şi arzând 
cetăţile, fără ca nimeni să le poată opune rezistenţă. E drept că Ştefan reuşi să biruiască 
armata otomană lângă Vaslui la Podul Înalt, obţinând o strălucită victorie împotriva lui 
Soliman Paşa, victorie pe careo “sărbători” într-un mod ce ului pe toată lumea. Totuşi, 
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ţara trecea prin vremuri grele, iar cele două domniţe ştiau foarte bine lucrul acesta. După 
ce, împreună cu oştenii săi, străbătu timp de 4 zile desculţi, în semn de preţuire pentru 
Dumnezeu, tot drumul dintre Vaslui şi Suceava, slăvindu-l pe Domnul în cântări de 
preamărire şi de umilinţă, se duse la mănăstirea Putna şi, după ce făcu o danie de 10000 
de aspri, pentru restaurarea bisericii pângărită de invadatori, Ştefan se izolă de restul 
lumii în fundul pădurii împreună cu schimnicul Daniil, şi rămaseră aşa, neştiuţi de nimeni, 
40 de zile. 

Despre aceasta vreau să povestesc câte ceva. De obicei, marii suverani, după 
obţinerea unei mari biruinţe, petrec în banchete şi în ospeţe cu vin şi bucate nesfârşite, 
zile de-a rândul. Mai rar un domn, asemenea lui Ştefan, care, cu toate că obţinuse o mare 
victorie, vru, asemenea întregului său popor, să trăiască, măcar câte ceva din strâmtorarea 
şi suferinţa lor, rugându-se intens, alături de duhovnicul său, mâncând vreascuri din 
pădure, pentru eliberarea ţării sale de sub invadatorii păgâni.  

Aceste 40 de zile fură deosebite pentru Ştefan. Până atunci, el nu mai 
experimentase ce înseamnă viaţa pustnicească. Auzise poveşti nenumărată cu pustnici 
izolaţi în fundul codrilor seculari, petrecând viaţa lor întreagă în sărăcie şi sălbăticiune, 
hrănindu-se cu ciuperci şi plângându-şi viaţa întreagă păcatele, însă nu realizase cu 
adevărat decât acum ce înseamnă această jertfă. Venise cu gândul de a se pocăi pentru 
păcatele sale, şi de a pătimi pătimirea Moldovei.  Sufletul său era animat de voinţa de a se 
pocăi pentru păcatele ţării sale. Dorind să se sfinţească pe sine, vroia să sfinţească şi ţara 
Moldovei de-odată cu el.  

Stareţul Daniil îl puse, după îndelungate străruinţe ale voievodului, la ascultările 
obişnuite pentru novicii în viaţa monahală. Trebui, pentru început, să adune vreascuri 
pentru a face focul. Stareţul Daniile se încălzea de o iubire nemărginită văzându-l pe 
voievodul atât de temut de lumea întreagă smerindu-se ca şi cel din urmă monah. Apoi, 
văzând că domnitorul deprinsese, după câteva zile, pacea şi liniştea, ceea ce era o dovadă 
de sfinţenie făţişă, se hotărî să-l înveţe taina răbdării. Astfel, 3 zile la rând, îl puse pe 
voievod la o ascultare dintre cele mai bizarre: trebuia să urce muntele la poalele căruia îşi 
avea Daniel sălaşul, sălaş în care mai venea câteodată părăsind uneori semeaţa zidire de 
la poale, cu o carafă cu apă limpede de izvor, care însă avea o spărtură infimă, astfel că 
până ajungea în vârf, toată apa se scursese dinainte. Această ascultare Daniil o învăţase 
chiar de la Paisie, pe când îl învăţa marele învăţat tainele rugăciunii inimii la schitul 
Cârnul. Văzând că Ştefan nu schiţa nici o umbră de cârtire, Daniil nu-şi putut stăpâni 
uimirea, şi-I spuse că iată, se dovedeşte a avea un suflet de sfânt, Ştefan îi răspunse că el 
ştia de tlcul acestei ascultări din cărţile vechi pe care Maria I le lăsa uneori, după ospeţele 
de la Mănăstire, în spatele uşii de la intrarea în casa Domnească, cărţi pe care ea însăţi le 
copiase după cele arătate chiar de marele schimnic, în nopţile petrecute de ea la mănăstire. 
Daniel rămase uimit de mărturisirea lui Ştefan, căci el nu-I sugerase nicicând tinerei 
domniţe să copieze manuscrisele pe care îşi dădu seama că le îndrăgise foarte mult, dacă 
se decisese să facă această treabă migăloasă. Apoi Ştefan îi mărturisi că ,adeseori, 
amândoi se întâlnea, noaptea, în biserică, iar ea, cu buzele sale pline de blândeţe, îi citea, 
cu lacrimi în ochi, din acele scrieri, şi că această ascultare chiar ea I-o citise cu câtva timp 
în urmă, în timp ce el se bucura că în sfârşit putea să-I contemple chipul curat, plăpând, 
se sfântă.  

După această mărturisire, Daniel, văzând că Ştefan era mai instruit în ale 
sfinţeniei decât îl credea, îşi deschise sufletul în faţa lui, mărturisindu-I tainele unirii cu 
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Dumnezeirea după scrierile Sfântului Dionisie Aeropagitul şi Simion Noul Teolog. 
Pustnicul vorbea cu însufleţire, iar haitele de lupi care dădeau târcoale adăpostul în 
nopţile întunecate fără lună din pădure păreau a nu-I trezi nici o spaimă. Era şi firesc, 
după atâţia ani de petrecut singur astfel. Ba chiar se auzea că Daniel era un prieten al 
fiarelor sălbatice, care, de îndată ce îl vedeau, se îmblânzeau, preumblându-se sub 
mângâierile mâinilor sale ca nişte mieiluşei. Ştefan fu învrednicit el însuşi să vadă o 
astfel de scenă. Odată, când venea de la adunat vreascuri, se înspăimântă văzând urme de 
urs îndreptându-se către chilia schimnicului. Speriat, lăsă vreascurile jos, luă un butuc 
gros, de lemn, pe care-l întâlni în cale, decis să-şi apere cu bărbăţie stareţul aflat în 
primejdie de a fi sfâşiat. Alergând speriat, cu butucul după braţ, se opri uimit văzând că 
pustnicul, înconjurat de o aureolă de sfinţenie, vorbea cu ursul, plecat în genunchi la 
picioarele sale, pe o limbă necunoscută, iar ursul părea că înţelege totul. Ruşinat de lipsa 
sa de credinţă, lăsă butucul jos, şi ăncercă să se ascundă după un copac, privind în 
continuare la minunata scenă pe care se învrednici să o privească. Mare ăi fu mirarea 
când schimnicul îl strigă, iar el, parcă trezit dintr-o visare, îl văzu pe schimnic singur, 
chemându-l să-I aducă vreascurile. Ruşinat, voievodul începu să plângă şi îşi mărturisi 
necredinţa. Atunci, schimnicul îl spovedi, şi îi zise ca, atât timp cât el va fi în viaţă, să nu 
spună nimănui, nici chiar Mariei, despre această întâmplare.  

De atunci, între schimnicul Daniel şi Ştefan se înfiripase o dragpste suprafirească. 
Schimnicul îîl învrednici pe Ştefan să mai fie martor unor scene pline de sfinţenie. Odată, 
pe când Ştefan dormea, se trezi văzându-l pe stareţ, deasupra flăcării din adăpost, plutind 
în aer pe nouri de sfinţenie, ţinându-o de mână chiar pe Maica Domnului, care îl înălţa la 
ea. Stareţul îi săruta mâna, şi, cu ochii plini de lacrimi, nici nu vedea cum se înalţă fără 
nici un sprijin. Altădată, venind din pădure de la o ascultare, îl văzu pe schimnicul Daniel 
plutind deasupra fagului cel mare de la intrarea în chilia sa, rugându-se cu lacrimi ce 
cădeau de-acolo de sus ca o cascadă mângâind frunzele strălucind de sclipirile reflectate 
de apa ce curgea din ochii schimnicului. Altădată, îl văzu pe schimnic dormind, dar 
emanând un puternic miros de mir în somnul său, miros ce-l învăluia pe Ştefan şi care-I 
mângâia inima cu suflări divine.  

Toate acestea îl făcură pe Ştefan să înceapă chiar a se teme de bătrânul pustnic, pe 
care nu de puţine ori îl vedea, de la depărtare, avâr chipul unui tânăr monah, cu barbă 
neagră, de vreo 30 de ani,  îmbrăcat în haine preoţeşti şi slujind la un altar cu toate 
obiectele necesare aşezate pe el, clădind cu o cădelniţa din care fumul mai că se ridica 
pân’la ceruri, însoţit de nişte preoţi şi diaconi nespus de frumoşi, pentru ca mai apoi să se 
pomenească drept în faţă cu bătrânul pustnic pe care îl ştia dintotdeauna, având pe chip 
un zâmbet plin de şiretenie.  

Măsura sfinţeniei la care se ridicase Daniel nu înceta să îl mire pe Ştefan, care 
avea impresia că stă alături, în acelaşi adăpost, cu Moise sau chiar cu Însuşi Dumnezeu. 
Într-o după amiazp senină, când razele soarelui cald pătrundea printre frunzele de-abia 
îngălbenite ale pădurii, schimnicul Daniel îl luă deodată cu putere de mâini, şi se 
preschimbă, în faţa lui, în chipul de tânăr în care îl mai văzuse el din depărtare altedăţi. 
Ochii îi scăpărau lumină. Trupul, strălucitor, îmbrăcat în aceleaşi odăjdii verzi cusute cu 
fir de aur, îi scăpăra asemenea hainelor din icoanele lui Hristos înfăţişat ca Mare Preot. 
Din gură îi ieşea foc, iar din lacrimi scăpărări de sfinţenie.  Îl luă deoparte şi îi zise: 

- Pune mâna pe mine! Încrede-te! Eu sunt, schimnicul Daniil! 
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- Sfinte Parinte, zise Ştefan înspăimântat, ţinându-şi braţele la ochi, neputând 
suporta strălucirea ce-I ardea ochii, scutiţi-mă pe mine, nevrednicul, de aceasta! 

- Nu te sfii! Eu sunt, Daniil, schimnicul tău! Iar tu acum te afli la Schimbarea la 
Faţă! 

- Părinte sfinte, nevrednicia mea mă arde! Păcatele tinereţii mă sufocă! Demonii 
pe care întreaga mea viaţă I-am răsfăţat cu păcatele mele nu mă lasă să vă privesc 
strălucirea pe care o doresc atât de mult! 

- Cum spui aşa, îi spunea pustnicul, cu ochii cuprinşi de fulgere ce-l ţinteau chiar 
în inimă. Ai privit de-atâtea ori ochii aceştia, iar acuma te simţi vinovat! Vino-ţi în fire! 
Şi tu eşti ca şi mine!  

Şi Ştefan se văzu deodată cuprins în aceeaşi lumină sfântă în care îl văzuse pe 
Daniel mai înainte.  

- Cine vede această lumină, nu o poate vedea fără a fi el însuşi învăluit de ea! 
Uite-te! Ochii tăi scapără sfulgerări sfinte! Hainele tale s-au preschimbat în soare! 
Privirea ta te-nvăluie-n lumină!  

- Sfinte Părinte, îl întrebă Ştefan, întrerupânu-l din vorbirea sa! Cum se poate 
obţine această strălucire? Cum poate o fiinţă omenească să se facă vrednică de această 
slavă? 

- Ştefane, i se adresă pustnicul, ce-şi arătă vechiul chip, fără a pierde preasfânta 
scăpărare, slava ce-o vezi acum ca ne-a învăluit pe noi, aici, nu-i slava omului, ci-i slava 
Domnului, prin care-a strălucit Apostolilor la Schimbarea la Faţă pe Muntele Taborului. 
E strălucirea pe care slăvitul Serafim, monahul din Sarov,  a arătat-o boierului ce veni la 
el căutând vindecare. E strălucirea ce Simeon Studitul o vedea când scria frumoasele-i 
imne! E strălucirea ce Zosima, ascetul din Rusia, o arătat lui Alexei, şi care el o a păstrat 
întraga-i viaţă în suflet şi-n inimă! Toate acestea le ştii, şi tu le-ai mai văzut. Ţi le-a spus 
doar Maria. Şi-n ochii ei, când îi priveai cu dor, oare nu tot această strălucire o-ndrăgeai? 

Atunci ochii minţii lui Ştefan se deschiră. Două coji, asemenea cojilor de nucă, îi 
căzură de sub pleoape, iar Ştefan vedea totul, pe Daniil, pomii, soarele şi întreaga lume, 
învăluită în aceeaşi strălucire pe care o zărise pentru întâia oară în ochii fetei la 
Târgovişte în timpul Sfintei Liturghii. 

- Părinte! Vă iubesc atât de mult! Şi-I căzu la genunchi, sărutându-I picioarele şi 
scăldându-I-le în lacrimi! Dar de unde este această lumină ce învăluie ca pretutindeni 
întreaga lume? Inima sa îi era cuprinsă de o fericire negrăită. Şi de ce nu o vedeam până 
acum? 

- Ştefane, fiul meu iubit, îi zise stareţul, această lumină este pretutindeni, în tot 
timpul şi în tot locul, în întreaga lume. Şi tu o vezi acum, pentru că lacrimile de pocăinţă 
şi rugăciunea mea te lasă să o vezi. Nici Cruce nu trebuie să îmi fac, şi totuşi tu vezi, 
acum, toată lumea plină de lumină! Iar această strălucire, pe care tu o vezi acum precum 
Pavel pe drumul Damascului, este slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care El, tot 
timpul şi-o revarsă asupra întregii lumi, şi pe care noi, oamenii, o putem vedea de la 
Preasfânta sa Înviere! Hai spune-mi, Ştefan, primăvara, după Paşte, şi de Rusalii, când 
totul este înflorit, când cireşii îşi dăruiesc iubirii noastre florile preacurate, când soarele 
străluceşte atâta de frumos, când ochii tăi, în lacrimi, o priveau pe Maria, tu nu vedeai 
aceeaşi strălucire? 

- Părinte, sunteţi sfânt, spuse umplut de Duh Sfânt Ştefan! 
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- Da, sunt sfânt, spuse Daniil, dar şi tu eşti acuma în sfinţenie. Acesta este darul 
Duhului Sfânt, pe care El ţi-l face din prea multa mila sa! 

- Părinte, spuse Ştefan, ca un copil, fericit, cu ochii plini de-aceleaşi fulgerări, aşa-
i că noi acuma amândoi suntem în Duhul Sfânt? Şi tu, şi eu. Amândoi? Şi începu să 
plângă. 

- Da., spuse stareţul cu voce gravă. Amândoi suntem în Sfântul Duh. Iar 
Dumnezeu, şi numai Dumnezeu ţi-a descoperit şie aceasta, precum lui Petru în Ierusalim! 
Şi nimeni dintre cei care nu vor fi în Duhul Sfânt pe pământ nu va intra în Împărăţia 
Cerurilor! 

De-odată, toată strălucirea dispăru. De atunci, Ştefan înţelesese care este scopul 
viaţii creştine: dobândirea Duhului Sfânt. După această experienţă, dintre cele mai sfinte 
ce se pot întâmpla pe pământ, Daniil îl duse pe Ştefan la apa Putnei, îndemnându-l să se 
întoarcă la cârma Moldovei, pentru a-şi desăvârşi prin jertfă sfinţenia, iar el, aruncându-i 
mantaua cu care fusese îmbrăcat, care, nimerind pe apă, plutea, plecă, îndemnându-l pe 
Ştefan să calce pe ea. Ştefan călcă, şi, uimit, văzu că apa îl poartă, pe umila pelerină, pe 
ape până la mănăstire. Privind în urmă, îl văzu pe schimnicul Daniel pierzându-se printre 
fagii umbroşi. Şi totuşi luminoşi. Ajuns la mănăstire, pelerina pustnicului se lăsă în apă, 
iar Ştefan, luându-o, se uimi, văzând-o uscată, deşi, chiar sub privirea lui, fusese coborâtă 
de o putere miraculoasă în apa limpede a râului de munte. Ştefan se aplecă să bea din apa 
ce o socotea sfântă după atâtea minuni, şi, cu buzele încă udate de sfântul izvor, zori către 
mănăstire căutând-o pe Maria pentru a-i povesti tot ceea ce i s-a întâmplat.  
 

XIII 
 

Pe Maria o găsi la rugăciune. Intrând în cameră, nu-i spuse nimic. Maria, deşi nu 
mai vărsa lacrimi, tremura sughiţând înfundat. Apropiindu-se, îi arătă mantaua monahului, 
iar ea, recunoscând-o, îi sări la piept, învăluindu-l gâtul în braţele ei lungi şi sărutându-i 
buzele. Ştefan tresări, speriat, şi-şi dezlipi buzele de cele ale fetei, izbucnind în plâns 
alături de ea. Ce sprijin îi putea fi ei, el, dacă se dovedea mai slab în tăria sufletului decât 
ea, o fată de 18 ani. Maria îl sărută fierbinte, şi, desprinzându-i gâtul din braţele ei 
fierbinţi, începu să-i povestească o vedenie ce o avusese cu o noapte în urmă. Se făcea că 
Ştefan stătea la priveghere în biserica domnească de la Suceava, când un turc năvăli 
înăuntru şi începu să se bată cu sabia cu el. Turcul, vrând să-l lovească, izbi deodată 
icoana Maicii Domnului din biserică, zgâriindu-o pe preacurată în obraz. Deodată, spre 
spaima turcului, din obraz începu să curgă sânge amestecat cu lacrimi. Trucul, văzând 
aceasta, îşi înfipse sabia în piept, iar Ştefan, cuprins de milă, se apropie de el, îi luă în 
braţe trupul mort, încă zvâcnind de sânge, şi, ieşind afară, îl ridică în faţa mulţimii ce 
aştepta afară, şi-l ridică spre Cer, strigând: a murit pocăit! Pocăinţa sa l-a pus în rândul 
drepţilor! Şi începu să-i sărute, cu lacrimi, trupul mort. Chipul i se umplu de sângele 
turcului, amestecat cu lacrimile care le vărsa ca un izvor necontenit de apă. Atunci se 
trezi, înspăimântată, şi prinse a se preumbla, agitată, prin cameră, vărsând lacrimi 
sfâşietoare şi spunându-şi ce vrea să însemne acest vis. Ştefan, privindu-o povestind cele 
ce visase, îşi dădu seama cât de mult o iubeşte, şi-i strânse iară buzele într-un sărut 
fierbinte, ce o făcu pe fată să izbucnească-n hohote. Ştefan o strânse, gingaş, la pieptul 
său, şi-i sărută gâtlejul mlădios de fată, cu foc, umezindu-i-l în acelaşi timp cu lacrimile 
sale. Fata se lăsă mlădioasă în braţele sale, cu pieptul fierbinte, şi-i sărută cu foc mijlocul.  
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Aşa se cunoscură Ştefan cu Maria în noaptea zilei de 25 spre 26 septembrie, în 
casa domnească a mănăstirii Putna, iubindu-se cu foc pe mantaua sfinţită în taină, fără 
ştiinţa lor, cu Taina Cununiei, de însuşi Paisie, fiindu-i dată anume pentru aceasta marelui 
Daniil, ca această cunoaştere a lor să fie fără de păcat.  
 

XIV 
 

Cununia fu săvârşită în pădure, la chilia stareţului Daniil, pe pietroiu pe care el se 
rugase atâtea nopţi şi zile, în taină, atâţia ani de zile, piatră pe care însuşi stareţul Serafim 
plânsese altădată 1000 de zile şi 1000 de nopţi, înainte să-nceapă propovăduirea 
adevărului luptei creştine pentru dobândirea Duhului Sfânt. În loc de cununi de aur, 
Daniil le puse pe creştetele feciorelnice coroniţe de salcâm. Erau Rusaliile. Natura toată 
era scăldată în acea lumină în care Ştefan, mai înainte. Îl văzuse pe Daniil în cele 40 de 
zile de sihăstrie împreună cu acesta. Pe chipul fetei era o bucurie negrăită. Toată 
frumuseţea pădurii i se vedea în ochi. Ştefan, îmbrăcat simplu, în haine ţărăneşti, avea o 
privire blândă, frunzele fagului sub care se săvârşea taina umbrindu-i ochii, ce păreau 
astfel şi mai strălucitori. Când gustară din pâinea scăldată prin miere, simbol al dragostei 
şi-al vieţii împreună, rămaseră cu toţii uimiţi, văzând deasupra unei ramuri a unui fag ce 
le stătea deasupra creştetelor, un porumbel alb, strălucitor, ce le grăia vorbe dumnezeieşti. 
Porumbelul, după ce termină de grăit cuvintele de ne-nţeles, coborî şi se aşeză pe părul 
fetei, drept în creştetul ei. Avea părul legat, simplu, iar cununiţa de salcâm îi stătea atât de 
frumos. După ce stătu o vreme pe capul fetei, îmbrăţişându-i faţa cu aripile lui albe şi 
pufoase, îi făcu acelaşi lucru şi lui Ştefan, iar apoi, luând iarăşi grai, în compania privirii 
uimite a stareţului Daniil, ce nici nu-ndrăznea să-şi dezlipească privirea de la minunea ce-
o vedea aievea în faţa lui, îi îndemnă să se sărute. Atunci, întorcându-şi amândoi privirea 
unul spre celălalt, se sărutară prelung, timp în care porumbelul sfânt se făcu nevăzut. 
Văzând minunea care s-a-ntâmplat, şi amintindu-şi de stareţul lor, şi de marele bine pe 
care i-l făcuseră, se desprinseră din lunga sărutare, şi, cu lacrimi în ochi, îl îmbrăţişară şi-l 
sărutară dulce amândoi deodată fiecare în colţul gurii în dreptul căruia se afla. Stareţul 
izbucni în plâns, şi-i sărută şi el pe frunte, nu înainte de a le sărută mâinile albe, subţiri şi 
frumoase, ca de icoană. Apoi îi duse la un izvor numai de el ştiut, pe care nu i-l arătase 
nici unuia dintre ei niciodată, şi-i puse să bea din apa ce cobora cu clinchet dulce dintr-o 
stâncă. Apoi, cu mâna udă, îi însemnă pe amândoi cu semnul Sfintei Cruci pe piept, braţe, 
frunte şi buze, şi dispăru din faţa lor. Uimiţi şi de-această minune, însă cuprinşi de o 
iubire cum nu simţiră până atunci, se cunoscură încă o dată sub lăcrimările pline de susur 
ale izvorului ce ne-ncetat curgea. Apoi, fericiţi ca doi copii, prinseră a alerga chicotind şi 
aruncându-şi galeşe priviri, prin întreaga pădure, şi smulgându-şi unul altuia fugar câte o 
sărutare. Ajunseră aşa, privindu-se necontenit unul pe altul cu dragoste, ţinându-se de 
braţ, până la izvorul la care pustnicul îl trimitea p Ştefan în fiecare zi. Nu se mai sărutau 
privindu-se zburdând printre fagii frumoşi, şi printre razele ce pătrundeau alene printre 
frunze. Ba că se luau pe rând la braţ, ba unul îşi trecea mâna pe deasupra gâtului celuilalt, 
furând o sărutare, ba se opreau în câte-o poieniţă îmbrăţişându-se prin câte-un luminiş, ba, 
tremurând, îşi mângâiau amândoi braţele cu degetele fine. Într-un final, când se-apropie 
de înserare, se aşezară amândoi întinşi pe iarbă, în aşa fel că capetele li se-atingeau în 
creştet, şi începură a se bucura de miile de stele ce parcă pentru ei sclipiră toată noapte. 
Dimineaţa, după ce se cunoscură cu nesaţ încă o dată, porniră iarăşi către chilia 
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pustnicului. Ajunşi acolo, fură cutremuraţi. Părintele Daniil îşi trăia ultimele clipe. Câtă 
suferinţă putea atunci să le cuprindă inimile proaspăt împlinite. Deşi veniseră ca doi 
frumoşi copiii să-i spună părintelui despre frumuseţea dragostei lor printre fagi, îl găsiră 
de-abia trăgându-şi sufletul. Părintele, cu ochii închişi, de-abia mai sufla. Încercă să se 
ridice, dar nu putu. Fără ca să-şi dea seama, îngenuncheară amândoi şi începură să-i 
sărute mâna înfocaţi. Părintele ăşi mai reveni puţin, dar se vedea că nu mai avea mult de 
trăit.  Maria, care se îneca în propriul plâns, încercă să-i spună o vorbă, dar îşi prăvăli 
chipul ud în mâna schimnicului. Ştefan, îngenunchiat la rându-i lângă soţia sa, îi strânse 
în buze mâna, şi încercă să-i spună Sfinte. Aşa plângându-şi amândoi părintele 
duhovnicesc, înecându-se de propriul lor plâns,  la căpătâiul stareţului ce-i învăţase ce 
înseamnă dragostea, îşi dădea seama că se iubeau cum o tărie ce numai Duhul Sfânt le-o 
putea dărui. Astfel, cu faţa îmbrăţişată de amândoi fii lui, stareţul îşi dădu duhul. 
 

XIV 
 

Înmormântarea fu fastuoasă. În codrii Voroneţului, unde părintele îşi exprimase 
dorinţa de a fi înmormântat, în locul unde-l cunoscuse pe stareţul Paisie, se adunase 
întreaga ţară a Moldovei. Soborul arhieresc începu Liturghia. Ştefan şi cu Maria, proaspăt 
cununaţi, purtară racla cu moaştele sfântului( căci deja trupul sfântului se prefăcuse în 
moaşte izvorâtoare de mir) pe umerii lor, iar Mitropolitul Teoctist, sfâşiat de durere că 
mărita ţară a Moldovei mai pierduse un sfânt, îngâna trist cuvintele prohodului. Pe 
chipurile ţăranilor adunaţi la înmormântare se vedea o durere sfâşietoare, mai mare decât 
cea din timpul invaziilor străine. Se vedea cât de mult fusese îndrăgit acest Daniil, cât de 
mult îl iubise poporul dreptmăritor al Moldovei. Când racla cu moaştele fu pogorâtă în 
mormânt, un murmur de durere nemărginită îi cuprinse pe toţi cei prezenţi. Când 
terminară de zidit groapa cu piatra pină de ornamente pe care era scris cu litere slavone 
Daniel smeritul schimonah, toţi cei prezenţi în biserică începură să plângă în hohote. 
Maria şi Ştefan nu-şi putură stâmpăra durerea, şi acolo, în faţa tuturor, strâns uniţi într-o 
îmbrăţişare a durerii, începură să plângă tremurat. Apoi, amândoi, smulgându-şi ca 
înnebuniţi hainele de deasupra de pe ei, căzură cutremuraţi pe piatra de mormânt, şi 
începură să o sărute cu înflăcărare. De-odată uşa micii biserici se deschise şi un vânt rece 
pătrunsese în biserică, răscolind odăjdiile preoţilor şi deranjându-le obiectele de pe masa 
altarului. Uşile împărăteşti se deschiseră singure, şi acolo, în faţa tuturor acelor chipuri 
înmărmurite, apăru, în slavă, chiar Daniel. Înălţându-se deasupra mulţimii, în mulţimea 
de culori ale bisericii ce acum parcă strălucea cu o strălucire cerească, grăi vijelios, şi 
totuşi senini: 

- Maria! Ştefane! De ce mă mâniaţi jelindu-mă ca pe un mort, când eu sunt viu, şi 
mă bucur de slavă la picioarele stăpânului Ceresc, sorbind cu dulceaţă ca Maria fiecare 
dulce vorbă pe care mi-o rosteşte! 

 Cei doi, înspăimântaţi de cereasca arătare, îşi dezlipiră buzele de pe piatră, şi, 
îndreptându-şi privirile stupefiate, îngenuncheară la picioarele stareţului care, 
mângâindu-i cu ambele mâini pe fiecare pe creştet, rosti: 

-Fii mei! Iubiţii mei! Pentru aceasta v-am vorbit eu atâta de viaţă şi de Înviere, ca 
să pupaţi o piatră şi s-o spălaţi cu lacrimile voastre preacurate! Sunt viu, şi voi fi viu 
întotdeauna! Căci Dumnezeu m-a hărăzit printre moştenitorii Împărăţiei Cerurilor! Şi-şa 
va fi oricine va crede în Hristos şi îşi va da viaţa pentru EL! Şi, zicând acestea, se întoarse 
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către masa altarului. Pe când se pregătea de Liturghisire, înconjurat de îngeri, când să 
rostească “luaţi”, se făcu nevăzut, cu-acelaşi vuiet însoţitor. Uşile împărăteşti rămaseră 
deschise. La fel şi uşile de la intrare. Apoi, o stranie bucurie îi cuprinse pe toţi. Urmau 
vremuri grele pentru Moldova, şi schimnicul a vrut să întărească ţara pentru suferinţa ce 
abia începea. 
 

Partea a II-a 
                                                               

I 
 

Era începutul lui Iulie. Ţara Moldovei, cu dealurile ei line, nu era pregătită pentru 
nenorocirea ce i se pregătea anume pentru a cerne aurul de nisip. Mahomed sultanul, cu 
toată puterea sa, trecu Dunărea la începutul lunii iulie, iar tătarii au atacat din nord, lovind. 
Pe mare, navele sultanului atacară Chilia şi Cetatea Albă, eşuând însă în încercarea de a 
cuceri aceste două cetăţi. În total, oştile sultanului numărau aproape 150000 de oameni 
Ştefan, aşteptând aceast imens puhoi de oameni, se retrăsese cu călăreţii săi la Vaslui. 
Oastea otomană înainta cu greu, căci o ciumă năprasnică se pornise în toată ţara, anume 
parcă pentru a secera rândurile invadatorilor.  

Apropiindu-se Mahomed de Vaslui, Ştefan incendie târgul şi se retrase la Roman, 
între zidurile noii cetăţi de-abia ridicată acolo. Însă cetatea a fost asediată şi distrusă, 
pârcălabul ei, Vâlcea, murind în asediu.  

Domnitorul, după ce lăsă pradă focului şi târgul Romanului, domnul s-a retras în 
Cetatea Neamţului. Sultanul şi-a părăsit scopul expediţiei, care era Suceava, şi, înaintând 

pe apa Moldovei, ajunse la Pârâul Alb. Era o după-amiază 
minunată. Soarele strălucea deasupra câmpurilor cu flori 
Sângele Voinicului, prefigurare a sângelui ce va fi vărsat 
în acest loc. În momentul în care Mahomed cugeta unde 
oare să fie duşmanul, Ştefan, cu întreaga sa oştire, atacă 
din pădure. Oştenii moldoveni, îmbrăcaţi în haine 
ţărăneşti, cu suliţe şi scuturi din lemn sau fier, se aruncară 
cu vitejie în suliţele ienicerilor, murind acolo moarte 
mucenicească.  

Mai târziu, Ştefan, amintindu-şi această bătălie şi 
la sugestia doamnei sale, ridică acolo o biserică a cărei 
pisanie, emoţionantă, grăieşte aşa, dând expresie în slove 
de piatră întregii dureri de acolo:  

“În zilele binecredinciosului şi de Hristos iubitorului domn, Io Ştefan Voievod cu 

mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, în anul 6984 (1476) iar 

al domniei lui al douăzecelea curgător, ridicatu-s-a puternicul Mahmet împăratul turcesc 

cu toate puterile sale răsăritene; încă şi Basarab Voievod, căruia i se zicea Laiotă, a venit cu 

dânsul cu toată ţara lui basarabească şi au venit să prade şi să ia Ţara Moldovei şi au ajuns 

până aici la locul ce se zice Pârâul Alb. Şi noi Ştefan Voievod şi cu fiul nostru Alexandru, 

ieşit-am înaintea lor aici unde am făcut mare război cu dânşii în luna lui iulie 26 şi cu voia 

lui Dumnezeu au fost biruiţi creştinii de către păgâni şi au căzut acolo mulţime mare dintre 
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ostaşii Moldovei. Tot atunci şi tătarii au lovit Ţara Moldovei din acea parte. Drept aceea a 

binevoit Io Ştefan Voievod cu a sa bunăvoinţă şi a zidit acest hram întru numele 

arhistrategului Mihail şi întru rugă sieşi şi doamnei sale Maria şi a fiilor săi Alexandru şi 

Bogdan şi pentru sufletul tuturor binecredincioşilor creştini care s-au prăpădit aici în anul 

7004 (1496) iar al domniei sale al patruzecelea curgător luna lui noiembrie 8. “ 

II 

A fost mare suferinţă atunci în Ţara Moldovei. Sufletele domnitorului şi ale 
domniţei erau indurerate la vederea suferinţei ce era atunci pretutindeni. De atunci, 
ospeţele domneşti au fost lipsite de muzică. Hainele strălucitoare ale boierilor şi 
domnitorului fură înlocuite de acum încolo cu haine simple, închise la culoare, din 
mătase veneţiană.  

De atunci înainte, Ştefan şi soţia sa începură zidirea a numeroase bisericişi 
mănăstiri. Peste tot unde era un sat care se întâmpla să nu aibă biserică, unde oamenii 
trebuiau anevoie să meargă în fiecare Duminică la Liturghie peste dealuri şi văi la 
biserica din alt sat, evlavioşii domni zidiră, după posibilităţile vistieriei, biserici de lemn 
sau de zid, pe care, pisaniile, toate, grăiau: IO Ştefan Voievod. 

Tot în acea vreme Ştefan şi Maria avură şi primul şi singurul lor cocon, Bogdan-
Vlad, viitorul domn Bogdan al III-lea. Se hotărâseră amândoi să îl numească astfel după 
numele specifice familiilor domnitoare ale ambelor ţări.  

Pentru creşterea şi educarea lui Bogdan cei doi îl tocmiseră chiar pe mitropolitul 
Teoctist, însă, când acesta muri în iarna anului 1479. Pe atunci fuseseră în Ţara Moldovei 
mai multe semne mari, care îi vesteau voievodului şi întregii sale ţări apropierea unor 
vremuri grele. În vara aceluiaşi an, un cutremur zgudui întregul pământ al ţării. Vii îşi 
jeleau morţii în toată împărăţia, încât toată ţara întreagă era numai un bocet înălţat din 
inimile sfâşiate ale moldovenilor către bunul Dumnezeu. Însuşi Ştefan, în nopţile lungi şi 
triste petrecute în diferitele sale cetăţi, retrăgându-se singur în odaia sa, se pornea să 
plângă cu lacrimi grele în faţa icoanelor de pe pereţi, dintre care cea frumoasă era icoana 
Maicii Domnului cu ochii roşu-spre roz, în culorile abia pictatei Moldoviţe.  

III 

Trebuie să spunem că pictarea Mănăstirii Moldoviţa, o veche zidire de pe 
vremea bunicului Alexandru cel Bun, era un loc preferat al Mariei. Adesea ea 
mergea singură acolo, şi rămânea săptămâni întregi, rugându-se pentru poporul 
Moldovei  
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Princess Militsa of Ungrovlachia, 
Mother of all Serbs and queen of all 
Romanians 
 

Queen Militsa of Ungrovlachia is one of the 
most fanscinating and holy princeses that the Serbian 
people had. 

Niece of Tsar Iovan Brankovici, the last tsar of 
medieval Serbia, who became a monk under the name 
Maximos and became archbishop of Ungrovlachia, and 
finally a saint, Saint Maximos, and wife of Saint Neagoe, 
Holy Prince of Ungrovlachia, princess Militsa wanted to 
resurrect Serbia by transforming Ungrovlachia, a little 
country situated at the margins of Europe, in a New 
Serbia, and New Constantinople. 

That’s why, collaborating with here husband, 
she tried to resurrect Serbian culture by supporting 

almost all the Monasteries in Serbia, and Hilandar monastery from Mount Athos.  
In Ungrovlachia, she built two magnificent churches, the church from Curtea de 

Argesh and the one from Targovishte, were she moved the capital and the archbishop’s 
siege, by the model of Constantine, who moved the capital from pagan Rome two 
Christian Constantinople, fact which signifies the transformation of Targovishte in the 
New Rome of Serbia. 

There, she built, alongside here husband, a superb church, having 8 towers which 
signified the eternal realm of Christianity and the fulfillment of the wight day, the day of 
the Apocalips, the day when Christ will be seated in the middle of us. In 1493, that being 
the 7000 year from the Genesis, people felt that the end eas comning. The building of a 
church with eight towers, the biggest orthodox church then after Hagia Sophia, signified 
the eternal realm of the Church, and the thought that orthodox Christians must have at the 
Last Judgement. 

At Curtea de Argesh, she built a Church marveliosly decorated, which symbolized 
the Tree of Life which is Christ. The church has 12 stears, symbolizing the 12 tribes of 
Israel, which simbolises the eternal rule of the Church, the Last Judgement and the 
universal rule of Orthodoxy, and the Pronaos is supported by 12 pillars, simbolising the 
Holy Apostles, and the universality of the Orthodox Church. 

Above the etrance in the Noas, she hung an Icon of Saint Simeon and Sava, 
simbolising the resurrection of Serbia, and one of Holy Kneaz Lazar and Holy Militsa, 
his wife, simbolising also the resurrection of Serbia. 

At the inauguration of this church, there were present 17 egumens from Mount 
Athos, and the Holy Patriarch of Constatinople, and at the inauguration of the Church 
from Targoviste, which had 460 sqm, and a cupola of 9 m width, being the largest church 
in orthodoxy after hagia Sophia, but being demolished by the german principe Carol in 
the XIX/th century, Targovishte was namend New Constantinople, and the church New 
Hagia Sophia. 

Tsar Ivan the Terible built the church of Vasili Blajeni after the model of the 
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church in Targovishte, these two churches being the only two churches that have 8 towers 
in orthodoxy, fact that simbolises the eternity of Byzantium, the Christian Empire.. 

How was this possible? Princess Militsa, alongside here husband, were the 
spiritual sons of Saint Nifon, one of the most influential isichasts of orthodoxy, Patriarch 
of Constantinople, in the time he was ruller of the church of Ungrovlachia. It is possible 
that Saint Nifon learned the two, Neagoe and Despina, all these things, and that they, 
becoming princess, applied the teachings of Saint Nifon in their realm, who wanted to 
transform Targovishte in the ecumenical siege, freeing it from the turks. Radul rejected 
this proposal, so Neagoe tried, with success, to continue the work of his master. 

Saint Nifon was named in is time the new Hrisostomos, and was deposed from his 
siege by the sultan. He came afterwords in Ungrovlachia, where he held a sinod and there 
entered in conflict with the voivod from that time, Radul, who wanted to merry one boyar 
with a girl, the boyar having family in Moldavia. Queen Militsa and Neagoe supported 
the Saint, with the risk of being beheaded, and Neagoe fled with him at Athos, were he 
was his spiritual son, while Militsa refugiated in Serbia. 

When Neagoe conwuered the realm, the brought back the reliques of Saint Nifon, 
who in a vision forgave Radul for the prier of Neagoe, and Neagoe and Militsa gave the 
hand of Saint John the Baptist to Dionisiu Monastery, and kept the head and hand of 
Saint Nifon, in Ungrovlachia. 

Neagoe wrote some Teachings for his son with Militsa, Theodosius, which are 
one of the most important works of orthodox thinking in the world, and one of the most 
beautifull works of Serbian Slavonic in orthodoxy. 

Aftre Neagoe died, Militsa became a Monk, although she was verry young, not 
wanting to merry someone else, with the name Platonida, at Ostrov Monastery in 
Ungrovlachia, were she died. 

Princess Militsa commanded to the Serbian Protos of Athos, Gavriil, to write the 
life of Saint Nifon, the last hagiographic work of Serbian culture, in the stile of the Life 
of Saint Savvas, and supported the only tipography in Slavonic in the world, which was 
seated at Targovishte, the capital of Militsa and Neagoe.  

That time, Targovishte was the center of the orthodox world, and Neagoe and 
Militsa were the tsar’s of orthodoxy, being named like this by the Patriarch’s of  
Constantinople, Alexandria and Antiochia, and by the Protos of Mount Athos and the 
egumens from there. 

The model of Neagoe and Militsa was followed by Holy Tsar Ivan, and Russia 
became New Rome and The orthodox Empire. 

The life of Princess Militsa is one of the most holy orthodox lifes in history, and 
princess Milista should be canonized by the name Holy Platonides, Queen Militsa of 
Ungrovlachia, Tsar of Serbia and Queen of Valachia. 

Here life brings togheter all the orthodox peoples, serbs, greeks and Russians, and 
gives a model to every orthodox woman today, of piety and love for the country, husband 
and son. 

She is the only princess in the world represented holding with here husband the 
church of Curtea de Argesh, and wathing here huspand and vice-versa with love and 
tandress, and offering here dead son, Theodosius, the The Mother of God Holding Her 
Son Aftre He was borught down from the Cross. This icon only gives testimony to her 
holiness. 
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ACATISTE 
 

 

Acatist închinat Sfinţilor Simion şi 
Sava 
 

Condac I 
 
Pe cei mai mari stâlpi ai ortodoxiei, pe focul cel 

viu al Serbiei care arde orice patimă, pe uriaşii întru 
Hristos ai credinţei ortodoxe, pe Sfinţii Simion şi Sava, 
astăzi să-i cinstim cântându-le: 

 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava 

Serbiei! 
 

Icos I 
 
Te-ai născut, Sfinte Simion, în ţară ameninţată de pericolul papistăşiei, şi când tu 

ai crescut mare, ai fugit la 20 de ani în Munţii Ţării Rascilor, unde, urcându-te la oraşul 
slăvit numit Ras, în biserica Sfinţilor Petru şi Pavel ai primit împreună cu tovarăşii tăi 
Dragaş, Basaraba, Vojka, Kraje şi Branko Sfântul Botez luând numele Sfântului Mucenic 
Ştefan, arătând slava mucenicească a viitorului Serbiei, statul robilor sfinţi ai ortodoxiei, 
drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, stea răsărită din pântecele dragostei maicii tale! 
Bucură-te, frumuseţe a Botezului ortodox! 
Bucură-te, iubit şi ales de bunul Dumnezeu! 
Bucură-te, ţar al ortodoxiei şi luptător împotriva papolingăilor! 
Bucură-te, vestitor al ortodoxiei prin paloşul dreptăţii! 
Bucură-te, stârpitorul eresurilor din pământul Serbiei! 
Bucură-te, frica laşilor numiţi papistaşi! 
Bucură-te, spaima bogumililor! 
Bucură-te, duşmanul monofiziţilor! 
Bucură-te, tatăl ortodocşilor! 
Bucură-te, extaz întru Hristos! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
Condac II 
 
Odată botezat, ai luat sabia în mână, Sfinte Simion, şi cu paloşul ortodoxiei ai 

adus la ortodoxie toate ţinuturile dintre Marea Adriatică şi Nistru, şi toate neamurile S-au 
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plecat Cuvântului Hristos, astfel încât împreună cu tine Îi cântau Domnului: Aliluia! 
 

Icos II 
 
Toţi falşii episcopi ai falsului papă de la Râmul cel antihristic au fugit de slava ta, 

că nu suferea strălucirea feţei tale când mărturiseai Cuvântul Hristos, şi toţi necredincioşii 
tremurau de spaima nelegiuirii lor, că te ştiau mare luptător, şi cel ce ai fost numărat încă 
înainte de naşterea ta între apostoli, drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, prigonitorul necredincioşilor! 
Bucură-te, apărătorul ortodocşilor! 
Bucură-te, duşmanul papalităţii! 
Bucură-te, dragostea pravoslaviei! 
Bucură-te, vitejie însemnată cu semnul Sfintei Cruci! 
Bucură-te, anticatolicism întrupat! 
Bucură-te, că pe bogumili din codrii fărădelegii lor îi scoteai şi îi tăiai pentru 

hulele lor! 
Bucură-te, slujitor al lui Hristos prin dragoste! 
Bucură-te, că ai urât ceea ce a urât şi El! 
Bucură-te, curăţitor de eresuri al patriei tale! 
Bucură-te, surpător al vicleniilor papei! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
Condac III 
 
La nunta ta s-au minunat popoarele, văzând strălucirea celor ce erau înainte 

număraţi cu ciobanii, căci în haina cea sfântă a pravoslaviei străluceau, şi Raska era 
fericită văzând că un nou Sfânt Constantin s-a născut, încât toată Serbia cânta lui Hristos: 

 
Aliluia! 

 
Icos III 
 
La nunta ta ochii îţi sclipeau de dragostea pentru Hristos, iar soţia ta părăsind 

văzând slava lui Hristos în ochii tăi eresul s-a botezat înainte de nuntă, şi atunci toată 
Serbia te-a slăvit, că pe fiica dogelui Veneţiei ai botezat, prin dragoste, drept pentru care 
îţi cântăm: 

 
Bucură-te, slavă a iubirii mărturisitoare! 
Bucură-te, spaimă a curviei rău-cuvântătoare! 
Bucură-te, alăută a Duhului Sfânt! 
Bucură-te, că Botezul şi Nunta la tine au fost apropiate! 
Bucură-te, că Staro-Raşka s-a bucurat cum de mult nu se mai bucurase! 
Bucură-te, Constantin nou ivit pe plaiurile străvechi! 
Bucură-te, că tatăl şi mama ta s-au botezat şi ei văzând slava lui Hristos! 
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Bucură-te, că tot poporul atunci s-a umplut de har şi a primit ortodoxia jurând să 
nu o părăsească niciodată! 

Bucură-te, ţar încoronat de preoţii ciobanilor! 
Bucură-te, cel încoronat în biserica unde te-ai botezat! 
Bucură-te, radiere a botezului! 
Bucură-te, surpătorul înşelăciunii! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
Condac IV 
 
Mult ţi-ai iubit soţia ta, şi aceasta ţi-a născut trei fii, Vukan, Ştefan şi Raţko, iar 

puţine mame ca Ana au avut slava de a avea aşa fii, că mari au fost toţi, pentru că erau 
din sângele tău, şi pe Hristos l-au iubit de mici, astfel că aceştia din pântecele maicii lor Îi 
cântau lui Hristos: Aliluia! 

 
Icos IV 
 
Raţko creştea şi frumos se făcea, mare la oşti era, şi un sfert din ţară guverna, iar 

fecioarele de soţ îl râvneau, însă el iubea rugăciunea inimii şi inima lui râvnea o slavă 
mai mare, drept pentru care îi cântăm: 

 
Bucură-te, Rugăciune a Inimii! 
Bucură-te, Cruce a răbdării în iubire! 
Bucură-te Atlas pe care ai ţinut Cerul Serbiei! 
Bucură-te, că ai urât slava cea pieritoare şi ai iubit-o pe cea nepieritoare! 
Bucură-te, frumuseţe ce o vroiai doar pentru Hristos! 
Bucură-te, stârpitorul cu arma a eresurilor albaneze! 
Bucură-te, prietenul ciobanilor dintru care ai ieşit! 
Bucură-te, că stâna lor, şi nu palatul îl iubeai! 
Bucură-te, că brânza îţi era cel mai bun ospăţ şi păşunea Împărăţie! 
Bucură-te, că acolo Rugăciunea năvălea în tine! 
Bucură-te, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine 

păcătosul! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
Condac V 
 
Tatăl tău pe cea mai frumoasă prinţesă îţi găsise, evlavioasă, sfântă şi frumoasă, 

dar doi călugări sfinţi ruşi de la Mănăstirea Sfântului Pantelimon te-au făcut să vezi că 
există bucurie mai mare decât aceea pregătită de tatăl tău, şi atunci în ascuns ai lăsat toate 
şi i-ai urmat, ajungând pe stâncile Sfântului Munte Athos de unde Îi cântai lui Hristos: 
Aliluia! 
 

Icos V 
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Oştile tatălui tău alergau după tine, dar călugării bătrâni s-au dovedit mai rapizi 
decât toate carele sale, şi prea târziu au ajuns, căci Rastko a murit pentru lume, şi Sava 
pentru Veşnica Împărăţie s-a arătat înaintea lor, aşa că nimeni nu mai poate avea slava ta, 
Sava, drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, atlet al dorinţei călugăreşti! 
Bucură-te, puternic al rezistenţei la ispite! 
Bucură-te, slavoslovire neîncetată prin feciorie a lui Hristos! 
Bucură-te, ruşinarea celor ce cred că prin forţă pot ţine oamenii în lume! 
Bucură-te, asceză neîntreruptă! 
Bucură-te, râvna pentru ca şi părinţii tăi să se mântuiască! 
Bucură-te, singurul dintre fii care ţi-ai îndemnat tatăl şi mama să părăsească 

lumea! 
Bucură-te, ce ai scris epistole ca un nou Pavel în care slăveai Rugăciunea Inimii! 
Bucură-te, că tatăl tău şi mama ta când le citeau pângeau dar mândria încă nu li se 

frângea! 
Bucură-te, părinte al pustiei athonite! 
Bucură-te, prieten al Sfântului Sava din Palestina care prin legământ ţi-a lăsat ţie 

toiagul şi icoanele sale! 
Bucură-te, că ai împodobit Serbia ca Ierusalimul prin viaţa ta! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
Condac VI 
 
Într-o dimineaţă, tatăl tău n-a mai putut rezista, şi în lacrimi avându-şi faţa 

adâncită, strigă: Eu vin după Hristos şi Raţko, şi atunci, lăsând pe Vukan în loc, se 
călugăreşte la Studeniţa, luând numele de Simion, iar soţia sa, la Sopocani, luând numele 
de Anastasia, ceea ce se tâlcuieşte Înviere, şi atunci Sava a văzut din Athos în văzduh 
toate acestea, şi Îl slăvea pe Hristos, cântându-I: Aliluia! 

 
 

Icos VI 
 
O, tată, trebuie să îi fi spus Sava când în pragul uşilor mănăstirii Vatoped l-a 

văzut la Athos, cu adevărat omul lui Hristos până la capăt ai fost, că mi-a fost dat să te 
văd în haine călugăreşti, adevărate şi veşnice haine împărăteşti, făcându-se primul din 
neamul tău ce ai ales Împărăţia Cerească pentru cea pământească, drept pentru care lasă-
mă, tată să-ţi cânt, şi îi cânta Sava: 

 
Bucură-te, tată ce ai desăvârşit menirea ta! 
Bucură-te, că cel ce ai cinstit Cerul! 
Bucură-te, că te-ai întâlnit cu fiul tău în mănăstire! 
Bucură-te, că de aici spre ceruri amândoi vom avea privire! 
Bucură-te, că în psalmi dragostea părintească se va uni cu cea călugărească! 
Bucură-te, dor ce a spart clişeele lumeşti! 
Bucură-te, împreunare a tuturor voinţelor într-una singură către Hristos! 
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Bucură-te, că toată familia noastră în mănăstire s-a împlinit! 
Bucură-te, că familie în ceruri acuma suntem! 
Bucură-te, tatăl meu cel iubit! 
Bucură-te, slava fiului tău! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
Condac VII 
 
Şi tatăl îl îmbrăţişa pe fiul său, şi cu lacrimile ca şi cu mir îl ungea, şi Dumnezeu 

în cer se bucura, că puţini fii şi părinţi astfel dintre oameni au ajuns, şi ei îmbrăţişându-se 
pe Domnul Îl slăveau cântându-I: Aliluia! 

 
 

Icos VII 
 
Mare bucurie a fost pe Sfântul Simion văzându-şi fiul strălucind cu chipul 

desăvârşit de prezenţa lui Hristos în sine, şi astfel atunci cuprins de Duh Sfânt îi grăia 
Simion lui Sava, spunându-i: 

 
Bucură-te, fiul meu de astăzi şi întru Hristos! 
Bucură-te, lacrimă de mir ce la Hristos Mirele tău ai venit! 
Bucură-te, cea mai de seamă podoabă a trupului meu! 
Bucură-te, cea mai înaltă danie a mea către Sfântul Munte! 
Bucură-te că aşa danie puţini împăraţi au mai făcut! 
Bucură-te, că chipul tău mă cinsteşte pe mine şi poporul meu sârbesc! 
Bucură-te, că prin tine i-am întrecut pe David, Solomon şi Constantin! 
Bucură-te, că Adevărul pe Hristos L-ai iubit! 
Bucură-te, că eu am vrut să te cunun cu femeie, iar tu te-ai cununat cu Dumnezeu! 
Bucură-te, că ai fost singurul dintre copiii ce părintele ţi l-ai înţelepţit! 
Bucură-te, că mama ta ne slăveşte pe amândoi la Sopocani întru Hristos! 
Bucură-te, că puţine femei au avut cinstea ca soţul şi fiul său să fie monahi la 

Sfântul Munte şi Împăraţi ai Serbiei în acelaşi timp şi ne cântă: 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
 
Condac VIII 
 
Nu suporta sfinţiţii nevoitori ai Sfântului Munte să vă vadă în slava voastră, că 

străluceaţi când treceaţi pe lângă ei, şi faţa ei cu vălul pocăinţei trebuiau să şi-o acopere 
când în faţa lor apăreaţă, şi Rugăciunea lui Iisus cea mai frumoasă broderie a făcut în 
inimile voastre, căci ţesătura era de bună calitate şi firul de aur, firul relaţiei dintre tată şi 
fiu, drept pentru care Îi cântaţi lui Hristos ca nimeni alţii: Aliluia! 

 
 

Icos VIII 
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Hristos şi-a găsit odihnă în voi, căci ostaşi până la capăt ai lui Hristos v-aţi arătat, 
şi nimeni nu v-a putut întrece în nevoinţă, pat dulce odihnii lui Hristos relaţia dintre tată 
şi fiu aţi făcut-o, drept pentru care vă cântăm: 

 
Bucuraţi-vă, îmbrăţişare în Hristos! 
Bucuraţi-vă, unire a inimii de tată şi fiu în Rugăciunea lui Iisus! 
Bucuraţi-vă, că nimeni ca voi n-a mai fost în Sfântul Munte! 
Bucuraţi-vă, că Mănăstirea Hilandar aţi ctitorit! 
Bucuraţi-vă, că nepieritor palat acesta vi l-aţi făcut! 
Bucuraţi-vă, ctitorii adevăratei capitale a Serbiei! 
Bucuraţi-vă, tată şi fiu ctitori de mănăstire! 
Bucuraţi-vă, cele mai mari danii ale sfintei voastre zidire! 
Bucuraţi-vă, că unde s-a mai văzut ca înşişi împăraţii să se ofere danii de preţ 

ctitoriei lor! 
Bucuraţi-vă, că aţi înălţat neamul sârbesc până la picioarele lui Hristos! 
Bucuraţi-vă, că la voi fiul a fost părinte, şi părintele fiu! 
Bucuraţi-vă, că la voi fiul l-a făcut pe tatăl părinte şi schimonah! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
Condac IX 
 
Într-o dimineaţă, Simion vine la Sava şi îngenunchiind în faţa sa, îi spune: să spui 

neamului tău să aleagă Împărăţia Cerească, că eu pe aceasta am ales-o, şi să aperi 
ortodoxia la toate neamurile care ţi-o vor cere, şi murind cu capul în mâinile fiului, 
inimile amândurora au strigat una în Ceruri şi alta pe pământ lui Hristos: Aliluia! 

 
Icos IX 
 
Mir a ieşit din coapsa tatălui său, şi Sava, având mâinile pline de mirul frumos 

mirositor, a început să plângă şi slăvind aşa zicea Sfântul Sava în glas de psalmi: 
Bucură-te, tatăl meu şi sfântul neamului meu! 
Bucură-te, că care dintre copiii s-a învrednicit ca din moaştele tatălui său să-i 

curgă mir în mâini! 
Bucură-te, că pe mine prin acest mir m-ai uns arhiereu al neamului meu! 
Bucură-te, că nimeni nu a mai avut şi nu va mai avea această cinste! 
Bucură-te, că tu tată tot m-ai uns cu mirul cel sfânt Împărat chiar fiind eu călugăr 

şi chiar fiind tu mort! 
Bucură-te, cât de mult ai vrut să te urmez! 
Bucură-te, că mirul tău este adevărata ungere pe care un copil o poate primi de la 

tatăl său! 
Bucură-te , ce dulceaţă şi dar i-ai dăruit fiului tău, sfinţenia ta! 
Bucură-te, că moaştele tale îmi sunt cel mai de preţ odor! 
Bucură-te, trupule din care am ieşit şi eu şi mirul Domnului Hristos! 
Bucură-te, odor nepreţuit care te laşi moştenire neamului tău! 
Bucură-te, aşa tată şiu strămoş a vrut Hristos să aibă toţi oameni, şi iată că noi 

sârbii avem! 
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Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 
 
Condac X 
 
Înmormântarea şi canonizarea ta, Sfinte Simioane, s-a făcut de fiul tău, şi purtând 

racla ta pe umerii săi, tot îl ungei cu mir pe capul său arătând cât l-ai vrut rege, şi acum l-
ai făcut ţar în ceruri, şi iată că prin mirul tău îi cânţi lui Hristos alături de fiul tău: Aliluia! 

 
Icos X 
 
Când Sfântul Sava te-a pus în mormânt, ai inundat groapa cu mir, şi când acesta 

ţi-a acoperit Sfintele Moaşte, a ieşit atunci o viţă de vie cu parfumul mirului, din 
mormânt, ce a cuprins biserica, şi atunci cu toţii s-au minunat şi v-au cântat: 

 
Bucuraţi-vă, struguri ai neamului celui mustind de Hristos! 
Bucuraţi-vă, dătători de rod tuturor celor ce vor mânca din viţa voastră! 
Bucuraţi-vă, că neamul vostru sârbesc va rodi în Ceruri! 
Bucuraţi-vă, că vinul făcut din acei struguri este cel mai onorat a fi transformat de 

Duhul Sfânt în trupul lui Hristos! 
Bucuraţi-vă, că fii voştri cei numeroşi din strugurii credinţei voastre umplu 

pământul! 
Bucuraţi-vă, că mirese şi miri din întreaga lume pot spune că fac parte din dinastia 

voastră! 
Bucuraţi-vă, călugări ce aţi avut nenumăraţi copiii şi rodiţi pântecele sterp! 
Bucuraţi-vă, că viţa de vie din mir e Nou Rug Aprins şi chip al Maicii Domnului 

care Fecioară şi Mamă este! 
Bucuraţi-vă, ca Maica Domnului a lucrat prin voi în lume, osaşi ai Maicii 

Domnului! 
Bucuraţi-vă, mustire de viaţă a călugăriei! 
Bucuraţi-vă, printre cei mai iubiţi ai lui Dumnezeu! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, Slava Serbiei! 
 

 
Condac XI 
 
Văzând că fratele tău Vukan e şovăielnic în ale credinţei, mânat de mirul cu care 

tatăl tău te-a uns arhiereu, ai mers la Niceea şi de la Împăratul grecilor ai cerut 
arhiepiscopia Serbiei, pe care primindu-o te-ai întors în Serbia, şi detronându-l pe Vukan 
cu moaştele Sfântului Simion care în faţa sa pentru că acest fiu trecuse la catolicism n-a 
mai izvorât mir, l-ai uns ţar pe Ştefan, fratele tău mezin, cu mirul ce a început din nou să 
izvorască din moaştele tatălui vostru, şi ai pus poporul sârb să jure că va păzi ortodoxia şi 
că va alege întotdeauna Împărăţia Cerească, şi atunci tot norodul a strigat împreună cu 
tine lui Hristos: Aliluia! 

 
 



 37 

Icos XI 
 
Pe toţi din neamul tău i-ai uns atunci cu mir din moaştele Sfântului Simion, şi 

făcând Sfântul şi Marele Mir din mirul izvorât din tatăl tău, ai botezat tot poporul tău în 
ortodoxie şi le-ai dat slavele, pentru ca toţi să îi dea slavă lui Hristos dând slavă sfinţilor 
săi, şi ca să îţi cânte şi ţie astăzi: 

 
Bucură-te, părintele nostru, Sava! 
Bucură-te, slava slavelor noastre! 
Bucură-te, că noi suntem poporul botezat cu mirul moaştelor tatălui tău! 
Bucură-te, întâiul nostru arhiereu! 
Bucură-te, cinstea neamului meu! 
Bucură-te, că păstorii veneau la tine şi luau botezul! 
Bucură-te, că munţii au mirosit a mirul Sfântului Simion şi stânile parfumate cu 

slavă erau! 
Bucură-te, că l-ai cinstit pe Hristos ca puţini chiar dintre sfinţi! 
Bucură-te, părinte al ortodoxiei noastre! 
Bucură-te, steag de luptă întru Hristos! 
Bucură-te, întronizatorul Sfântului Ştefan Întâiul Încoronat, fratele tău! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 

 
Condac XII 
 
Aflând că Ţarul şi ruda ta Ioan Asan al II-lea de la Târnovo a căzut în erezie, ai 

mers până la el, şi numai când i-ai arătat chipul tău strălucind, şi l-ai umplut de mireasma 
Duhului Sfânt, l-ai readus la ortodoxie şi i-ai dat canon să elibereze Constantinopolul de 
sub papistaşi, şi astfel el te-a ascultat, şi pe capul latinilor alături de soţia sa nelegiută 
catolică i-a tăiat, pedepsind erezia ce este adulter faţă de Hristos, şi astfel slava readucerii 
oraşului lui Constantin ţie Îţi revine, şi prin aceasta tu, Sava, I-ai cântat cel mai mult lui 
Hristos: Aliluia! 

 
 

Icos XII 
 
L-ai uns pe Ioan Ţar şi după ce în timpul Sfintei Liturghii săvârşită în calitate de 

Patriarh de Târnovo şi Papă Ortodox adevărat, din Noua Romă ce era Târnovo, te-ai 
aşezat în mormântul pregătit pentru Împărat la Târnovo, după ce mai întâi ţi-ai înviat 
fratele pe Sfântul Ştefan, care murise râvnind să fie călugărit de tine înainte ca tu să 
ajungi acolo, şi după ce l-ai Înviat l-ai călugărit, îndeplinindu-i voinţa, ca apoi să-l trimiţi 
la Domnul în odihnă pentru a se bucura de Sfinţenie ca monah, cum a vrut, ca apoi să se 
duci şila Hristos, întâlnindu-te cu el şi cu tatăl tău cel sfânt, drept pentru care îngerii ţi-au 
cântat: 

 
Bucură-te, că ai înviat din morţi un împărat ca să Îl primească Hristos ca călugăr! 

Bucură-te, că ai întors de la erezie un ţar şi l-ai făcut Împărat al Constantinopolului! 
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Bucură-te, că ai intrat împreună cu el în Constantinopol, şi l-ai uns cu acelaşi mir de la 
tatăl tău în Sfânta Sofia Împărat Roman! 

Bucură-te, că ai fost şi primul Patriarh ortodox al Constantinopolului de după 
cucerirea catolică, şi Ioan Asan primul Împărat Roman Ortodox de după papistaşi! 

Bucură-te, slavă ca tine nimeni nu a mai avut! 
Bucură-te, că tatăl tău ţi-a dat mirul cu care ai resfinţit Sfânta Sofia! 
Bucură-te, că toate bisericile din Constantinopol le-ai resfinţit cu mirul tatălui tău! 
Bucură-te, că toate popoarele vedeau puterea lui Hristos în tine! 
Bucură-te, că ai fost dintre ciobani şi ai ajuns făcător de Împăraţi! 
Bucură-te, păstor a trei Împărăţii! 
Bucură-te, că tu l-ai uns pe Împăratul de la Niceea Împărat Ortodox Roman cu 

mirul Sfântului Simion! 
Bucură-te, că ai adus neamul tău sârbesc la cinste mare! 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei! 
 

 
Condac XIII 
 
Ioan Asan a plâns toată viaţa după tine, şi ţi-a trimis Sfintele Moaşte la Mileşevo, 

unde Sfântul Ştefan al III-lea Ţarul rămas te-a primit, şi în Mileşevo la mănăstire 
moaştele ţi le-a aşezat, unde mulţi ţari, domni şi voievozi ţi-au împodobit mormântul, 
până când vicleanul de Sinan ţi-a ars la 1595 Sfintele Moaşte la Belgrad, astfel 
îndeplinindu-ţi-se visul ca să fii mucenic, chiar după moarte, şi cenuşa cu moaştele tale s-
a înălţat la Ceruri şi a ajuns la picioarele lui Hristos, şi şi acolo în ceruri I-a cântat: Aliluia! 
Aliluia! Aliluia! 

 
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, adevăraţi osaşi ai Serbiei! 
 
Rugăciune către Sfinţii Simion şi Sava 
 
Sfinţilor Simion şi Sava, ca voi slavă şi cinste nimeni dintre sfinţi n-a mai avut, şi 

de aceea vă rugăm: ajutaţi-ne în mântuirea noastră, ca să-i putem cânta lui Hristos: Alilui! 
 

 

Acatistul Sfântului Ştefan Decanski 
Ţar şi Mucenic al Serbiei 
 
 

Condac I 
 
Pe mai mare Împăraţilor şi pe cel mai slăvit 

dintre ctitorii sârbi, ziditor a peste 50 de biserici şi 
Sfintei Lavre Decani, pe Sfântul Ştefan cel cu bun nume 
să îl lăudăm, cântându-i: 
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Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărătorul poporul sârb în furtună! 
 
Icos I 
 
Ai fost împlinirea tuturor virtuţilor, şi slava tuturor celor pe care îi stăpâneai, că 

mijlocirile tale minunate erau pentru neamul tău, şi astăzi tu mijloceşti pentru noi sârbii şi 
de aceea îţi cântăm: 

 
Bucură-te, strugure răsărit din viţa nemanizilor! 
Bucură-te, fiu al dragostei Sfântul Ştefan Milutin cu Sfânta Ana a Bulgariei! 

Bucură-te, că vin dulce a ieşit din mucenicia ta, vin ce l-a mărturisit pe Hristos! 
Bucură-te, Împărtăşanie deplină a Trupului şi Sângelui lui Hristos! 
Bucură-te, smerenie întruchipată de răbdare şi umilenie! 
Bucură-te, dragoste şi dor de Hristos şi ortodoxia Sa! 
Bucură-te, lumină a vederii isihaste, duhovniceşti! 
Bucură-te, nectar plin de rodul bunei-cuviinţe! 
Bucură-te, bucium prin care sufletul sârbesc se face cunoscut în lume! 
Bucură-te, arhitect al Marii şi Sfintei Mănăstiri Decani! 
Bucură-te, că acolo ţi-ai zidit locaş de înmormântare! 
Bucură-te, că acolo ne mângâi cu Sfintele Tale Moaşte! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărătorul poporului sârb în furtună! 
 
Condac II 
 
Când te-ai născut, toată lumea s-a bucurat, şi clopotele din întreaga Serbie au 

cântat slăvind sfântă naşterea ta, iar părinţii tăi ţi-au pus numele Ştefan, pentru a arăta că 
mucenic vei fi asemenea întâiului mucenic, şi crescând tu Îl slăveai pe Hristos, cântându-i: 
Aliluia! 

 
Icos II 
 
Invidia şi pizma însă repede au clătinat pacea ta, căci ai fost orbit de duşmanii 

ortodoxiei, şi tu atunci ai plecat orb la Constantinopol, bucurându-te în inima ta de 
lumina necreată, şi primind făgăduinţă de la Sfântul Nicolae că el însuşi îţi va reda ochii 
înapoi, drept pentru care îţi cântăm: 

 
 
Bucură-te, că atunci când ai fost orbit, te-ai bucurat că vei vedea Lumina necreată! 

Bucură-te, că de mic oricum îţi doreai să fii orb pentru a nu vedea mizeriile lumii! 
Bucură-te, că Sfântul Nicolae ţi-a văzut smerenia, şi ţi-a făgăduit ţie ochii înapoi! 
Bucură-te, că de-atunci te-ai învrednici să contempli lumina necreată! 
Bucură-te, că cei din Constantinopol te priveau ca pe un sfânt! 
Bucură-te, că nu mai văzuseră fiu de împărat orb care să fie atât de smerit! 
Bucură-te, că niciodată tronul nu ţi l-ai dorit! 
Bucură-te, că dragostea ta era mereu la Hristos! 
Bucură-te, mucenic prin orbirea ta! 
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Bucură-te, dragoste ce se înălţa ca un turn de nezdruncinat pentru Hristos! 
Bucură-te, temei al dragostei pentru duşmani! 
Bucură-te, că ţi-ai unit inima cu mintea în Hristos! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărătorul poporului sârb în furtună! 
 
Condac III 
 
Iată că cu o noapte înainte de chemarea ta la tron, Sfântul Nicolae ţi-a adus ochii 

tăi, şi ţi i-a pus înapoi, aşa că tu neîncetat Îl slăveai pe Hristos că ţi-a redat prin sfântul 
său vederea şi îi cântai: Aliluia! 

 
Icos III 
 
Iată că ai primit ochii înapoi de la Sfântul Nicolae, şi ochii tăi sfinţiţi prin martiriu 

au fost sfinţiţi de atingerea nu numai a Sfântului, cât şi a Maicii Domnului şi a 
Mântuitorului, care I i-au dat sfântului, aşa că ochi duhovniceşti şi sfinţiţi de mâna lui 
Hristos trebuie numiţi ochii tăi, şi semn al muceniciei, drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, ochi duhovniceşti!Bucură-te, că ai primit lumina de la Hristos! 
Bucură-te, cel ce ai primit vederea iarăşi de la Sfântul Nicolae! 
Bucură-te, că prin ochii tăi vedeai şi lumea dar şi împărăţia cerească! 
Bucură-te, cel ce Îţi ţineai ochii ca pe amintire de la Hristos! 
Bucură-te, că permanent când deschideai ochii Îl slăveai pe Mântuitorul! 
Bucură-te, că ne eşti pildă şi nouă, care avem ochi, şi îi necinstim în păcat! 
Bucură-te, chip al privirii sfinţite! 
Bucură-te, veselie! 
Bucură-te, smerenie! 
Bucură-te, dragoste pentru Hristos! 
Bucură-te, ochi sfinţiţi! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărătorul poporului sârb în furtună! 
 
Condac IV 
 
Ajungând pe tronul Sfintei Serbii, Sfinte Ştefane, ai început să lupţi pentru 

ortodoxie, şi văzând cum ereziile se cuibăresc în jurul ţării tale, ai luat arma şi ai început 
lupta, o, Împărate cu ochi de la Dumnezeu, contra celor ce doreau să se unească cu erezia 
papei, şi astfel atacând şi eliberând Constantinopolul de sub pericolul uniaţiei, I-ai cântat 
lui Hristos cel mai minunat: Aliluia! 

 
Icos IV 
 
Mare a fost mâhnirea ta când ai văzut că Împărăteasa Cetăţilor, cea atât de iubită 

de Maica Sfântă, a căzut în uniaţie, aşa că, din dragoste pentru Fecioara Noastră, ai luat 
sabia în mână şi cu toată armata sârbească ai reuşit să faci poporul numai simţindu-ţi 
apropierea să-şi ia curaj şi să-l detroneze pe uniatul acela ce se numea împărat, iar ţie să-
ţi dea titlul de ţar, drept pentru care îţi cântăm: 
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Bucură-te, râvnitor pentru ortodoxia celor din jurul tău! 
Bucură-te, că nu ai putut suporta să ştii că în Sfânta Sofia şi în oraşul muceniciei 

tale pângăresc catolicii locurile sfinte! 
Bucură-te, că Muntele Athos imediat în faţa primejdiei uniaţiei l-ai luat sub 

ocrotirea ta! 
Bucură-te, că tot Sfântul Munte de astăzi este construit de tine! 
Bucură-te, că în luptă ascultai de glasul lui Hristos şi-al sfintei sale Maice! 
Bucură-te, că ai încurajat prin marşul tău în forţă poporul drept-credincios din 

Constantinopol să îl înlăture pe unit şi să te proclame ţar! 
Bucură-te, Ţar care ai unit întru ortodoxia coroanele Serbiei şi Imperiului Roman! 
Bucură-te, Împărat al ortodoxiei care ai vrut să refaci Imperiul! 
Bucură-te, că tu atunci ai trimis odoare Sfinte la moaştele Sfântului Nicolae 

visând la eliberarea lor de sub papistaşi! 
Bucură-te, că tu ai fost Împăratul Sfântului Nicolae! 
Bucură-te, Ţar Ortodox! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărător al Serbiei în furtună! 
 
Condac V 
 
Văzând catolicii că tu te întăreşti, a încercat să asmută împotriva ta pe bulgarii şi 

ungrovlahii puţin credincioşi, dar tu ai ieşit înaintea lor, le-ai zdrobit la Velbujd viclenia 
şi apoi popoarele acelea ,văzând vitejia ta, te-ai proclamat Împărat al lor, şi astfel atunci 
Imperiul Roman era refăcut în Balcani din Dacia până la Constantinopol, Ragusa şi 
Moreea, şi acest Imperiu este cel mai frumos: Aliluia! 

 
Icos V 
 
Nu vroiau bulgarii şi valahii să lupte împotriva ta, Sfinte, şi atunci când ei au 

văzut slava ta, Sfântul Nicolae le-a apărut pe cer şi le-a spus de partea cui să lupte, şi i-au 
lăsat boierii pe conducătorii lor cei laşi şi s-au unit cu tine, Sfinte Ştefane, şi 
slavoslovindu-l pe Hristos te-au proclamat împărat al lor, ceea ce tu, văzându-i tari în 
credinţă, şi obţinând scopul tău, adică întoarcerea lor la ortodoxie, i-ai lăsat să se conducă 
singuri, ca şi pe cei din Constantinopol, de fapt lăsându-L pe Hristos să le conducă, drept 
pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, că ai reuşit să impui ortodoxia în toată Peninsula Balcanică! 
Bucură-te, că în timpul tău toţi ortodocşii de un singur Împărat ascultau! 
Bucură-te, că Basarab ţi-a dat-o de soţie pe Ruxandra, fiica sa! 
Bucură-te, că atunci prietenii de demult iarăşi s-au unit! 
Bucură-te, că la Posada oştile tale şi ale lui Basarab au zdrobit fiara papistaşiei! 

Bucură-te, că ai eliberat toţi ortodocşii din Balcani şi pe catolici i-au zdrobit întotdeauna! 
Bucură-te, că în cinstea minunii Sfântului Nicolae cu tine Basarab a construit biserica 
Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş pentru a te găzdui când ai venit să ajuţi 
la Posada! 
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Bucură-te, că s-a bucurat inima ta, Sfinte Ştefan când a văzut că şi alte neamuri îl 
slăvesc pe Sfântul Nicolae din cauza sa! 

Bucură-te, că atunci Basarab văzându-ţi slava a început să lupte pentru ortodoxie! 
Bucură-te, că fiul său, Alexandru, te-a ţinut minte şi de aceea şi-a luat numele domnesc 
de Nicolae, în cinstea Sfântului de care vorbeai permanent! 

Bucură-te, că atunci la Sfântul Nicolae Domnesc s-a oficiat nunta dintre Ruxandra 
Basarab şi tine! 

Bucură-te, că ţi-a fost cea mai bună soţie! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărătorul poporului sârb în furtună! 
 
 
Condac VI 
 
Văzând că ortodoxia are linişte, ai hotărât să începi să Îl slăveşti pe Dumnezeu 

prin construcţia de biserici şi mănăstiri, şi ai umplut şi sfinţit Serbia de mănăstiri 
închinate Maicii Domnului sau Sfântului Nicolae, prin care Îi cântai neîncetat lui Hristos: 

Aliluia! 
 

Icos VI 
 
Ţi-a apărut în vis Sfântul Nicolae, şi ţi-a spus să îi zideşti locaş sfânt, la Decani, 

că acolo te vei odihni şi el va veghea asupra vederii tale la Hristos în veşnicie aşa cum a 
vegheat pe pământ, şi atunci tu ai construit ceea ce lumea nu mai văzuse până atunci, 
drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, ziditorul Mănăstirii Decani! 
Bucură-te, că de ctitoria ta se minunează lumea şi acuma! 
Bucură-te, că ţi-ai împodobit ctitoria cu picturi minunate! 
Bucură-te, acolo ţi-ai pregătit mormânt! 
Bucură-te, că te bucurai că l-ai bucurat pe Sfântul Nicolae atât de mult pentru 

aceasta! 
Bucură-te, că inima ta pururea Îl slăvea pe Hristos la sfinţirea bisericii! 
Bucură-te, că de atunci tu te-ai mutat în această ctitorie şi viaţă de monah ai dus! 
Bucură-te, că nu ştia ce slăvită mucenicie ţi se pregăteşte! 
Bucură-te, cel pe care Dumnezeu te-a vrut mucenic! 
Bucură-te, că ortodoxia strălucea în ochii tăi! 
Bucură-te, că Decani este icoana privirii tale a Împărăţiei Cereşti! 

Bucură-te, că Mănăstirea ai construit-o pentru ca aici să aduci moaştele Sfântului Nicolae! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărător al Serbiei în furtună! 
 
 
Condac VII 
 
În timpul tău frumuseţea Serbiei era minunată, iar Mănăstirile şi bisericile 

împânzeau împărăţia Sfinţilor Simion şi Sava şi aceştia se minunau de urmaşul lor atât de 
strâlucit care erai tu, pentru că neobosit îi cântai lui Hristos: Aliluia! 
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Icos VII 
 
Nimeni nu poate spune slava ta, Sfinte Ştefane, că nu ştim care era mai mare, 

slava sau smerenia, pentru că tu nu priveai deloc la strălucirea pământească a Împărăţiei 
tale, pentru că ştiai că dacă omul nu are ochi, nu este nimic, ci mereu ţinând mintea la 
Sfântul Nicolae, te-ai sfinţit ca noi să te putem slăvi, cântându-ţi: 

 
Bucură-te, mire al Mântuitorului pe pământ! 
Bucură-te, chip al Împăratului Hristos! 
Bucură-te, smerenie! 
Bucură-te, dor aprins! 
Bucură-te, mereu aşteptând Împărăţia Cerească! 
Bucură-te, că te rugai Sfântului Nicolae să te facă mucenic! 
Bucură-te, că îţi doreai să ai această cinste pentru că gustaseşi din harul ei şi era 

nemaipomenit! 
Bucură-te, inimă aprinsă de dor şi smerenie! 
Bucură-te, stea a nădejdii ce s-a prefăcut în veşnicia iubirii! 
Bucură-te, alăută duhovnicească! 
Bucură-te, dragoste cerească! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărător al poporului sârbesc în furtună! 
 
Condac VIII 
 
În timp ce stăteia la priveghere în cetatea Mănăstirii Decani, au intrat la tine în 

noapte călăii puşi de papa şi ţi-au tăiat capul, dar lapte şi nu sânge a ieşit, şi mucenicia ta 
s-a făcut auzită de la un capăt la celălalt al pământului, şi astfel i-ai cântat Mirelui tău: 
Aliluia! 
 

Icos VIII 
 
Cine poate spune durerea ce a rămas după pierderea ta, Sfinte Ştefane, că tot 

poporul te-a înmormântat, iar fiul tău, Ştefan Duşan, cu durere a luat moaştele tale pe 
braţele sale şi cu lacrimi le-a aşezat în sarcofagul tău, iar acolo şi astăzi noi credincioşii 
venim şi ne rugăm şi minuni mari se săvârşesc, drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, Mucenic al iubirii Schimbării la Faţă! 
Bucură-te, certitudine a Învierii! 
Bucură-te, pace în Hristos! 
Bucură-te, că ai spălat vina sângelui prin lapte! 
Bucură-te, că atât de mult ţi-ai iubit poporul încât n-ai dorit ca un petec din ţara ta 

să fie pătată de păcat! 
Bucură-te, că în ceruri te-ai întâlnit cu Sfântul Nicolae! 
Bucură-te, că ai avut cinstea să-ţi ai odată ochii în ceruri iar acum eşti întreg! 
Bucură-te, mucenic şi împărat! 
Bucură-te, infinit într-aripat! 
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Bucură-te, dragoste nemărginită! 
Bucură-te, scăpare nădăjduită! 
Bucură-te, ortodoxie! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanki, apărător al Serbiei în furtună! 
 

 
Condac IX 
 
Veşnicia o ai moştenit, Sfinte Ştefane Decanski, şi strugure sfânt din viţa sfânta a 

Sfintei Dinastii Nemanja ai rodit, şi vinul cel bun al mucenciei tale l-ai dat poporului 
nostru să îl bea, şi prin aceasta ca cel mai mare protopsalt I-ai cântat Mântuitorului: 
Aliluia! 
 

Icos IX 
 
Cine poate spune bucuria ta, că acum în ceruri Îl priveşti pe Mântuitorul, şi de 

bucuri de Frumuseţea Sa nespusă, şi inima ta priveşte spre noi, şi oricine îi cere ceva, este 
ajutat, drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, întăritorul ortodocşilor de pretutindeni! 
Bucură-te, protectorul Mănăstirii Decani! 
Bucură-te, ocrotitorul prietenilor Sfântului Nicolae! 
Bucură-te, ţarul ţarilor şi robul Domnului! 
Bucură-te, unitate în ortodoxie a Balcanilor! 
Bucură-te, părintele ortodoxiei popoarelor român şi bulgar şi steagul tăriei lor! 
Bucură-te, nădejdea sârbilor care permanent aşteaptă milă de la tine! 
Bucură-te, nădejdea redobândirii Sfintei Sofia! 
Bucură-te, Ţar la Decani, Constantinopol, Târnovo şi Curtea de Argeş! 
Bucură-te, cel ce ai împlinit moştenirea Sfântului Sava! 
Bucură-te, că puterea lui Hristos a lucrat prin tine! 
Bucură-te, că mila Maicii Domnului ţi-a încălzit inima! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărătorul poporului sârb în furtună! 
 
 
Condac X 
 
Pe câţi oameni nu i-ai făcut să vadă atât lumea cât şi lumina ortodoxiei, şi din 

orbia acestei lumi mizerabile şi păcătoase i-ai scos şi le-ai arătat Lumina Cerească a 
Mântuitorului, şi toţi aceşti oameni Îi cântă lui Hristos: Aliluia! 
 

Icos X 
 
Minunat eşti, Sfinte Ştefane, orbilor dăruind vindecare şi păcătoşilor luminare, 

sârbilor din Kosovo scăpare şi ortodoxiei apărare, astfel că noi îţi cântăm ţie: 
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Bucură-te, că din mormânt încă cu sabia ne aperi!Bucură-te, că toţi se minunează 
când văd slava Mănăstirii Decani! 

Bucură-te, că cea mai mare minune este mormântul tău! 
Bucură-te, că Sfintele Tale Moaşte ne aduc nădejde şi vindecări! 
Bucură-te, că npdejde în boli şi neputinţe la tine cerem! 
Bucură-te, rugăciune fierbinte pentru întreaga ortodoxie în ceruri! 
Bucură-te, nobleţe a ortodoxiei!Bucură-te, mărgăritar al Coroanei Împăratului 

Ceresc! 
Bucură-te, tag prin care Hristos conduce lumea! 
Bucură-te, protector al Sfântului Nicolae! 
Bucură-te, nădejde în recuperarea Moaştelor Sale!Bucură-te, cel mai mare ctitor 

din ortodoxie! 
Bucură-te, Sfinte Ştefane, apărătorul Serbiei în furtună! 
 
Condac XI 
 
Sfântul Grigorie Tzamblak ţi-a scris viaţa, iar aceasta a ajuns cunoscută 

voievozilor Moldoveni, şi astfel tu l-ai îndrumat în tinereţe prin har şi pildă pe Sfântul 
Ştefan ctitorul Mănăstirii Putna, şi acesta, de mic râvnind să te imite, a ajuns prin grija 
domnului să fie cel mai asemănător monarh cu tine, şi amândoi astăzi Îi cântaţi lui 
Hristos în ceruri: Aliluia! 

 
Icos XI 
 
De fiecare dată când Sfântul Ştefan al Moldovei făcea câte o biserică, se gândea la 

tine, Sfinte Ştefan Decanski, şi se bucura văzând că Dumnezeu i-a dat şi lui prilejul şi 
harul de a Îl slăvi pe Domnului atât de frumos, şi astfel Sfântul Ştefan al Moldovei îţi 
cânta Sfinte Ştefane Decanski astfel: 

 
Bucură-te, chip al blândeţei şi asprimii faţă de rău-credincioşi! 
Bucură-te, dragoste mărturisită cu nesaţ faţă de Hristos! 
Bucură-te, sfinţitor prin biserici a propriei tale ţări! 
Bucură-te, că dragostea ta e mărturie despre cât omul trebuie să Îl iubească pe 

Hristos! 
Bucură-te, dragoste în exil! 
Bucură-te, apărare şi scut anticatolic! 
Bucură-te, unire a tuturor ortodocşilor sub sceptrul lui Hristos! 
Bucură-te, că numele tău tatăl meu Bogdan mi-a pus în numele tău! 
Bucură-te, că ţi-ai iubit părinţii! 
Bucură-te, că aşa cum soţia ta cea mai dragă a fost o valaha aşa şi a mea a fost! 
Bucură-te, dor după Constantinopol care toată viaţa mi l-ai insuflat! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărător al poporului sârb în furtună! 
 
Condac XII 
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Radu cel Mare la indicaţiile Sfântului Nifon a construit la Dealu mănăstire ce 
vroia să fie o icoană a Mănăstirii Decani, şi ca hram tot pe Sfântul Nicolae şi l-a ales, iar 
Sfântul Neagoe când a zidit biserica din marmură a Adormirii Maicii Domnului de la 
Curtea de Argeş tot la Mănăstirea Decani s-a gândit, iar Sfântul Pahomie-Petru Rareş şi 
Elena Brankovici, când au vrut să-şi împodobească bisericile mănăstirilor din ţara lor au 
pus ca icoanele să fie ca cele de la Decani, şi astfel toţi aceşti voievozi I-au cântat lui 
Hristos urmându-te pe tine: Aliluia! 

 
 

Icos XII 
 
Frumuseţea icoanelor din Moldova şi Ungrovlahia datorează vederii tale 

duhovniceşti, prin ochii dăruiţi ţie de Sfântul Nicolae, şi de ce să nu vedem în pictura 
exterioară din Moldova o ultimă arătare iconică a ceea ce tu, prin ochii tăi de la Sfântul 
Nicolae, vedeai când te apropiai de biserică, drept pentru care îţi cântăm: 

 
Bucură-te, că ai văzut Împărăţia Cerurilor! 
Bucură-te, că iconografilor le-ai arătat cum este şi poate chiar tu ai pictat! 
Bucură-te, că chipul Mântuitorului de la Decani era cel văzut de tine! 
Bucură-te, că la fel cel al Sfântului Nicolae este cel revelat ţie când ţi-a adus ochii! 
Bucură-te, că puterea duhovnicească a picturii exterioare moldoveneşti vine din 

experienţa orbirii şi vederii tale! 
Bucură-te, că prin orbirea ta ne-ai făcut pe toţi să vedem cerurile! 
Bucură-te, cât de mult L-ai putut iubi pe Hristos! 
Bucură-te, mucenic cu ochii şi cu capul! 
Bucură-te, că inima şi mintea prin ochii lăuntrici văd Lumina Necreată! 
Bucură-te, că toată Serbia şi ortodoxia nord-dunăreană văd prin ochii tăi dăruiţi de 

Sfântul Nicolae! 
Bucură-te, pricină a iubirii pentru Sfântul Nicolae în Serbia, Moldova şi 

Ungrovlahia! 
Bucură-te, Sfinte Ştefan Decanski, apărător al Serbiei în furtună! 
 
Condac XIII 
 
Cum putem să slăvim marile tale minuni, Sfinte Ştefane Decanski, şi cum putem 

să înţelegem şi să cuprindem slava ta, când tu permanent pe Hristos Împăratul lumii Îl 
zăreai, şi privindu-L toate deciziile tale luai, şi poporul sârb, bulgar, grec şi român de har 
umpleai! Umple-ne şi pe noi, umilii şi păcătoşii ce astăzi îţi cântăm ţie şi fă-ne vrednici 
de a-i cânta în veşnicie în ceruri alături de tine şi lui Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 
 

Rugăciune către Sfântul Ştefan Decanski 
 
Sfinte Ştefan Decanski, roagă-te Sfântului Nicolae ca şi nouă să ne dea înapoi 

vederea duhovnicească a tainelor Mântuitorului Hristos pe care lumea modernă ne-a luat-
o orbindu-ne prin patimile nemăsurate care împânzesc lumea şi care ne fac ca oricând 
ieşim din casă de pildă să fim orbiţi de hangerliul privirilor deşănţate! Roagă-te, Sfinte 
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Ştefane, ca Hristos să te trimită pe tine cu ochii noştri cei duhovniceşti pentru a ni-i lipi la 
loc, pentru ca să putem să privim şi noi frumoasa ta Mănăstire de la Decani şi Împărăţia 
Cerurilor în isihie pe pământ şi în veşnicie în cer, pentru ca să Îl slăvim pe Dumnezeu 
Mântuitorul Nostru Iisus Hristos în vecii vecilor! Amin! 
 
 
 
 
 
 

 

Imn Acatist închinat Sfântului Ţar şi 
Mare Mucenic Lazăr  
 
Condac I 
 
Pe cel mai sfinţit dintre împăraţii lumii, pe cel ce a ales 
Împărăţia Cerească, pe Mirele lui Hristos, pe Lazăr cel 
preaînţelept, astazi cu toţii în ziua sfintei sale prăznuiri 
să-l lăudăm cântându-i: Bucură-te, Sfinte Ţar şi Mare 
Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia Cerească! 
 
Icos I 

 
Din pântecele maicii tale, Sfinte Cneaz Lazăr, tu ai slăvit numele lui Hristos, şi când 
Hristos te-a zămislit prin tatăl tău într-însa, îngerii I-au cântat Lui zicându-I să se bucure 
că este ziditorul unui om ca tine, şi de aceea îţi cântăm şi noi: 
 
Bucură-te, lumină a ortodoxiei sârbeşti şi universale! 
Bucură-te, că Hristos te-a zidit desăvârşit între oameni! 
Bucură-te, lumină a iubirii mamei şi tatălui tău! 
Bucură-te, cinste şi smerenie a coroanei tale sfinte! 
Bucură-te, împreunare a dragostei şi a milostenie! 
Bucură-te, lacrimi vărsate din pântece pentru mila ţării tale sfinte! 
Bucură-te, că ţi-ai făcut întreaga ţara ta Mireasă! 
Bucură-te, minune care ai izbăvit Serbia de păcat! 
Bucură-te, dor nespus şi împreună cugetare în Hristos cu neamul tău! 
Bucură-te, haină a sfinţeniei minunate! 
Bucură-te, lacrimă cu har nespus de mult! 
Bucură-te, strop de sânge ce s-a prefăcut în vin! 
Bucură-te, Sfinte Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac II 
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Când te-ai născut, nu ştiau părinţii tăi ce nume să îţi pună, şi un glas tainic şi dulce în 
inimile lor a răsunat numele Lazăr, şi-atunci aţi înţeles că acest nume pruncului veti da, 
nebănuind nici voi ce soartă sfânta va avea, căci ca şi Lazăr prin mucenicia sa va fi numit 
cel Înviat pentr-u-nvierea căruia cu sfială îţi vom cânta: Aliluia! 
 
Icos II 
 
Copilul sfânt cu duhul se-ntărea, şi trupul său frumos că se făcea, aşa că lumea toată la el 
se uita, că de mult nimeni aşa frumos ca el pe lume n-a fost dat, aşa că pentru zidirea pe 
care Tu I-ai dat, Hristoase lui cinsindu-Te pe Tine-i vom cânta: 
 
Bucură-te, slavă şi cinste, frumuseţe şi iubire! 
Bucură-te, iubire de Hristos ce chipu-ţi modela! 
Bucură-te, singurul dintre Împăraţi ce El cinstea de-ai semăna la chip ţi-o dăruia! 
Bucură-te, rezervor al harulu său cel plin de iubire! 
Bucură-te, curaj în sfială şi cuviinţă în îndrăzneală! 
Bucură-te, isihie tainică ce-n inimă purtai! 
Bucură-te, pui de leu ce ştiui a te smeri în toată viaţa ta! 
Bucură-te, linişte-n priviri şi dragoste-n sclipiri de lumină necreată! 
Bucură-te, rugăciune ce-ţi cuprinde ţara toată! 
Bucură-te, cel ce Serbia ţi-o ai avut de dragoste! 
Bucură-te, Mire ce Mireasa ţi-o ai purtat la Înviere! 
Bucură-te, arhitect strălucit al alegerii Împărăţiei Cereşti! 
Bucură-te, slavă mare ce ca nimenea de pe pământ şi-n ceruri străluceşti! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac III 
 
Când ai crescut, de ziua Sfântului Ştefan, cu-ai tăi la biserică tu te-ai adunat, şi-acolo pe 
Sfânta Miliţa de văzut nici n-ai apucat, că inima simţindu-o cu harul de la Sfântul Duh de 
dragoste s-a-nduioşat, şi ca o floare sufletul lui Hristos cu sfială s-a înfăţişat, aşa că 
pentru aceasta lui cu bucurie mare i-ai cântat: Aliluia! 
 
Icos III 
 
Nunta făcându-o în aceeaşi biserică având şi hramul Sfântului Ştefan, mucenicia-ţi sfânta 
aceasta o prevestea, şi tu fiind atât de fericit ce mire ce erai, înveştmântat în Rugăciunea 
Inimii tu te aflai, şi când cununa pe cap ţi s-a aşezat, parcă s-a arătat ce mare împărat s-a-
ncoronat, drept pentru care toată lumea cu dragoste să-ţi fi cântat: 
 
Bucură-te, lumină a cununiei şi dragostei curate! 
Bucură-te, că în biserica Sfântului Ştefan Întâiul Mucenic te-ai cununat! 
Bucură-te, că şi cu Mirele Ceresc ca-Întâiul Mucenic la Kosovo te-ai cununat! 
Bucură-te, frumuseţe ca nimenea decât ca Dumnezeu! 
Bucură-te, chip al nunţii Mirelui Hristos cu biserica Sa! 
Bucură-te, Arhanghel ce-n aripile tale ţi-ai sărutat soţia! 
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Bucură-te, tânăr frumos, şi elegant, ce strălucea a sfânt! 
Bucură-te, alăută duhovnicească ce cântai ţării tale! 
Bucură-te, nouă haină pe care nici un împărat nu-o a privit! 
Bucură-te, că nou cu sânge-ţi ai înnoit o glie! 
Bucură-te, c-aceasta este Sfânta Ta Serbie! 
Bucură-te, c-aceasta ţi-e în veci adevărata ta Mireasă! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac IV 
 
Bucurăndu-te tu frumos de căsnicia ta, şi rodind mulţi copiii, ce frumoşi ca tine se arătau, 
ai fost chemat de sârbi să le fii împărat, şi toţi pe Hristos cu glasurile lor l-au aclamat, 
pentru că lor pe tine li te-a dat, drept pentru care Lui singur ei I-au cântat, fiecare 
gândindu-se la al său greu păcat: Aliluia! 
 
Icos IV 
 
Lumina ce a strălucit în lume la-ncoronarea ta ca Împărat, nimeni nu poate spune căt a 
luminat, dar cei mai sfinţi şi cuvioşi dintre părinţi, spun că aceasta niciodată nu va 
dispărea-n fiinţi, şi tot cel ce în sine va purta sânge sârbesc, va fi călăuzit în viaţă de focul 
tău cel dumnezeesc, drept pentru care îţi cântă cei ce din lumea-aceasta te iubesc: 
 
Bucură-te, Împărat încoronat al cerurilor pe pământ! 
Bucură-te, că ţara ţi-o ai prefăcut într-un pământ preasfânt! 
Bucură-te, alegător al Cerurilor şi lucrător major la Mântuirea poporului tău! 
Bucură-te, că fiecare sârb poartă în suflet lucirea numelui tău! 
Bucură-te, consistenţă mai presus de ceruri şi pământ! 
Bucură-te, cel ce-ai trăit una din cele mai frumoase clipe din istorie de pe pământ! 
Bucură-te, floare lucitoare ce luciul tău ţi l-ai trimis să strălucească-n ceruri! 
Bucură-te, ca nimenea cel ce-ai ales cerească-împărăţie! 
Bucură-te, singur ce Hristos te-ai întrebat pe tine! 
Bucură-te, de vrei s-alegi ce-mpărăţie crezi că-i bine! 
Bucură-te, floare de liliac ce-a înflorit în primăvară! 
Bucură-te, lucire, strălucire ce izvorăşte din nemăsurata ta iubire! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac V 
 
Frumos Serbia mare trăia când tu o-mpărăţe-ai, şi de biserici multe tu o şi umpleai, şi 
bisericile-ale tale ca şi Mireasa lui Hristos erau împodobite, şi-s mai frumoase ca 
arhitectură decât oricare sunt în altă parte-n lume, şi-n frumuseţea lor Îi cântă lui Hristos: 
Aliluia! 
 
Icos V 
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Mănăstirile tale le-ai construit din piatră, cărămidă şi Duh Sfânt ce le-a sfinţit prin chipul 
tău cel blând, aşa că mucenice ce plângând întru al tău pământ, pătimirile grele prin care 
el va fi trecut, meriţi să îţi cântăm şi noi plângând ca într-un gând cu tine, cântare şi de 
dor, mai mai vârtos de mare bucurie: 
 
Bucură-te arhitect ce măiestrit bisericile-Mireasa lui Hristos le ai împodobit! 
Bucură-te, croitor iscusit al rochiilor pline de frumuseţe ale Miresei-Biserica Ortodoxă! 
Bucură-te, iconograf al Cerurilor şi înfrumuseţător al pământului! 
Bucură-te, că în coroana ta acestea două se împreunau! 
Bucură-te, că două raze din ochii tăi mereu poporu-ţi lumina! 
Bucură-te, că una însemna dragostea ta pentru Hristos! 
Bucură-te, că cealaltă, ce izvora din prima, era dragostea pentru ţara ta! 
Bucură-te, slavă a sfinţilor mucenici şi mărire a sfinţilor împăraţi! 
Bucură-te, înălţare şi izvor pururea curgător din Veşnica Lumină! 
Bucură-te, Cruce înălţată ca pentru Înviere! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
Condac VI 
 
Aşa frumos Împărăţia Ta trăind, şi tu mereu rugile tale lui Hristos plinind, timpul trecea 
şi chipul tău senin, se-ntristă auzind că turcul rău sosind, în ţara ta intra flăcări pe nări 
scoţând, aşa că tu în generozitatea ta, te-ai hotărât la Kosovo în faţă să îi ieşi, şi astfel lui 
Hristos tu Îi cântai nădăjduind: Aliluia! 
 
Icos VI 
 
La Kosovo tu împărate alergând, cu flamurile lucii cavalerii tăi zburând, în faţa câmpului 
de luptă aflându-se privind, lui Hristos Împăratul şi ţie rugăciunile plinind, au început a 
plânge simţind primejdia venind, şi implorându-Ţi Doamne ajutorul Tău şi-al Maicii Tale, 
s-au arătând cântându-ţi ţie, ţare: 
 
Bucură-te, nădejde a ortodocşilor în faţa mărturisirii! 
Bucură-te, stâlp şi nădejde grea şi liniştită a-ncercării! 
Bucură-te, blândeţe privind senină moartea cea muceniceasca! 
Bucură-te, inima dintre cele neînfricate din speranţă! 
Bucură-te, ostaş, platoşă şi milosârdie pentru Sfânta Serbie! 
Bucură-te, cel care i-ai adunat pe toţi cavalerii ortodocşi din toată Serbia! 
Bucură-te, că toţi genunchiul l-au plecat în faţa smereniei tale! 
Bucură-te, dragon ce dragonul cel rău prin moartea ta l-ai biruit! 
Bucură-te, ca vitejii din oastea ta te-au intărit mereu prin lacrimile lor! 
Bucură-te, cruţate prin moarte şi mântuire! 
Bucură-te, lucire lucitoare şi slavă nepieritoare! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac VII 
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În timp ce te rugai în noaptea dinaintea luptei, un porumbel purtând în cioc un hrisov 
aurit, ce de la-Mpărăteasa Maica Domnului Maria l-ai primit, pe mâna ta sfios s-a aşezat, 
şi-n mâini hrisovul sfânt din ceruri ţi-a lăsat. Atuncea tu, citindu-l şi smerindu-te de slava 
sa, mereu sufletul tău lui Hristos îi cânta, în timp ce lacrimile obrazul tău nu le contenea: 
Aliluia! 
 
Icos VII 
 
Cartea insasi grai catre tar:  
Ţare Lazare de vita aleasa!   
Care imparatie iti vei alege? 
Iti vei alege Imparatia cea lumeasca? 
Sau iti vei alege Imparatia cea Cereasca? 
Daca-ti alegi Imparatia cea Cereasca 
Toata oastea ta va pieri 
Iar tu, o principe, vei muri laolalta cu ai tai. 
Daca-ti alegi imparatia pamanteasca 
Toata oastea cea turceasca va pieri. 
 
Dupa ce tarul auzi aceste cuvinte 
El cugeta tot felul de ganduri: 
-Draga Doamne, ce sa fac si cum sa fac aceasta? 
Ce imparatie sa ales? 
Sa aleg imparatia cea lumeasca? 
Sau s-o aleg pe cea cereasca? 
Imparatia cea lumeasca dureaza scurta vreme 
Dar cea cereasca e vesnica si nemuritoare 
 
Astfel că noi fericiţi îţi putem cânta: 
 
Bucură-te, smerenie şi hotărâre plină de taină! 
Bucură-te, calm şi speranţă! 
Bucură-te, liniştire în veşnicie! 
Bucură-te, vis împlinit! 
Bucură-te, lumina lină! 
Bucură-te, alegere senină! 
Bucură-te, că niciun împărat n-a mai ales ca tine! 
Bucură-te, împărat la cerurilor şi al pământului! 
Bucură-te, făuritor al Serbiei ceresti! 
Bucură-te, sfinţitor al ei cu sângele tău! 
Bucură-te, că ţi-ai pus vitejii să jure că vor alege Împărăţia Cerescă asemenea ţie! 
Bucură-te, că voi v-aţi arătat depunând jurâmânt de vasalitate nu unuia sau altuia ci lui 
Hristos! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac VIII 
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Aţi alergat ca nişte dragoni să vă-nlăţaţi la ceruri toţi, şi-n lupta care o dădeaţi, peste 
pământ vă înălţaţi, şi înălţându-vă aşa, frumos lui Hristos oastea voastră Îi cânta: Aliluia! 
 
Icos VIII 
 
Smeilor, în smerenia voastră străluceaţi cu putere, şi gloria voastră se vedea că nu piere, 
căci marele viteaz Sfânt Mucenic Obilic, se-arăta ca al lui Hristos frumos şi uluitor biici, 
şi astfel cu toţii în luptă mergând, pe antihristul de Murad strălucind bâtând, îţi cântăm, o, 
ţare, ca şi ceilalţi: 
 
Bucură-te, că fără frică în luptă te-arăţi! 
Bucură-te, plângând în timp ce pe ai tăi vedeai! 
Bucură-te, pe Hristos slăvind mai tare! 
Bucură-te, părinte şi sfânt al mucenicilor sârbi! 
Bucură-te, că şi cu alţii ai slăvit cu credinţa! 
Bucură-te, împărat ce a ales Împărăţia Cerească! 
Bucură-te, că de-atunci ca Lazăr o a doua viaţă ai dus! 
Bucură-te, la A doua venire strălucind ca mucenicii cei mulţi! 
Bucură-te, că primul vei fi între cei ce-L vor întâmpina pe Hristos! 
Bucură-te, copil aurit din pântecele mamei! 
Bucură-te, strajă şi mărturisire a ortodoxiei! 
Bucură-te, ultime şi întâi Împărat! 
Bucură-te, Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Codac IX 
 
Fiiind înfrânt cu cea mai înaltă biruinţă, de turci ai fost prins şi astfel fiind smerit, capul 
ţi-ai pus şi prin aceasta ai ales, ca nimeni altul Împărăţia ce-a purces, căci astfel ca nimeni 
altul dintre împăraţi, legâmântul făcut tu însuţi cu râvna-ţi împlineai, şi astfel voi toţi 
ortodocşi Domnului să-i cântaţi: Aliluia! 
 
Icos IX 
 
Capul punându-ţi înainte, plângeai nu de tristeţe, ci de bucurie, căci văzând smerit 
împărăţia care vine, plângeai pe tot omul ce astazi se află nu în bine, şi capul atunci când 
turcul ţi-a tăiat, sângele tău întreaga lume a spălat, şi a-nălbit şi sufletul ce-ţi cânt-acum 
îndurerat: 
 
Bucură-te, mireasă ce acum Mirele Ţi l-ai sărutat! 
Bucură-te, că sărutul tău a fost plin de lacrimi şi de sânge! 
Bucură-te, mucenice, care ca nimeni altul plânge! 
Bucură-te, sfinte, privirea-ţi ţi se stinge! 
Bucură-te, că ai murit zâmbind întregii lumi! 
Bucură-te, că zâmbetul tău şi-acuma ţi-a rămas! 
Bucură-te, ce mâinile în rugăciune şi-acuma ţi-au rămas! 
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Bucură-te, cel ce ţi-a dat viaţa pentru ortodoxie! 
Bucură-te, veşnicie dobândită prin mucenicie! 
Bucură-te, că ţi-ai înzidit în Serbia Cerească-mpărăţie! 
Bucură-te, lumină! 
Bucură-te, isihasm! 
Bucură-te, Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac X 
 
Când Sfintele Tale Moaşte au fost aduse în ţară, Sfânta Miliţa a sărit plâgând cu mâinile 
şi le mângâia, şi lacrimile sale aşa de mult vărsa, şi ea zbiera, şi ea plângea, şi părul din 
cap şi-l rupea, dar lui Hristos prin toate astea Îi cânta: Aliluia! 
 
Icos X 
 
Aduse au fost Sfintele tale moaşte la Ravaniţa, şi fiind acolo aşezate, au răspândit mult 
miros, şi atunci toată lumea s-a mirat, şi atuncea ţie, sfinte cneaz, ţar mucenic ei ţi-au 
cântat: 
 
Bucură-te, moaşte ce sunt gaj al Împărăţiei Cereşti pe pământ! 
Bucură-te, linişte, susur de izvor de mir şi Cer! 
Bucură-te, pecete a lui Hristos! 
Bucură-te, Mirele Său frumos! 
Bucură-te, că cine îţi sărută moaştele primeşte vindecare! 
Bucură-te, că soţia moaştele tale cu lacrimi şi tămâie-ţi tămâia! 
Bucură-te, că ei adesea îi grăiai de cât de frumos e-n Hristos! 
Bucură-te, că te-ai făcut tu însuţi cea mai frumoasă podoabă a mănăstirii! 
Bucură-te, arhitect desăvârşit ce şi pe tine în Hristos te ai zidit! 
Bucură-te, coroana ta mereu va mărturisi slava ta! 
Bucură-te, veştmântul tău e sfânt şi străluceşte-alături de mantia lui Hristos! 
Bucură-te, aureolă! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac XI 
 
Fiul tău Sfântul Ştefan te cinstea atât de tare, încât a-ntemeiat un ordin ortodox pe baza 
legământului tău care semnifica renaşterea Împărăţiei Ortodoxe prin revenirea Împărăţiei 
dup-Apocalipsă, şi-n centrul căruia ca doctrină era că membrii săi Împărăţia Cerurilor 
întotdeauna alegeau, drept pentru care lui Hristos întotdeauna Îi cântau: Aliluia! 
 
Icos XI 
 
Nepotul tău Mircea şi fiica ta Ana, călugărită Calinichia, în ţara lor numită Ungrovlahia, 
a treia zi după aşezarea ta la Ravaniţa, au sfinţit ei la dânşii-n ţară o sfântă mănăstire 
numită Cozia, ce avea hramul închinat Sfintei Treimi şi-n altar avea părticele din ale tale 
moaşte, astfel că acolo cu toţii ungrovlahii îţi cântau: 
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Bucură-te, împărat al Învierii care ne vei duce la Ceruri! 
Bucură-te, cavaler care în lupte tu mereu ne vei conduce! 
Bucură-te, că ei au pus la temelia Liturghiei sfintele tale moaşte! 
Bucură-te, c-au înţeles că şi pe jertfa ta aceasta încă se mai face! 
Bucură-te, înfrumuseţător al sufletului poporului român! 
Bucură-te, prin jertfa ta ce l-ai făcut mai bun! 
Bucură-te, că mândria i-o ai smerit şi dragostea în inimă i-o ai sădit! 
Bucură-te, că pentru Ungrovlahi ai fost şi vei rămâne simbolul învierii! 
Bucură-te, că chip al ţării lor vei fi mereu de-a pururi! 
Bucură-te, ce le-ai arătat lor cum se cuvine-a face jertfa! 
Bucură-te, aureolă ce-ai sfinţit Valahia! 
Bucură-te, cinstit şi-aici poate mai mult ca-n ţara ta! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac XII 
 
Sfântul Voievod Neagoe Basarab, ce era din neamul tău cel sfânt, ţi-a zidit un mausoleu 
ceresc la Curtea de Argeş, ca tu cu duhul tău şi-acolo să sălăşluieşti, şi arătându-te pe tine 
cum erai în zidirea sa, l-a slăvit pe Hristos cântându-I: Aliluia! 
 
Icos XII 
 
Măiestria zidirii Mănăstirii Argeşului vine de la faptul că aceasta s-a vrut să fie o icoană a 
jertfei tale, iar Sfântul Neagoe ţi-a şi pictat icoana chiar de la a ei falnică intrare, şi astfel 
un ultim şi măreţ îmn cu frică şi slăvire îţi cânta, zicându-ţi ce vrem acum şi noi a-ţi zice 
acuma: 
 
Bucură-te, că prin Rugăciunea Inimii te-ai împreunat ca turlele mănăstirii cu Hristos! 
Bucură-te, că aşa te-ai zidit biserică alegând Împărăţia Cerească! 
Bucură-te, că te-ai făcut un pom al vieţii plin de floare măiastră! 
Bucură-te, ce ai văzut pe Hristos într-o negrăită slavă! 
Bucură-te, împărat al slavei şi smereniei întru Hristos! 
Bucură-te, chivot al jertfei întregii istoriei româneşti! 
Bucură-te, că-n numele tău şi urmându-ţi pilda s-au jertfit şi Ştefan şi Constantin! 
Bucură-te, că fiecare în a lui luptă la tine se ruga! 
Bucură-te, că împreună cu ei şi cu ceilalţi sfinţi biruinţă prin jertfa ta de la tine venea! 
Bucură-te, că Neagoe a pus alături chip tău de-al tuturor dinaştilor munteni! 
Bucură-te, că împărat în veşnicie şi al acestei ţări tu eşti! 
Bucură-te, că Ţara Românească ţi-e a ta cerească-mpărăţie! 
Bucură-te, Ţar şi Mare Mucenic Lazăr, cel ce ai ales Împărăţia cerească! 
 
Condac XIII 
 
Cum putem cânta frumuseţea jertfei tale, decât văzând şi strălucirea sa, că nimeni dintre 
împăraţi n-o mai putu făcea, şi astfel în al ei nume tot binele făcea orice ortodox care pe 
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tine te cinstea, cântându-i lui Hristos aşa frumos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!( acest condac 
se zice de trei ori! 
 
 
 

 

Acatistul sfintei Imparatese Maria 
Asanina Paleologhina 
 

Condac I 
 
Marii alese, de Hristos iubitoarei imparatese a 

Moldovei, Maria, urmasa Paleologilor şi a Asanestilor, 
cantare de multumiri inaltandu-i, noi, pacatosii,robii sai, 
slavindu-o pentru faptele sale marete, slujind cu 
smerenie tarii şi Domnului ei, Preaslavitul Stefan 
Voievod, o rugam, calda mijlocitoare a noastra catre 
Dumnezeu sa fie,  pentru mantuirea neamului romanesc. 

 
 Icos I 
 
Nascuta din Sfintii Imparati  ai 

Constanntinopolului din vita aleasa a Paleologilor şi din 
Binecredinciosii şi de Hristos iubitorii Tari Asanesti ai 

vlaho-bulgarilor, crescuta in credinta drept-maritoare, venit-ai, Slavita Marie, la 1472 pe 
tronul Moldovei, unde Domnea Preaslavitul Domn, Io Stefan  Voievod, cununandu-te cu 
aceasta, imparateasa pravoslavnica a Moldovei te-ai facut, pentru care iti cantam acestea: 

 
Bucura-te, vlastar ales al Paleologilor! 
Bucura-te, rasad al Sfintilor Imparati! 
Bucura-te, urmasa a Tarilor Vlaho-bulgari! 
Bucura-te, tarina a Tarului Moldovei! 
Bucura-te, Luna stralucitoare pe langa Soare! 
Bucura-te, al Bizantului rasad! 
Bucura-te, ca ai fost sadita in Moldova! 
Bucura-te, ca ai crescut langa Voda! 
Bucura-te, ca neamul cu cinstea Bizantului ii impodobesti! 
Bucura-te, ca tara sa cu daruire slujesti! 
Bucare-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare  a lui Hristos! 
 
 
Condac II 
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Crescuta fiind in familia iubitorilor de Hristos imparati ai Mangopului, ai deprins 
din frageda pruncie dragostea de Hristos, preaslavita Marie, pentru care noi iti cantam tie: 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 

 
Icos II 
 
Iubirea lui Hristos dobandind-o, in Tara Moldovei venind, ai sadit-o in inima 

poporului moldovean, şi incrucisand-o cu Sfanta Sabie ai lui Stefan, sprijin şi suflu de 
iubire in lupte i-ai fost acestuia, pentru care iti cantam acestea: 

 
Bucura-te, purtatoarea sangelui sfant al Paleologilor! 
Bucura-te, saditoarea lui in spita Musatinilor! 
Bucura-te, adaparea cu ortodoxie a Moldovei! 
Bucura-te, sprijinul şi taria Tarii! 
Bucura-te, apararea artelor şi a culturii! 
Bucura-te, saditoarea Aurului Putnei! 
Bucura-te, stalp de foc in rugaciune! 
Bucura-te, ca lui Stefan tu i-ai fost taciute! 
Bucura-te, ca incalzindu-l la inima-l mareai! 
Bucare-te,  ca in lupte stalp cu mari dureri tu te faceai! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
                                                      
Condac III 
 
Dupa luptele cele grele pe care le ducea, tu lui Stefan alinare cu gingasia credintei 

ii erai, intarindu-l in lupta sa neobosita pentru apararea crestinatatii, pentru care iti 
cantam: Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 

 
Icos III 
 
Fiindu-i calda sprijinitoare, şi aducandu-i mereu aminte ca telul luptei sale era 

dezrobirea leaganului crestinatatii şi al familiei sale, Sfantul Imperiu Bizantin, datatoare 
de nadejde i-ai fost sfantului voievod, drept pentru care iti cantam acestea: 

 
Bucuara-te, flacara mistuitoare a Bizantului! 
Bucura-te, rug aprine deasupra Moldovei! 
Bucura-te, ca pasii lui Stefan catre Constantinopol ii calauzeai! 
Bucura-te, ca lui sperante de victorie ii dadeai! 
Bacura-te, ca in tot timpul inima ii incalzeai! 
Bucura-te, ca prin frumusetea-ti smerenia ii inaltai! 
Bucura-te, ca deznadejdea prin a ta ruga i-o alungai! 
Bucura-te, ca prin faima neamului tau, faima Moldovei cresteai! 
Bucura-te, ca pe aceasta cu rugaciunile tale o aparai! 
Bucura-te, ca in tara pretutindenea pentru neamu-ti te rugai! 
Bucura-te, ca in Moldova nadejde de dezrobire-i gaseai! 
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Bucare-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
Condac IV 
 
Calda-ti iubire pentru neam şi voievod starnindu-ti-o inima-ti cea sfanta, numele 

Moldovei il faceai cunoscut inaintea lui Dumnezeu, pentru care-ti chinuri grele in lupte 
rabdand, voievodului biruinte ii aduceai. Pentru aceea, iti cantam noi: Bucura-te, Maria 
Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 

 
Icos IV  
 
Cand Stefan in lupte era, tu in rugi aprinse şi necontenite pentru sotu-ti erai, stiind 

tu mai bine ca oricare primejdia de moarte in care se afla. Pe care ale tale rugi amestecate 
cu lacrimi Domnul auzindu-le, biruinte voievodului dadea. Pentru aceea, noi iti cantam: 

 
Bucura-te, rugatoare pentru tara Moldovei! 
Bucura-te, mijlocitoare la ceruri pentru al tau sot! 
Bucura-te, ca mult pentru biruintele sale posteai! 
Bucura-te, ca in tihna pentru acestea mult te rugai! 
Bucura-te, ca dorul lui in lungile-i lupte tu i-l duceai! 
Bucura-te, ca in rabdare cununia-ti petreceai! 
Bucura-te, ca neamului moldovenesc draga te faceai! 
Bucura-te, ca inima-ti pentru el ti-o jertfeai! 
Bucura-te, ca pilda-ti pretutindeni tu i-o dadeai! 
Bucura-te, ca lui Stefan rugatoare ii erai! 
Bucura-te, ca la milostenii tu il indemani! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
Condac V 
 
De biruintele sotului tau cand afla, in taina tu mult de bucurai, plangand cu 

lacrimi de bucurie pentru vitejiile sale şi ale poporului sau, devenit şi al tau, pentru care 
noi astazi iti cantam : Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui 
Hristos ! 

 
Icos V 
 
Auzind ca vestea biruintelor domnului şi sotului tau faceau inconjorul lumii, tu 

inima-ti mai mult smereai, sperand in dezrobirea neamului şi a imperiului tau subjugat de 
turc, inima-ti  ca o para de foc catre cer in ruga inaltandu-ti-o, drept pentru care iti cantam:  

 
Bucura-te, coloana de foc ridicata catre cer! 
Bucura-te, scut şi alinare Barbatului Viteaz! 
Bucura-te, linistire şi dulce odihnire a Marelui Voievod! 
Bucare-te, indemn şi intarire in luptele necontenite! 
Bucura-te, reazem şi ostrov intre lacrimi! 
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Bucura-te, ca din ochi-ti de-atata plans tu sangerai! 
Bucura-te, ca in chip tainic atuncea te sfinteri! 
Bucura-te, ca sfintenia-ti asupra Domnului iti trimiteai! 
Bu\cura-te, ca sotu-ti cu lacrimi il cinsteai! 
Bucura-te, ca prin asta dulce-l mangaiai! 
Bucura-te, ca in sfintenie tu il tineai! 
Bucura-te, ca vlastar din trupu-ti ii faceai! 
Bucura-te, ca numele Bogdan tu ii dadeai! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare de Hristos! 
 
Condac VI 
 
Inima-ti incinsa-ti zbura pana la picioarele Maicii Domnului, de al carei nume, dar 

şi suflet purtatoare dovedindu-te, lacrimi de sange varsai, dupa cum se aratan şi in 
acoperamantul tau de mormant, asemuindu-te lui Hristos cel din gradina Ghetsimani, 
pentru care iti cantam: Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a 
lui Hristos! 

 
Icos VI 
 
In timp ce sotu-ti pe campul  de lupta cu sfintenie lupta pentru crestinatate el 

ducea, tu pe toti ii uimeai cu lacrimale tale care ca niste rauri din Cetatea Sucevei 
porneau, udand ca roua diminetii sufletele atat ale moldovenilor, cat mai ales ale sotului 
tau, drept pentru care iti cantam: 

 
Bucura-te, soare plangator! 
Bucura-te, de har purtator! 
Bucura-te, ca rugaciunile-ti Domnul asculta! 
Bucura-te, ca sotului tau ajutor nevazut ii trimitea! 
Bucura-te, ca el atunci pe turci biruia! 
Bucura-te, ca el lui Dumnezeu multumea! 
Bucura-te, ca atunci, Mari biserici zidea! 
Bucura-te, ca pe tine in ele te pomenea! 
Bucura-te, ca sufletu-ti ca pe-un inger il iubea! 
Bucura-te, ca pentru tine Domnului multumea! 
Bucura-te, ca tie inima-ti mangaia! 
Bucura-te, ca şi tu lui sufletul i-l mareai! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
                                                     
Condac VII 
 
In timp ce Stefan  marile sale batalii cu turcii le ducea, facand ca numele 

Moldovei sa fie pe buzele tuturor crestinilor, tu, cu smerenie, in taina, nevazuta de nimeni 
te rugai pentru biruitorul tuturor paganilor, ca Dumnezeu sa-l preamareasca şi mai mult, 
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cu coroana stramosilor tai! Drept pentru aceea noi iti cantam: Bucura-te, Maria Asanina 
Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 

 
Icos VII 
 
Cu calda rugaciune implorandu-l pe Domnul Hristos ca sotul tau sa nu piarda nici 

o batalie, dar nici pe sine sa nu se piarda in ingamfari şi slava desarta, sufletul aproape de 
Dumnezeu i l-ai tinut, drept pentru care noi iti cantam:  

 
Bucura-te, imparateasa a smereniei! 
Bucura-te, ca in tacere te rugai! 
Bucura-te, ca spre iertare pe Domnul implorai! 
Bucura-te, ca pacatele-ti plangeai! 
Bucura-te, ca nici pe acelea tu nu le aveai! 
Bucura-te, ca inima-ti era continuu-n rugaciune! 
Bucura-te, ca pentru Stefan tu ti-ai prefacut-o in carbune! 
Bucura-te, ca tu cand cu acela-l atingeai! 
Bucura-te, c-atuncea inima spre Domnu-i inaltai! 
Bucura-te, ca el cu dragoste aleasa te iubea! 
Bucura-te, ca ca şi pe o sfanta te cinstea! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
Condacul VIII 
 
Spre Domnul mereu inima-ti inaltai in laude şi multumiri vazand victoriile 

nemaiauzite niciodata şi nicaieri in lume ale dulcelui tau sot, rugandu-te ca acestea sa un 
fie doar slava desarta, ci spre binele crestinatatii şi ale tarii sale rodul lor sa se intoarca, 
drept pentru care iti cantam tie: Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa 
iubitoare a lui Hristos! 

 
Icos VIII 
 
De Dumnezeu iubitoarea-ti inima, in rugaciunea mintii facand-o sa arda neincetat, 

catre Domnul cu frica iti indreptai dulcele-ti cuvant, multumind Domnului şi Maicii Sale 
pentru biruintele noii tale tari, sperand in dezrobirea orasului stramosilor tai, 
Constantinopolul cu domuri aurite, drept pentru care iti cantam tie: 

 
Bucura-te, suflet ortodox! 
Bucura-te, vlastar evlavios! 
Bucura-te, flacara a sperantei! 
Bucura-te, marire a credintei! 
Bucura-te, sporire a stiintei! 
Bucura-te, marire a fiintei! 
Bucura-te, dragoste bizantina! 
Bucura-te, purpura paleologhina! 
Bucura-te, speranta asanina! 
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Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa Iubitoare a lui Hristos! 
 
Condac IX 
 
Iubirea-ti de sot şi de tara, dorirea-ti de Hristos şi de poporul ortodox ravnindu-o 

doamnele celelalte ale lui Stefan, pe tine te cinsteau, ca una ce le dadeai tuturor femeilor 
Moldovei pilda de credinta şi dragoste arzatoare pentru sotu-ti, şi desi incercau sa te 
intreaca, nici umbra-ti nu ti-o ajungeau, drept pentru care iti cantam: Bucura-te, Maria 
Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 

 
Icos IX 
 
Toate celelalte femei ale Moldovei iti ravneau atat neamul ales, cat şi sotul viteaz, 

insa tu, smerindu-te, cea din urma te vedea, şi nevrednica de un asemenea sot, drept 
pentru care iti cantam: 

 
Bucura-te, floarea Mangopului! 
Bucura-te, podoaba Moldovei! 
Bucura-te, rasadul Bizantului! 
Bucura-te, plamada Asanului! 
Bucura-te, tarina crestina! 
Bucura-te, sfanta paleologhina! 
Bucura-te, cinstita Asanina! 
Bucura-te, viteaza Musatina! 
Bucura-te, ca cinstea-ti ti-o ai smerit! 
Bucura-te, ca sfintenia ti-o ai marit! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
Condac X 
 
Necontenind cu luptele, grija lui Stefan duceai, tu, sfanta imparateasa a Moldovei, 

uitandu-ti şi tara de bastina, şi neamul, gandind şi simntind numai lui Stefan şi Tarii 
Moldovei, drept pentru care iti cantam: Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, 
imparateasa iubitoare a lui Hristos! 

 
Icos X 
 
Cu vitejie indurand spaimele tuturor invaziilor şi a bataliilor lui Stefan, intru 

credinta mai tare cresteai, caci unde nu era nadejdea biruintelor, era nadejdea in Hristos şi 
Maicuta Sfanta, catre care tot timpul in rugaciuni, netinand seama de palatul domnesc 
toreai, drept pentru care iti cantam: 

 
Bucura-te, urmasa a Sfintelor Imparatese! 
Bucura-te, in alaiul cinstitelor mirese! 
Bucura-te, in marirea tuturor domnitelor! 
Bucura-te, in lauda tuturor fetitelor! 
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Bucura-te, ca pilda de credinta acestea ti-o urmau! 
Bucura-te, ca exemplu-ti in lumina ti-l preiau! 
Bucura-te, ca feciorelor celor intelepte te-ai alaturat! 
Bucura-te, c ape deplin  mirele ti l-ai meritat! 
Bucura-te, ca lui Hristos pururea tu ii cereai! 
Bucura-te, ca in Acesta pretutindenea nadajduiai! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
                                                  
Condac XI 
 
Simtindu-ti sfarsitul aproape, durerei in tine ai tinut-o, pentru ca sa nu-l amarasti 

pe Stefan, care prin premuri grele trecand, in inima ta gasea nadejde. Caci pec and turcul 
ii risipea oastea la Razboieni, tu alaturi pururea i-ai fost, in dragostea-ti tinereasca, drept 
pentru care iti cantam: Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a 
lui Hristos! 

 
Icos XI 
 
Sfarsitu-ti in taina il tineai, dar  fara de durere, ci mai vartos cu bucurie, stiind ca 

dupa aceasta, lasandu-ti mirele pamantesc, vei fi in bratele Mirelui Ceresc, lui Stefan 
iubirea-ti toata i-o dadeai, drept pentru care iti cantam:  

 
Bucura-te, mireasa preafrumoasa! 
Bucura-te, imparateasa luminosa! 
Bucura-te, model de sfintire! 
Bucura-te, bizantina amintire! 
Bucura-te, flamura ortodoxa! 
Bucura-te, smerire credincioasa! 
Bucura-te, alauta duhovniceasca! 
Bucura-te, porumbita cuviincioasa! 
Bucura-te, privighetoare melodioasa! 
Bucura-te, frumusete multsfiincioasa! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa de Hristos iubitoare! 
 
Condac XII 
 
Odata ce sufletu-ti curat in mainile Domnului  ti-ai dat, ai umplut Tara Moldovei 

de mare durere, ca niciodata nu fusese o imparateasa mai iubita şi mmai cinstita in 
aceasta tara ca tine, drept pentru care iti cantam: Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, 
Imparateasa iubitoare  a lui Hristos! 

 
Icos XII 
 
Toata Tara Moldovei la prohodirea-ti a suspinat, pierzandu-te pe tine, scaun 

imperial, stalp al nedejdii in lupta, rugagtoate calda catre Hristos pentru poporul 
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Moldovean, neavand mangaiere pentru pierderea ta, ultimul vlastar al Imparatiei 
Bizantine, şi sprijinitoarea cea mai ravnitoare a Marelui Voievod, drept pentru care iti 
cantam: 

 
Bucura-te, asfintit de imperiu! 
Bucura-te, speranta triumfatoare! 
Bucura-te, mare ajutatoare! 
Bucura-te, calauza folositoare! 
Bucura-te, de nadejde trebuitoare! 
Bucura-te, ultima raza a Marelui Constantin! 
Bucura-te, sfarsit al Imperiului Divin! 
Bucura-te, mare sprijinitoare a Moldovei! 
Bucura-te, credinta a Constantinopolei! 
Bucura-te, Maria Asanina Paleologhina, Imparateasa iubitoare a lui Hristos! 
 
Condac XIII 
 
Nicioalta imparateasa a Rasaritului nu a avuta tata cinste ca tine, insa tu, cinstea-ti 

lepadandu-o, necontenit alaturi  de Stefan Voievod in lupte cu inima ii erai, 
imbarbatandu-l cu dragostea ta calda de mireasa pentru a zdrobi pe dusmanii crestinatatii! 
Catre tine, Maria Asanina Paloeloghina, ne indreptam şi noi, cerando-ti cu umiliata sa ne 
incalzasti sufletele pentru lupta  pe care noi, crestinii ortodocsi o ducem, in aceste 
vremuri de asfintit, precum şi pe Stefan, in acele vremuri de sfarsit bizantin, l-ai purtat pe 
cele mai inalte zari imparatesti! Pentru aceasta, noi iti cantam: Bucura-te, Maria Asanina 
Paleologhina, Imparateasa Iubitoare a lui Hristos!( acest condac se zice de trei ori, apoi 

inca o data Icosul I şi Condacul I) 
 

Acathist anthem for the first Holy 
Lithurgy to be held in Hagia Sophia. 
After 547 years of suffering and 
hope. 
 

Kontakion 1 
 
Of, Holy of Holies, Hagia Sophia, our mother, 

blessed we are the, our generation, to see the love of 
many generations, that Christ will come down again in 
you, Our Holy Wisdome, so as to sing you: Alleluiah! 

 
 
Icos I 
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After centuries of hope and despair, of cries and moorning, and of unspoken grief, 
Our Lord, Jesus Christ, has heard our prairs, and now, at the 547 year from the fall of 
Constantinople, Hagia Sophia will be wept by The Holy Blood of Our Lord, Jesus Christ,  

So as to sing: 
 
Rejoice, Our Holy Mother! 
Rejoice, Holy Wisdome and Love! 
Rejoice, Temple again of The Holy Spirit! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our morning and hope! 
 
Kontakion II 
 
Now, Our patriarch, Bartholomew, follower of John Hrisostomos, Gregory of 

Nazianz and Ghermanos, Ghenadios and all Holy Hyerarchs, will officiate the Holy 
Lithurgy, and millions of angels will sing again under your Dome, Hagia Sophia: 
Alleluiah! 

 
Icos II 
 
When Patriarch Batholomew will enter you, Hagia Sophia, the blood of the priests 

that prey to God in your walls will resurrect in Our Lord Jesus Christ’s Blood, and the 
body of them will resurrect, in Jesus Christ’s body, and your hearts will be full of His 
Love, through our first communion with Him, so we sing you: 

 
Rejoice, Our Holy and Eternel inspiration! 
Rejoice, Hagia Sophia, Our only reason to be! 
Rejoice, the recomfortment of so many martires! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our morning and hope! 
 
Kontakion III 
 
Not only Patriarch Bartholomew will attend the First Lithurgy in you, Of, Hagia 

Sophia, but Jesus Christ Himself will be witness alongside His Holy Mother Theotokos 
and all the angels and saints, who will sing to The Father through The Holy Gost: 
Alleluiah! 

Icos III 
 
No bells will be ringing near you, Hagia Sophia, but the bells of our hearts will 

ring greater than any bells have rang in history, when Your Name, Jesus, will be called 
for the first time in you, Hagia Sophia, after more than half a century, so we sing you: 

 
Rejoice, The Mother of all Orthodox Churches! 
Rejoice, The Father of wisdome in Byzantine art! 
Rejoice, The Offspring of Justinian’s love for Theodora! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
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Kontakion IV 
 
Living us in despair, under the unfortune of history, you will find us, Hagia 

Sophia, united in One Spirit and One Goal, the following of Jesus’s Commandements, 
and praising Him singing: Alleluiah! 

 
Icos IV 
 
When blood fload within you, your grief, Hagia Sophia, was so despered, that not 

Jesus’s Blood flew within you for salvation, but greek’s blood for damnation. But now, 
Hagia Sophia, again The Blood of Jesus will clean the church of the damnation of history, 
and Resurect the Ceanliness of His Body under your dome, so we sing you: 

 
Rejoice, Church with walls stained with blood! 
Rejoice, Church cleaned by the Blood and Body of Jesus after 500 years! 
Rejoice, That The Holy Gost will litt your dome again with fire, not for despair, 

but for recleansing! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
 
Kontakion V 
 
Many Holy Princes and Tsar’s, Hayduks and Freedom fighters wished to see this 

moment, that now we all see today, Hagia Sophia. For this moment, we, the unworthy 
and filth of human history, sing you a Holy Anthem, crieing: Alleluiah! 

 
Icos V 
 
Now Justinian, and Constantine, Theodora and Helen, John Tzimiskes and Tsar 

Lazar, Holy Neagkoe of Servia and Holy Steven of Russia, Holy Tsar Nicholas and His 
family will be rejoicing in havens, that heir Holy Hope will be fullfild by you, Of, 
Bartholomew, so we sing you: 

 
Rejoice, Holy Emperors and Hagia Sofia’s builders! 
Rejoice, Holy Princes and Hagia Sophia’s defenders! 
Rejoice, Holy Peoples of Orthodox faith and hope! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
 
Kontakion VI 
 
Many Holy Patriarchs like Holy Ghenadios, the Patriarch of Grief, and Holy 

Nifonos, The Patriarch of sorrow, wished to be in your place, Bartholomew, because 
what they seeaded you collected, so as we sing to them: Alleluiah! 

 
Icos VI 
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Holy Simeon and Sava, Holy Gregory Palamas and Holy Maximos Brankovici, 
and all the Holy Athonites, for what you have prayed 500 years, was accomplished now, 
so sing along the angels to Our Lord, Jesus Christ: 

 
Rejoice, The Father and The Son! 
Rejoice, The Holy Gost of Light! 
Rejoice, The Holy Prair of Hearth! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
 
Kontakion VII 
 
Holy Theodora and Holy Erene, Holy Anastasia and Holy Militsa, Holy Mary of 

Russia and Mangup, and Holy Sophia Paleologos, in your dreams you dreamed what we 
are seeing today, The Groom of The Chruch reunited with His Holy Bride, and you the 
Holy Women who have woven Her Cloaths, sing to The Groom: Alleluiah! 

 
Icos VII 
 
Ioana, Mary and all the Holy Women who have seen the Angel sayng for the first 

time: Hristos Anesti!, no come and crie out to the all world the good news that Hagia 
Sophia will be for the first time after centuries again a church, and say like so: 

 
Rejoice, The Chose One of The Groom! 
Rejoice, The One who were down in the earth and rose back to the sky! 
Rejoice, that Jesus Christ Himself rose you up through His Cross! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
 
Kontakion VIII 
 
John The Theologian spoke about you, Hagia Sophia, in His Book, and now we 

see that you have risen up from the tomb, so as to sing to you: Alleluiah! 
 
Icos VIII 
 
Peter and Paul rejoice in the havens embracing one another that the church has at 

last the peace of reconciliation, and Jacob and Andrew sing eternally like this to you: 
 
Rejoice, the penitence of Solomon! 
Rejoice, the forgivment of David! 
Rejoice, the Bride of Jesus Christ Our Lord and God! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our sorrow and hope! 
 
Kontakion IX 
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David sang in you with the psalter, and Solomon resurrected you with His 
Wisdome, The Wisdome of God that was given to him, the unworthy, but Jesus’s Gospel 
has’n been sang for half a millennium, so no is the moment to sing: Alleluiah! 

 
Icos IX 
 
Hagia Sophia was built by Justinian with His Love for you, and supported by 

Holy Theodora for her beauty, but oh, Our Holy Mother, The Lord Himself resided in 
Her for you, Holy Mother and Bride, soas communion be perfectly between His Father, 
which is our Father, and Us, His Sons, and friends, as He said it, that we’re not His 
Servants, but Friends, because we know His Word, which will be cried out again for the 
wntire world to hear, so we sing you: 

 
Rejoice, Hagia Sophia, the light of the unseeing! 
Rejoice, Hagia Sophia, the happiness of the unhappy! 
Rejoice, Hagia Sophia, the relaxing of the orthodox people! 
Rejoice, Hagia Sophia, The place of our moorning and hope! 
 
Kontakion X 
 
The greek people has fought for 500 years to optain whath was optained by peace 

and reconciliation, and by the misery of Our Lord, Jesus Christ, Of, Hagia Sophia! That’s 
why we, along with all the freedom fighters of the greek people sing: Alleluiah! 

 
Icos X 
 
Now Dionision Aeropagitos sees the unseen for many generations! Now, Simeon 

The New Theologian feels the unfelt for many centuries! Now, Saint Ignatios 
Theophoros embraces what was cold for half a millennia! And now, we, the greek people 
of Athens, Sparta and all the greek world, sing: 

 
Rejoice, the Mother of Our Mothers! 
Rejoice, The dome that embraced through cold our domes! 
Rejoice, The pillars that supported our pillars and hearts! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
 
Kontakion XI 
 
Of, Holy Contantine Dragasess, when you died you were looking to Hagia Sophia, 

crieng will the savage put the sword through you Holy Breast, not because of your pain, 
because, oh ,Holy, you didn’t felt it because of your love for Our Lord Jesus Christ and 
For His Mother, Mary, but because that you had forseen the 500 years of sorrow and 
misery! But now, of Holy Emperor, rejoice with us, the unworthy, and sing: Alleluiah! 

 
Icos XI 
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The Holy Powers and Heruvims and Seraphims didn’t know the surprinse that 
God made for us, that Hagia Sophia will be returned to us, although just for a moment, 
but isn’t the Holy Lithurgy not just a moment, but in fact Etherety and Salvation! 

Because of this, we sing to thee: 
 
Rejoice, the sorrow and happiness of our last emperor! 
Rejoice, The recomfrtment of Our Eternal Emperor! 
Rejoice, The palace of His Holy Mother! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
 
Kontakion XII 
 
All the greek nation stands now concentrated to this holy moment that Our Lord 

gave us, that we, the unworthy descendant’s of the heroes from Constantine to Neagkoe, 
and from Justinian to Nicholas, be witness to what the angels couldn’t see if Our Lord 
Jesus Christ wouldn’t have become Man, born eternally from the Father and in as man 
from the All Purely Theotokos, and wouldn’t have suffered the spit and Crucifiction, and 
death and emersment to the Tomb and Hell, and Ressurection and then Raising To The 
Sky, for to come to the Last Judgement to judge The living and dead, the Holy Lithurgy 
in Hagia Sophia, so we sing you: Alleluiah! 

 
Icos XII 
 
Now, we, the greek people chosen by Paul to be the Holy People of the New Law, 

rejoice in Our Sion and Jerusalem, Hagia Sophia, alongside with our Lord and His 
Mother, and all The Apostles and Saint Martires, Monks, Reclused, and Prophets, who 
sing in the sky togheter: 

 
Rejoice, the heavens of heavens! 
Rejoice, the seventh sky! 
Rejoice, the place of what man hasn’t heared and seen! 
Rejoice, Hagia Sophia, the place of our moorning and hope! 
 
Kontakon XIII 
 
Our Lord Jesus Christ, Autokrator and Despot of the Heaven and Earth, Emperor 

of Emperors and King of Kings, Only Born of the Holy Father, and intercessor that sent 
us the Holy Gost, please make this grief of ours expressed here reality, and forgive our 
guilt and our father’s guilt, that Hagia Sophia be once again the Cathedral of the East, and 
West, The Mother Church of Constantinople, so as to sing you: Alleluiah! 
 
This Kontakion is said third times. Then comes The First Icos and First Kontakion. 
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ESEU 
 

Sfânta Sofia - început şi 
finalitate a istoriei estului 
European 
 

Sfânta Sofia, marea biserică a 
Imperiului Bizantin, loc în care îşi află 
obârşia toată istoria, cultura şi civilizaţia 
estului şi sud-estului European, poate să 
ne ofere, prin locul pe care îl ocupă în 
devenirea părţii de lume în care locuim, 
câteva idei despre strategia pe care 
Europa de est trebuie să o urmeze pentru 
a-şi împlini ţelul cu care a fost învestită 
de către destinul ei. 
 

 
1. Locul pe care Sfânta Sofia îl ocupă în imaginarul istoric, religios şi cultural al 

Europei de est 
 

Construită în timpul domniei împăratului Iustinian, într-o vreme când Imperiul 
Bizantin atinsese expansiunea sa maximă, simbol al puterii ortodoxiei în vremea de glorie 
a Constantinopolului şi simbol al suferinţei aceleiaşi ortodoxii în vremurile asupririi 
turceşti, Sfânta Sofia este purtătoarea întregii istorii a estului şi sud-estului european. 
Culme a arhitecturii romane, prilej de creştinare a ruşilor, ţintă şi scop al naţionalismului 
grec, simbol al legitimităţii statale şi religioase a ortodoxiei sârbeşti şi bulgăreşti, sau 
nostalgie a romantismului bizantin românesc, Sfânta Sofia cuprinde în sine elementele 
esenţiale ale identităţii tuturor popoarelor ortodoxe, fiecare dintre acestea identificându-se 
într-un fel sau altul cu această zidire, sau mai degrabă cu semnificaţiile simbolice şi 
istorice pe care le poartă pentru fiecare dintre acestea. 

Sfânta Sofia este edificiul în jurul căruia se poate construi unitatea statală şi 
religioasă a întregului spaţiu est european. 

Element comun prin existenţa sa reală, liant încă existent al imaginarului ortodox, 
realitate palpabilă a conştiinţei istoricităţii ortodoxiei, Sfânta Sofia reprezintă un nesperat 
izvor de conştiinţă comună a popoarelor ortodoxe, ce ar putea fi cel mai potrivit motor 
care ar putea îndemna toate aceste naţiuni la unitate de acţiune, simţire şi prosperitate. 

Nestăpânită de nici una dintre popoarele în discuţie, dar râvnită de toate 
deopotrivă, Sfânta Sofia este un îndemn adresat peste vremuri de Bizanţul imperial la 
păstrarea şi amplificarea, respectarea şi revalorificarea în context universal, a moştenirii 
statale şi religioase lăsate de Constantinopol tuturor naţiunilor est-europene. 
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Dacă toate naţiunile europene ortodoxe şi-ar uni eforturile în vederea dobândirii 
simbolice a Sfintei Sofii, atunci lumea ar putea asista la o renaştere în coordonate 
moderne a Imperiului Bizantin, care ar putea deveni unică şi simbolică realitate a tuturor 
semnificaţiilor politice şi culturale, statale şi economice ale tuturor ortodocşilor. 

Legitimare a puterii politice imperiale, Sfânta Sofia poate să devină, prin 
motivaţiile pe care le-ar putea naşte iniţiativa recuperării ei, un mijloc de reîntărire şi 
regenerare statală a realităţii ce o reprezintă unitatea sub toate aspectele ce ţin de 
umanitate a popoarelor ortodoxe în genere. 

Nici-o altă clădire( sau mai mult spus, nici o altă entitate istorico-simbolică) nu 
înmagazinează mai multe elemente motivaţionale, mai multe năzuinţe şi speranţe, mai 
multe profeţii şi aşteptări decât Sfânta Sofia.  

Unicitatea de care se bucură această biserică care a dobândit proporţii mitologice 
în conştiinţa imaginarului identitar est-european o face un obiectiv nepreţuit, care ar 
trebui să se bucure de toată atenţia acestei părţi de lume, pentru care reprezintă singurul 
motiv de a fi. 

Din păcate, nu vedem ca Sfânta Sofia să se bucure nici măcar de o brumă din 
atenţia de care ar merita să se bucure din partea naţiunilor estului şi sud-estului european. 

Ar trebui măcar pentru moment să se purceadă la restaurarea şi consolidarea 
acestui obiectiv de importanţă extraordinară pentru realitatea politică a Europei de est, cu 
ajutoare şi sprijin, cu iniţiativa şi demersul tuturor naţiunilor de aici, lucru ce ar putea fi o 
primă arătare în faţa întregii lumi a acestei regiuni, ce ar apărea adunată în jurul 
obiectivului ce o reprezintă cel mai bine în faţa universalităţii. 

De asemenea, sarcina demersurilor de retrocedare a Sfintei Sofii Patriarhiei 
Ecumenice de Constantinopol nu ar trebui lăsată în seama doar a Greciei. Toate naţiunile 
sud-estului şi estului European ar trebui să facă demersuri unite la porţile celor mai 
importante instituţii ale lumii,  cum ar fi ONU, UNESCO, Consiliul Europei şi Uniunea 
Europeană, pentru retrocedarea Sfintei Sofii Patriarhiei Ortodoxe de Constantinopol, ca 
singura instituţie ce poate legitima dreptul de folosire a acestei clădiri, care pentru ea şi 
de către ea a fost construită şi întreţinută mai mult de 1000 de ani de istorie. 

De ce naţiunile sud-estului şi estului european nu fac nici un demers unic pentru 
obţinerea acestui deziderat ce se află însămânţat în sufletele tuturor ortodocşilor? Aceasta 
este o gravă carenţă a strategiei politice a naţiunilor est-europene, care ar putea prin astfel 
de demersuri să facă un pas către conturarea, dacă nu în plan politic, cel puţin în plan 
cultural şi nu în ultimul rând religios, a unei singure direcţii de acţiune, direcţie ce ar 
putea fi ulterior extinsă şi în alte domenii. 

Lumea sud-est şi est europeană trebuie să conştientizeze necesitatea unificării sale 
politice şi economice, unificare a cărei expresie se află tocmai în dezideratul recuperării 
şi retrocedării Sfintei Sofii Patriarhiei Ecumenice. 

Patriarhia Ecumenică reprezintă instituţia reprezentativă pentru toate statele 
estului european, ca depozitară a trecutului şi legitimităţii instituţiilor bisericeşti din 
această regiune, care toate, dar absolut toate, îşi au originea în Marea Biserică a 
Constantinopolului. 

Prin urmare, sprijinirea acestei instituţii în recuperarea Marii Biserici mamă a 
tuturor naţiunilor sud-est şi este europene ar trebui să fie o hotărâre firească decurgând 
din însăşi realitatea istorică ce o înmagazinează aceste naţiuni. 
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Sfânta Sofia este locul în care s-a constituit germenul fiinţei naţionale a tuturor 
popoarelor Europei de Răsărit. Este edificiul din care a izvorât cultura şi substanţa 
civilizaţiei ce a avut rolul de matrice de geneză naţională a tuturor statelor europene 
ortodoxe. Este matricea spirituală, politică şi culturală în marginile căreia, şi prin 
structurile şi trăsăturile căreia, s-a constituit jumătate din civilizaţia Europei moderne.  

Neputând fi egalată din această privinţă de nici un alt loc de pe această planetă, 
Sfânta Sofia ar trebui să fie râvnită atât de statele Europei de Est, dar şi de către 
structurile Uniunii Europene, ca parte integrantă a patrimoniului său istorico-cultural şi ca 
element fiinţial al identităţii comunităţii cultural-istorice a Europei Unite. 

Ce face această Europă Unită pentru Marea Biserică a Răsăritului? Prin ce ne 
arată această Europă preocuparea pentru sursa a jumătate şi mai bine de jumătate din 
patrimoniul civilizaţiei Europene? Prin nimic. Europa nu face nimic pentru reintegrarea 
în hotarele sale a acestui edificiu măreţ, în care au fermentat şi s-au cristalizat ideile ce au 
pus bazele renaşterii culturale, filosofice şi tehnice ce stă la baza Europei moderne. 

Iată dar câteva din coordonatele actuale, moderne ale situaţiei deplorabile în care 
se află problema Sfintei Sofii atât în regiunea căreia din toate punctele de vedere îi este 
mamă, adică regiunea Europei de Est, cât şi asupra regiunii care îi datorează atât de mult 
din însăşi esenţa sa actuală, adică Europa în genere. 

Cine atunci să preia moştenirea, dar şi prezentul măreţului edificiu ce îl reprezintă 
Sfânta Sofia. Turcia? Dar Turcia nu ar părea că are, în comparaţie cu drepturile pe care 
am văzut că le are asupra Sfintei Sofia Europa de Est şi Europa Răsăriteană, decât ceva 
infim, şi anume dreptul de cuceritor. În baza acestui drept Turcia îşi justifică posesiunea 
asupra clădirii de baştină a civilizaţiei Europene moderne. Dar este acest drept de 
cuceritor legitim? Precumpăneşte acest drept toată istoria culturală, politică şi religioasă, 
semnificaţiile largi, ce ţin de originea însăşi a fiinţei naţionale a atâtor popoare europene, 
rolul de factor de unitate identitară a lumii ortodoxe? Şi de principiu al existenţei sale 
prezente şi viitoare? Precumpăneşte acest drept influenţa pe care Sfânta Sofia a avut-o 
asupra arhitecturii din toate ţările Europei de Est, şi, prin Renaştere, asupra celei din 
Europa de Vest? Precumpăneşte acest drept rolul pe care această clădire, care prin însăşi 
existenţa sa a generat conştiinţa existenţială şi ontologică a atâtor popoare ortodoxe? Nu. 
Este clar că ne aflăm în faţa unei nedreptăţi a istoriei. Sfânta Sofia trebuie retrocedată 
celor care au avut-o întâi. Ce ar fi însemnat dacă acest principiu al întâietăţii n-ar fi fost 
aplicat asupra statelor şi naţiunilor? Dacă popoarelor nu li s-ar fi acordat libertatea pe 
care o aveau prin simplul fapt că ele erau acolo de drept înaintea cuceritorilor ce le-au 
asuprit. Am fi avut azi o lume subjugată de imperiile ce ar fi sufocat dezvoltarea istorică 
şi chiar umană a naţiunilor asuprite. Am văzut că principiul întâietăţii ca principiu al 
legitimităţii s-a aplicat în privinţa statelor. De ce nu s-ar aplica şi în privinţa Sfintei Sofii, 
care face prin istoria sa mai mult decât mii de state? De ce nu s-a aplicat până acum?  

Până acum câţiva ani, în Constantinopol locuiau 500000 de greci, iar totalitatea 
populaţiei ortodoxe depăşea jumătate din numărul de locuitori ai oraşului. Acum în 
Constantinopol mai sunt 1000 de greci. Principiul întâietăţii istorice s-a aplicat acum 
aproape un secol în privinţa naţiunilor. Când acelaşi principiul trebuia să se aplice şi 
Sfintei Sofii, Constantinopolul era majoritar grecesc. Şi poate că dacă acest principiu s-ar 
fi aplicat atunci, la timp, poate nu am fi asistat la drama istoriei grecilor din ceea ce azi se 
numeşte Turcia, dramă petrecută în ultimii 70 de ani. Dramă care pune lumea civilizată în 
faţa unei mari întrebări: cum a putut această lume “civilizată” să asiste neputincioasă la 
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genocidul popoarelor istorice ale Asiei Mici? Răspunsul vine de la sine: nu a fost 
interesată. Dar dacă nu a fost interesată, mai are ea curajul să spună ceva în cazul Sfintei 
Sofia? Nu. Şi atunci cine să preia sarcina împlinirii dreptăţii aşteptată de o întreagă 
omenire? Noi. Popoarele Europei de Est. 
 

2. Ce poate face Europa de Est pentru redobândirea Sfintei Sofia? 
 

Ce poate face Europa de Est pentru redobândirea Sfintei Sofia? Mai întâi de a 
discuta acest subiect, să vedem ce nu a făcut Europa de Est pentru redobândirea Sfintei 
Sofia.  

După căderea regimurilor comuniste atee din Europa Balcanică şi Rusia, tinerele 
state apărute nu au acordat nici o atenţie acestei probleme. Şi lucrul este justificat. 
Grăbite să îşi consolideze democraţiile de-abia instalate, să îşi reorienteze economiile şi 
să îşi ajusteze regimul social la standardele occidentale ale lumii moderne, noile state nu 
au avut timp şi energie de oferit pentru susţinerea unei cauze atât de îndepărtate în 
aparenţă faţă de situaţia lor imediată. 

Singura ţară care ar fi putut încerca ceva pentru obţinerea Sfintei Sofia a fost 
Grecia, ca singura ţară ortodoxă din Europa care nu a fost lovită total de ciuma comunistă. 
Dar ce a făcut Grecia pentru obţinerea acestui deziderat? Absolut nimic, în esenţă. 
Deoarece, străină de regimurile politice occidentale, Grecia a mustit într-o stagnare 
politică, economică şi spirituală care au scos-o din această perspectivă mai vlăguită din 
cumplitul secol XX decât înseşi statele căzute sub comunism. Acum însă, când statele 
Europei de Est se îndreaptă, cu mici excepţii, împreună către un viitor liniştit, prosper şi 
luminat, problema redobândirii Sfintei Sofia ar trebui să se afle pe primul plan al 
priorităţilor politicilor culturale, religioase şi, în esenţă, de civilizaţie, ale acelor naţiuni. 
Pentru aceasta trebuie unitate. Şi în jurul cărei naţiuni ar trebui realizată această unitate? 
Este evident că în jurul Greciei. Grecia ar trebui susţinută, ca moştenitoare legitimă a 
situaţiei Patriarhiei de Constantinopol, în demersurile comune ale statelor Europei de Est 
pentru împlinirea acestui deziderat. Problema este că Grecia este vlăguită spiritual. 
Grecia nu mai are tăria pentru a susţine politic o asemenea strategie de lungă durată. 
Grecia trebuie să accepte ajutorul altei puteri mai mari, cum ar fi Federaţia Rusă, şi co-
parteneriatul celorlalte naţiuni mici din Balcani, Serbia, România şi Bulgaria, pentru a 
putea duce la îndeplinire, prin apelul la instituţiile şi forurile internaţionale, sfântul 
deziderat al recuperării Sfintei Sofia.  

Care ar putea fi strategiile pentru a duce la bun sfârşit acest înalt scop? 
În primul rând, ar trebui încercată o strategie de popularizare a acestui obiectiv în 

rândul populaţiei în genere ignorantă în această privinţă. Vedem apariţia, înfiinţarea a 
atâtor ligi, organizaţii, cu diferite scopuri, inclusiv creştine, dar nu vedem înfiinţarea nici 
unei organizaţii nonguvernamentale care să aibă ca scop militarea pentru retrocedarea 
Sfintei Sofii bisericii ortodoxe, nici în Grecia, nici în celelalte ţări sud-est şi est-europene.  

Acest deziderat ar trebui susţinut în primul rând prin formarea unui curent de 
opinie popular susţinut nu de una, ci de o puzderie de astfel de asociaţii al căror scop l-am 
enunţat deja. 

De ce, de pildă, în Grecia, nu a fost înfiinţată o astfel de organizaţie puternică, 
care să aibă şi sprijinul tacit al statului? Iar dacă, să zicem, s-ar înfiinţa astfel de 
organizaţii şi ligi atât în Grecia, cât şi în Rusia, România sau Serbia, ce le-ar împiedica să 
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se coalizeze şi să formeze un front comun de acţiune şi presiune publică şi politică, care 
ar putea dacă nu obţine retrocedarea, cel puţin ar obţine crearea unui curent de opinie 
publică ce ar înclina balanţa rezultatului cu mult în favoarea ortodocşilor decât este ea 
până acum. 

Astfel, ca prim pas ce ar trebui urmat ar fi înfiinţarea unor astfel de ligi şi asociaţii 
care, sprijinite de biserică şi de stat, să organizeze manifestaţii în marile centre de putere 
europene şi est-europene, ca o primă manifestare a dorinţei mocnite ascunse sub o foarte 
ciudată dar pioasă tăcere de recuperare a Sfintei Sofia pentru spaţiul cultural şi de 
civilizaţie căreia îi aparţine de drept. 

În al doilea rând, bisericile ortodoxe naţionale din aceste state ar trebui, prin 
reprezentaţii lor din rândul clericilor şi laicilor să aibă o strategie militantistă de susţinere 
a acestui deziderat, prin acţiuni la aceleaşi centre de putere politică şi religioasă ale 
estului Europei. Din păcate, până acum, bisericile ortodoxe din statele acestei regiuni au 
făcut prea puţin în această direcţie. Acest lucru este valabil chiar şi pentru Patriarhia 
Ecumenică din Constantinopol, care în loc să aibă o politică susţinută politic de toate 
statele estului european pentru recuperarea Marii sale Biserici, se complace într-o tăcere 
cel puţin dubioasă. 

Ne putem întreba acum de ce asistăm în prezent, în zilele noastre, în care şi cele 
mai mici doleanţe ale naţiunilor şi religiilor lumii au parte de o susţinere zgomotoasă din 
partea multor persoane din întreaga lume, la această adevărată inerţie în tăcere de care dă 
dovadă lumea ortodoxă în privinţa Sfintei Sofia? Este aceasta o tăcere potrivită? Este cel 
puţin justificată? Nu. Ea nu poate fi decât o moştenire inerentă atâtor secole de impusă 
tăcere, tăcere organică putem spune în cadrul lumii ortodoxe, dar mult speculată de 
adversarii acestei năzuinţe sfinte. 

Pentru a putea depăşi această tăcere, trebuie mai întâi să conştientizăm greşelile 
făcute până acum. Iar cea mai mare greşeală este absenţa oricărei strategii adaptată 
condiţiilor actuale pe care ni le oferă peisajul politic internaţional de a putea duce la bun 
sfârşit această năzuinţă. 

Lumea ortodoxă ignoră posibilităţile reale pe care le oferă popularizarea 
importanţei pe care o are Sfânta Sofia pentru identitatea naţiunilor ortodoxe, locul pe care 
îl ocupă această biserică în devenirea lor istorică şi ecleziastică, rolul ei de centru al 
ortodoxiei în care se îngemănează toate firele ce au ţesut laolaltă demnitatea lor în istorie. 

Odată conştientizată această importanţă, ierarhii naţionali ai acestor naţiuni, 
profitând de condiţiile de libertate de acţiune, gândire şi iniţiativă pe care ni le oferă 
lumea modernă tuturor, ar trebui să purceadă la ridicarea acestei probleme în cadrul 
întrunirilor şi sinoadelor panortodoxe universale, unde, din păcate, nu ştiu să fi fost 
ridicată vreodată această problemă, să o pună ca o prioritate în strategia de viitor a 
ortodoxiei universale, şi să o afirme ca pe o necesitate şi doleanţă a ortodocşilor din toată 
lumea, aducând-o astfel în centrul atenţiei atât a lumii ortodoxe, cât şi a întregii umanităţi.  

Este de neconceput ca în această lume a globalizării, în care orice ştire ajunge 
aproape instant în oricare parte a lumii, şi în care contează foarte mult asocierea mai 
multor voci de prim rang din orice domeniu de activitate uman, în vederea obţinerii unui 
scop, să nu existe o voce unită a tuturor ortodocşilor din lume care să ceară cu insistenţă 
şi perseverenţă retrocedarea Marii Biserici a Sfintei Sofii. 
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Cât de mult ar ajuta o asemenea strategie la obţinerea scopului dorit atât de mult 
de sufletele încă adormite ale ortodocşilor, dar care aşteaptă să fie trezite, nu mai are rost 
să insistăm.  

Important este ca lumea ortodoxă să nu se arate indiferentă la această chemare la 
recuperarea edificiului sfânt al istoriei popoarelor ortodoxe. Cine altul să lupte pentru 
retrocedarea Sfintei Sofia ortodocşilor dacă nu ortodocşii? Şi cine alţii să iniţieze 
demersurile necesare obţinerii acestui scop decât cei cărora le aparţine de drept această 
biserică atât istoric, cât şi fiinţial. 

Lumea ortodoxă îşi doreşte împroprierea Sfintei Sofia, dar, rezultat al inerţiei de 
500 de ani, aşteaptă parcă să le fie retrocedată de către alţii. A intervenit o mutaţie în 
sufletul nostru, o pierdere a reflexului obţinerii prin forţe proprii a lucrurilor pierdute în 
momente de slăbiciune prin forţele altora. Această stare de fapt trebuie să înceteze. 
Ortodocşii trebuie să conştientizeze faptul că numai prin ei se mai poate face ceva în 
această privinţă, şi că acum, în vremurile acestea de libertate şi prosperitate, este prilejul 
cel mai bun pentru obţinerea acestui scop. 

Turcia îşi doreşte să intre în Uniunea Europeană. Pentru aceasta, ea trebuie să 
îndeplinească nişte standarde, să se racordeze la anumiţi parametri de funcţionare 
europeană. Am arătat mai pe larg în capitolul întâi rolul şi semnificaţiile pe care le are 
Sfânta Sofia pentru istoria şi civilizaţia Europei în genere şi Europei de Est în special. Nu 
ar fi o problemă de bun simţ ca printre parametri de integrare europeană impuşi Turciei 
ca necesari integrării sale europene să se afle şi retrocedarea Sfintei Sofii spaţiului 
cultural, istoric şi de civilizaţie căreia îi aparţine? Este acest spaţiu cel musulman? Nu. 
Mustafa Kemal a demonstrat aceasta cu prisosinţă când, ca o soluţie intermediară 
retrocedării Sfintei Sofia bisericii ortodoxe, a luat decizia transformării acesteia în muzeu. 

Este însă spaţiul civilizaţional ortodox şi, general vorbind, european, unul căzut şi 
el în desuetudinea istorică, pentru a se putea justifica menţinerea statutului de muzeu în 
privinţa Sfintei Sofii? Este ortodoxia o realitate a trecutului, pentru a fi îndreptăţită 
menţinerea acestui măreţ obiectiv în condiţia de relicvă istorică? Sunt toate naţiunile 
europene care au beneficiat de-a lungul istoriei de benefica înrâurire a Sfintei Sofii de 
domeniul trecutului? Şi, cel mai important, este ortodoxia acestora o religie perimată, 
învechită, lipsită de viaţă, o religie dispărută, pentru a se putea justifica trecerea 
principalului edificiu de cult a acesteia în rândul muzeelor? Categoric nu. Ortodoxia şi, 
implicit, tezaurul de civilizaţie şi religios bizantin nu a trecut în istorie, asemenea altor 
civilizaţii din trecut. El este încă viu, încă actual. Încă trăieşte, încă există. Şi existenţa lui 
este cea mai palpabilă dintre toate realităţile de orice tip existente la ora actuală în 
peisajul cultural-religios al umanităţii. Prin urmare, nu se poate ca edificiul cel mai 
reprezentativ pentru această lume vie, aflată în plin proces de înviere după secole de 
asuprire şi nedreptate să fie claustrat şi, prin urmare, rupt de procesul istoric firesc şi plin 
de viaţă prin care trece această lume prin sechestrarea sa în statutul de muzeu. Sfânta 
Sofia trebuie realipită spaţiului din care face parte organic, pentru a nu fi privată de 
dezvoltarea istorică şi de procesul vital prin care trece ortodoxia întreagă, şi la care are 
dreptul cu prisosinţă şi cea mai înaltă expresie de istorie şi civilizaţie ortodoxă care este 
Sfânta Sofia. 

Lumea ortodoxă trebuie să conştientizeze faptul că dacă aceasta va accepta să 
intre într-o epocă de dezvoltare spirituală, culturală şi istorică nouă, fără să aibă ca parte a 
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acestei dezvoltări şi Sfânta Sofia, atunci cu adevărat că această biserică va fi pierdută 
definitiv.  

Ortodocşii nu trebuie să accepte să existe fără Sfânta Sofia, pentru că dacă fac 
aceasta, ei recunosc statutul de muzeu pe care Mustafa Kemal i l-a conferit Sfintei Sofii, 
şi prin urmare cea mai frumoasă expresie a geniului istoric ortodox va fi pierdută.  

Ortodocşii trebuie să susţină că, ca parte a patrimoniului lor fiinţial, Sfânta Sofia 
trebuie să fie lăsată să fie părtaşă etapei istorice actuale prin care trece ortodoxia, şi să 
afirme că de fapt, Sfânta Sofia a făcut parte dintotdeauna prin istoria sa istoriei mai largi 
a spaţiului cultural ortodox universal.  
 

3. Sfânta Sofia ca parte legitimă a lumii ortodoxe 
 

În capitolul următor voi oferi câteva argumente pentru demonstrarea unei realităţi 
evidente: faptul că Sfânta Sofia face parte din patrimoniul fiinţial al ortodoxiei. 

Sfânta Sofia a fost construită pentru a fi marea biserică a Patriarhiei 
Constantinopolului şi marea biserică a instituţiei imperiale bizantine, ea fiind dintru 
început strâns legată de statalitatea şi organizarea religioasă a Imperiului Bizantin ca 
expresie a unităţii şi autorităţii de putere religioasă şi statală exercitată asupra 
patrimoniului său de drept. Sfânta Sofia a fost locul în care, prin autoritatea conjugată a 
Împăratului şi a Bisericii s-au luat deciziile şi s-au întocmit şi aplicat rezoluţiile 
sinoadelor ecumenice fundamentale ale bisericii ortodoxe universale. Controversele cu 
privire la iconoclasm şi isihie s-au lămurit în această biserică, iar ritul bizantin folosit în 
toate bisericile ortodoxe din lume s-a finalizat în sec. XIII în această biserică. Conducerea 
ecleziastică, hotărârile şi demersurile creştinării tuturor naţiunilor ortodoxe contemporane, 
adică sârbi, bulgari, români şi ruşi s-au hotărât şi aplicat de către Patriarhia de 
Constantinopol în vremea când sediul său era în Marea Biserică a Sfintei Sofii. 
Creştinarea poporului rus, cel mai mare şi reprezentativ popor al ortodoxiei 
contemporane s-a realizat în contact direct şi motivat nemijlocit de întâlnirea cu ritul şi 
arhitectura acestei Sfinte Biserici, iar Rusia astăzi arată astfel în bună măsură datorită 
existenţei acestei biserici. Stilul arhitectonic al întregii ortodoxii derivă canonic din stilul 
Sfintei Sofia, acesta fiind edificiul unde s-au aplicat pentru prima dată soluţiile 
constructive devenite canonice pentru orice biserică ortodoxă din lume. În Sfânta Sofia s-
a consumat drama suferinţei istorice a o mie de ani de suferinţă ortodoxă prin cucerirea 
Constantinopolului, iar vreme de aproape 500 de ani Sfânta Sofia, fiind folosită ca 
edificiu de către statul otoman, a fost simbolul asupririi tot de 500 de ani a tuturor 
popoarelor Europei de Est sub statalitatea otomană.  

Iată că astăzi, când popoarelor întregii lumi li se face dreptate, când evreilor li s-a 
retrocedat Ierusalimul şi când naţiunilor li s-au consolidat şi definitivat statele naţionale 
în hotarele etnice ale lor, este timpul să se repare raptul istoric pe care statul otoman l-a 
operat în sânul ortodoxiei prin ruperea acestui edificiu de comunitatea ortodoxiei 
mondiale.  

Acum, că naţiunile ortodoxe sunt libere, este timpul ca acestea să se coalizeze 
pentru obţinerea acestei reparaţii istorice ce ţine de un bun simţ elementar de despăgubire 
a naţiunilor ortodoxe balcanice de nedreptatea suferită de 500 de ani de asuprire turcească. 

Nu ar merita ca măcar atâta să se ofere statelor ortodoxe, după atâta suferinţă şi 
nedreptate? A plătit Turcia ceva pentru frânarea dezvoltării istorice a întregii lumi 
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ortodoxe vreme de 500 de ani, pentru înecarea în anistorie a atâtea popoare frumoase ale 
Europei de Est? Nimic. Turcia nu a plătit nimic. Şi chiar dacă ar da Sfânta Sofia, Turcia 
tot nu ar plăti nimic. Pentru că retrocedarea Sfintei Sofia ar fi o reparaţie istorică de drept, 
o recunoaştere a ceva legitim şi firesc, proprietatea Sfintei Sofia asupra stăpânilor ei de 
drept. Şi totuşi, nici acest infim lucru faţă de râul de suferinţă provocat de otomani în 
estul Europei Turcia nu vrea să îl realizeze.  

Nu ar trebui oare noi, naţiunile ortodoxe, să facem ceva pentru repararea acestei 
nedreptăţi? Nu avem noi tot dreptul pentru a acţiona în această direcţie? Ce au lăsat turcii 
la Sfânta Sofia faţă de ce au făcut ortodocşii? O stare deplorabilă de conservare a 
monumentului, un mobilier musulman de cea mai neînsemnată valoare, patru minarete 
care pe ortodocşi nu i-ar incomoda cu nimic, ele fiind componente istorice ale clădirii şi 
deci neafectând cu nimic problema retrocedării bisericii pentru cultul ortodox, precum şi 
amintirea genocidului celor peste câteva milioane de greci şi armeni din Asia Mică, 
partea europeană a Turciei şi Constantinopol, genocid în urma căruia această regiune a 
devenit majoritar etnic turcească. Despre repararea celor din urmă nu mai poate fi vorba. 
Ar trebui totuşi ca Turcia să recunoască public ceea ce s-a întâmplat acolo, şi, ca 
despăgubire, să retrocedeze Sfânta Sofia cultului ortodox. Calea este liberă, şi prestigiul 
Turciei ar creşte astfel în faţa întregii omeniri. În Constantinopol erau în 1950 peste 
500000 de greci, iar acum, aşa cum am mai menţionat, nu mai sunt decât 1000. Nu este 
păcat ca această mare pierdere pentru poporul grec, din ultimii 70 şi ceva de ani, să 
rămână nerăscumpărată? Măcar dacă, ca răscumpărare(deşi iarăşi şi aici se aplică acelaşi 
principiu ca şi în cazul răscumpărării asupririi balcanice, adică nu se poate pferi o 
răscumpărare cuiva pentru ceva prin oferirea aceluia a ceva ce de drept îi aparţine), 
Turcia ar oferi Sfânta Sofia ortodocşilor, şi noi ne-am mulţumi. De ce? Pentru că visul 
acelor greci ar fi fost ca Sfânta Sofia să redevină biserică creştină! Pentru că singura lor 
raţiune de a fi acolo era pentru ca Sfânta Sofia să redevină biserică ortodoxă. Căci ea este, 
nu are nevoie să redevină biserică creştină. Grecia nu are, şi nu va avea niciodată pretenţii 
teritoriale asupra Turciei. Acestea sunt deja depăşite. Grecia nu are nevoie de stăpânire 
politică. Grecii sunt un popor care privesc către ceruri. Ei nu vor decât împăcarea 
morţilor ce au pierit cu nedreptate şi cu amărăciunea că nimeni nu luptă(sau nu poate să 
lupte) pentru cauza lor. Nu ar trebui noi, ortodocşii din întreaga lume să fim uniţi pentru a 
răscumpăra jertfa martirică a acelor greci omorâţi pentru simplul fapt că erau stăpânii 
legitimi ai cetăţii şi pământului în care se născuseră? Iată câtă suferinţă este acolo, iar 
gândul răzbunării nu este cu putinţă să nu apară. Dar noi trebuie să trecem peste acestea, 
şi să sperăm că o răscumpărare fără de sânge, pe calea progresului şi a dezvoltării 
relaţiilor de reciprocitate şi prietenie dintre Grecia şi Turcia, prin procesul integrării 
europene a amândurora, ce ar consta în retrocedarea Sfintei Sofii poporului grec şi 
bisericii ortodoxe, ar putea fi începutul unei noi epoci de pace şi fericire între cele două 
popoare, ce ar constitui un exemplu de fraternitate, iertare şi înţelege pentru atâtea regiuni 
ce au probleme similare, cum ar fi Palestina. 

Ar fi o oportunitate extraordinară atât pentru Grecia, cât şi pentru Turcia pentru a 
da o pildă de pace, înţelegere şi fraternitate pentru întreaga lume, şi de a dovedi că 
discordii istorice de 500 de ani se pot rezolva prin apelul la mijloacele civilizaţiei 
moderne şi prin bunul simţ al adevărului istoric. 
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4. Încheiere 
 

Am încercat în aceste câteva rânduri să surprind unele aspecte ale problematicii 
pe care o ridică chestiunea retrocedării Sfintei Sofia ortodocşilor. Începând cu locul pe 
care îl ocupă Sfânta Sofia în imaginarul politic al popoarelor ortodoxe, continuând cu 
posibilităţile pe care le are lumea ortodoxă de a acţiona în vederea obţinerea unui obiectiv 
ce ţine până la urmă de un bun simţ al istoriei, şi terminând cu justificarea de profunzime 
a unui astfel de demers, nu pot încheia decât cu speranţa că aceste câteva rânduri ale mele 
pot fi o sursă de inspiraţie şi de motivare pentru persoanele interesate de această 
problemă, un îndreptar cât de modest ce cuprinde gândurile pe care le-am pus pe hârtie 
inspirat de o vizită pe care am făcut-o la Muntele Athos şi de citirea unei broşuri 
publicată de Arhimandritul Vasile stareţul Mănăstirii Iviron, Sfânta Sofia, Lumina istoriei 
noastre, în care venerabilul egumen îşi exprimă câteva gânduri pe care le are despre 
această problemă, într-un stil pe care eu am încercat să îl imit cât mi-a stat în putinţă. 

 
 
Stareţu Ştefan, 
Student anul II Facultatea de Istorie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, România 
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