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CAPITOLUL I

DESPRE MUCENICI, MARTIRI 
ȘI MĂRTURISITORI

n Dicționarul de cunoștințe religioase termenul de 
„mucenic sau martir” îi desemnează pe credincioșii 
din primele veacuri creștine care și-au dat viața 
pentru Hristos, în timpul persecuțiilor păgâne.

Mucenicia a reprezentat în acele vremuri (sec. I – IV) o jertfă 
curajoasă și o moarte în chinuri pentru credință. Martirii au 
fost semeni de-ai noștri ce au rămas neclintiți în dreapta lor 
credință, în împrejurări deosebite și cu consecințe dintre cele 
mai dureroase și violente.

Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către evrei, ne înfățișează, 
cu un realism greu de suportat, suferințele martirilor întru 
Hristos astfel:

„Alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. 
Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu 
fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în 
piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți.
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Ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, și în 
munți și în peșteri, și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, 
mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința.

Pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei 
să nu ia fără noi desăvârșirea.” (Sfântul Apostol Pavel – Epistola 
către evrei, cap.11, 36-40) 

În Epistola I către corinteni, același mare sfânt ne învață: 
„Privegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă. 
De aceea, iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli.“

Legea Vechiului Testament ne-a lăsat până în zilele noastre 
cele 10 porunci date de Dumnezeu israeliților, prin proorocul 
Moise, dintre care porunca a doua a Decalogului este: „Să nu-ți 
faci chip cioplit, nici asemănarea vreunui lucru din câte sunt în cer, 
sus, și câte sunt pe pământ, jos, din câte sunt în ape, sub pământ. Să 
nu te închini altora și să nu le slujești lor.” (Ieșire 20:4-5)

Rezultă, deci, atunci și acum, că această poruncă ne învață să 
nu ne închinăm idolilor, zeilor mincinoși, adică să nu pomenim 
nimic mai presus de Dumnezeu, nici pe noi înșine, nimic din 
ceea ce este trecător și supus piericiunii.

Din păcate, cei mai mulți împărați din Imperiul Roman, 
sfătuiți de unii supuși păgâni, mândri și orgolioși, avizi de 
putere și de glorie, s-au crezut nemuritori, rătăcind drumul 
către dreapta credință.

Începând cu împăratul Nero (54-68 d.H) și până la 
Constantin cel Mare (306-337 d.H), cu puține excepții, toți 
tiranii care s-au închinat zeilor, aducând jertfe numeroase 
pentru aceștia, i-au disprețuit pe creștini, poruncind sacrificarea 
lor, după cumplite torturi și chinuri de neimaginat.
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Dar cele mai groaznice persecuții s-au petrecut sub cei 3 
nemiloși conducători păgâni: Dioclețian (284-305), Maximian 
(284-311) și Galerius (293-305).

Chiar și după Edictul de la Milano, din anul 313, șirul 
persecuțiilor a continuat sporadic, împărații Licinius (319-325) 
și Iulian (361-363) luând măsuri dure și sângeroase împotriva 
unor supuși, deși creștinismul a devenit religia de stat.

Calendarul creștin ortodox a înscris în filele sale doar o 
parte din mucenicii, martirii și mărturisitorii care s-au jertfit în 
dreapta credință de-a lungul vremurilor.

Ei sunt cinstiți ca fiind primii sfinți ai Bisericii, considerându-
se că mucenicia lor nu ar fi fost posibilă fără harul Duhului 
Sfânt, fapt pentru care aceștia au fost prăznuiți ca sfinți de către 
ceilalți creștini imediat după moartea lor jertfelnică.

Primul mucenic a fost Sfântul Arhidiacon Ștefan (unul din 
cei 7 diaconi), omorât cu pietre în cetatea Ierusalimului, în anul 
34 d.H, și prăznuit în calendarul creștin ortodox în ziua de 27 
decembrie a fiecărui an.

Prima muceniță care a pătimit pentru Hristos în peștera din 
Maaloula, de lângă Damasc, a fost Sfânta Tecla, ucisă în sec. I 
și prăznuită de creștinii ortodocși în ziua de 24 septembrie.

Cel mai bătrân mucenic este considerat Sfântul Haralambie 
(†202), care a primit moartea prin tăierea capului la vârsta de 
113 ani, în timpul împăratului Septimiu Sever (193-211).

Mucenicii au fost cinstiți întotdeauna de-a lungul vremurilor 
pentru statornicia lor în credință, pentru curajul și devotamentul 
de care au dat dovadă pe parcursul vieții pământești.

În poezia Martirii de Constantin Boboc se arată faptul că 
acest lucru este recunoscut de toate generațiile creștine, dornice 
în mare parte să urmeze exemplul lor:
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„Și sunt și azi prezenți, oriunde
Este credința încă trează

Mucenicia vieților profunde
Care au fost, și mai urmează.

E grea această bătălie
Și jertfa foarte dureroasă

Dar Dumnezeu din Cer o știe
Și la-ncercare nu îi lasă!”

Numele celor mai mulți Sfinți mucenici sunt înscrise în 
cărțile bisericești: Minee, Acatistiere, Sinaxare, Viețile Sfinților, 
precum și în calendarele anuale.

Potrivit Sinaxarelor și rânduielilor bisericești, cititorii vor 
întâlni mai multe categorii de mucenici care s-au distins prin 
pildele lor nemuritoare de dârzenie, curaj, smerenie, credință 
statornică și jertfă pentru aproapele nostru.

O primă categorie o reprezintă MARII MUCENICI care 
au purtat o luptă specială cu ereziile. Dintre aceștia, îi amintim 
pe:

• Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de 
biruință, prăznuit în fiecare an la 23 aprilie, înscris cu 
litere roșii;

• Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 
(26 octombrie), înscris cu litere roșii;

• Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan 
(27 decembrie);

• Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, doctor fără de 
arginți (27 iulie).



C O R N E L  G A B O R   •   C R E D I N Ț Ă ,  J E R T F Ă  Ș I  E R O I S M

15

Detaliile sunt arătate în tabelele anexă, precum și în acatistele 
și în viața acestora.

A doua categorie o reprezintă acei martiri care au dobândit 
după moarte titlul de „SFINȚIT MUCENIC”.

Aceștia au fost în viața lor pastorească clerici (diaconi, 
preoți, episcopi) și și-au închinat cu jertfă întreaga viață slujind 
credinței creștine ortodoxe.

Drept exemple, îi amintim în această direcție, potrivit 
Calendarului creștin ortodox, pe următorii sfinți sfințiți 
mucenici:

• Sf. Sfințit Mc. Haralambie (10 februarie);
• Sf. Sfințit Mc. Policarp, episcopul Smirnei (23 februarie);
• Sf. Sfințit Mc. Proterie, patriarhul Alexandriei (28 

februarie);
• Sf. Sfințit Mc. Teodot, episcopul Chirinei (2 martie);
• Sfinții 40 de mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie);
• Sf. Sfințit Mc. Simeon, episcopul Persiei (17 aprilie);
• Sf. Sfințit Mc.Vasilevs, episcopul Amasiei (26 aprilie);
• Sf. Sfințit Mc. Terapont, episcopul Ciprului (14 mai);
• Sf. Sfințit Mc. Patrichie, episcopul Prusiei (19 mai);
• Sf. Sfințit Mc. Eladie și Terapont, episcopii Sardiniei 

(27 mai);
• Sf. Sfințit Mc. Teodot, episcopul Ancirei (7 iunie);
• Sf. Sfințit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei (4 septembrie);
• Sf. Sfințit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei (30 octombrie);
• Sf. Sfințit Mc. Teodor, arhiepiscopul Alexandriei (3 

decembrie);
• Sf. Sfințit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei (15 decembrie);
• Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei (20 

decembrie).
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A treia categorie de prăznuiți în calendarul creștin ortodox 
o reprezintă mucenicii simpli, înscriși cu litere subțiri de culoare 
neagră.

Acest fapt nu diminuează cu nimic jertfele lor martirice, 
însă consider că din cauza spațiului limitat au fost înscriși cu 
litere mai mici. 
Ei sunt pomeniți în Sinaxare și la toate slujbele bisericești, 
făcând utilă pentru suflet și inimă cunoașterea vieții lor pline 
de înțelepciune, smerenie și dragoste statornică întru Hristos.

Ultima categorie o reprezintă mucenicii, martirii și 
mărturisitorii (nou mucenic sau nou sfințit mucenic), apărută 
după vechile perioade ale persecuțiilor împotriva creștinilor din 
sec. I-IV, precum și după cele din vremea dominației turcești 
asupra Imperiului Bizantin (iconoclasmului), existând exemple 
numeroase în acest sens:

• Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei 4 fii 
ai săi – Constantin, Ștefan, Radu și Matei – și sfetnicul 
Ianache (16 august);

• Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul 
Țării Românești (1660-1716), prăznuit anual la 27 
septembrie;

• Sfântul Mucenic Ioan Valahul (sec. XVII), prăznuit la 
12 mai;

• Sfinții Cuvioși Mărturisitori: Visarion și Sofronie, 
Sfântul Mucenic Oprea, Sfinții preoți mărturisitori: 
Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel (sec. XVIII), 
prăznuiți la data de 21 octombrie;

• Sfinții Martiri și Mărturisitori Mărăndeni: Atanasie 
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din 
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Zagra și Vasile din Telciu, prăznuiți în fiecare an în ziua 
de 12 noiembrie;

• Sfinții Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, 
Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (13 septembrie).

Privind canonizările efectuate de către Biserica Ortodoxă 
Română (B.O.R), se cuvine să facem următoarele precizări:

• Deși prima slujbă de canonizare a avut loc cu aproape 
500 de ani în urmă, la 16 august 1517, când Sfântul 
Ierarh Nifon al Constantinopolului a fost trecut în 
rândul sfinților, biserica noastră națională nu a oficiat 
asemenea acte de mare răspundere decât în ultimele șase 
decenii, începând cu anul 1950;

• După ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie (1925), 
s-a făcut primul pas pe calea canonizării unor sfinți 
și martiri (mărturisitori) români în anul 1955, sub 
conducerea Patriarhului Justinian Marina (1948-1977), 
când, prin hotărârea Sfântului Sinod, au fost înscriși în 
Calendarul ortodox 8 sfinți români.

Până atunci, deși în Calendarele B.O.R existau peste 1200 
de nume de sfinți, doar 49 dintre aceștia au trăit pe teritoriul 
țării noastre, iar restul au fost preluați de-a lungul timpului din 
calendarele celorlalte biserici ortodoxe.

În cursul lunii iunie 1992 s-a derulat o altă etapă importantă, 
când au fost trecuți în rândul sfinților încă 19 mărturisitori în 
credința lui Hristos.

În luna martie 2008 au fost canonizați de către Sfântul 
Sinod al B.O.R. încă 9 mărturisitori și trăitori în credința 
strămoșească, ce au intrat în rândul sfinților.

Cinstirea sfinților canonizați, martiri și mărturisitori 
ai neamului românesc, știuți și neștiuți, se face în cadrul 
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Duminicii Sfinților Români, ce este așezată, din anul 1993, 
în a doua duminică după Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile).

Milioanele de credincioși au primit cu satisfacție vestea 
minunată potrivit căreia Mitropolia Ardealului și Episcopiile 
Devei și Hunedoarei au început demersurile pentru canonizarea 
Părintelui Arsenie Boca, considerat deja un sfânt al zilelor 
noastre.

ÎPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, arată într-
un interviu că „prima etapă a canonizării este aceasta a constatării 
unei evlavii populare. Se creează un cult în jurul persoanei 
respective.”

Într-o predică ținută în urmă cu 4 ani, P.S. Sebastian 
Pașcaru, episcopul Slatinei și Romanaților, referindu-se la 
„Sfinții închisorilor” comuniste, spunea: „Trebuie să vă spun 
mai întâi că nu Biserica îi face pe sfinți. Nu noi, Sinodul Bisericii, 
îi facem pe sfinți. Ci pe sfinți îi face Dumnezeu – pentru că le 
recunoaște sfințenia lor și poporul – pentru că păstrează în memoria 
sa faptele lor.

Dar va veni și vremea sutelor și miilor de preoți și credincioși 
care au fost închiși și bătuți pentru credința lor creștinească în 
închisorile comuniste.”

Mucenicii au îndurat de cele mai multe ori moartea în grup, 
fiind solidari în fața prigoanelor păgâne de tot felul.

Credincioșii ortodocși cunosc din Sinaxare situația celor 
40 de mucenici din Sevastia (Armenia), soldați aflați în slujba 
împăratului păgân Licinius, care au fost torturați pentru a-și 
lepăda dreapta credință, în diferite moduri: lovirea cu pietre, 
scufundarea în apele unui lac înghețat, zdrobirea fluierelor 
picioarelor, arderea trupurilor și aruncarea cenușii lor în lac, în 
anul 320 d.H.
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Ei sunt prăznuiți pretutindeni la data de 9 martie a fiecărui 
an, când, în credința populară, se deschid mormintele și porțile 
Raiului, iar gospodinele pregătesc în diferite moduri un număr 
de 40 de colăcei numiți „mucenici” sau „sfințișori”, în forma 
cifrei opt, simbolizând forma ființei umane, care sunt unși cu 
miere și cu nucă.

Un lucru adevărat și o minune dumnezeiască a fost faptul că 
de multe ori martirii îi biruiau moral și psihologic pe călăii lor. 
Mulți sfinți recunoșteau faptul că martirii erau bătuți, însă îi 
biruiau pe cei care îi băteau, erau legați în lanțuri, dar îi biruiau 
pe cei dezlegați, arși erau, dar focul de ei nu se atingea, dați la 
fiarele sălbatice, însă unele nu se atingeau de ei, aruncați în mări, 
dar supraviețuiau, pentru că datorită rugăciunilor fierbinți își 
biruiau vrăjmașii. Mai mult chiar, mulți schingiuitori și ucigași 
au devenit creștini și au acceptat moartea mucenicească.

Când era obligat să se închine idolilor, Sfântul Apollonius 
din Tyana-Turcia spunea, în sec. I d.H: „ador însă pe Dumnezeu 
din ceruri și numai lui mă închin”, confirmând în acest mod 
cuvintele martirajului din Sfânta Evanghelie, care spune că 
„oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și Eu voi 
mărturisi pentru el înaintea Tatălui Meu, care este în Ceruri” 
(Matei 10:32).

Un alt Sfânt Sfințit Mucenic, Ignatie Teoforul (†107), 
episcop al Antiohiei, prăznuit la 20 decembrie, mărturisea 
faptul că „focul, crucea, mulțimea fiarelor, tăierile, risipirile 
oaselor, strivirea membrelor, sfărâmarea întregului trup, 
pedepsele rele ale diavolului să vie asupra mea, numai să ajung 
al lui HRISTOS”.

Demn de reținut este faptul că unii creștini au primit 
moartea martirică la vârste fragede, părăsind prea timpuriu 
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viața pământească pentru credința lor nezdruncinată, unele 
exemple fiind edificatoare în această direcție:

• Sfântul Tarsisius, un copil de 10 ani, care a fost ucis 
la Roma, în timp ce transporta la piept Sfintele Taine 
din catacombe la creștinii ce aveau să fie mâncați de 
fiarele înfometate din Coliseum, pentru spectacolul 
aristocraților păgâni;

• Sfânta Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș (†1218), 
ucisă de tatăl ei cu un topor, la vârsta de 12 ani, pentru 
că a împărțit mâncare unor oameni săraci, făcându-i-se 
milă de aceștia;

• Sfânta Mc. Agata, ucisă de ighemonul Quintian în 
cetatea Cataniei (Sicilia), la vârsta de 16 ani;

• Sfânta Mc. Varvara, ucisă tot de tatăl ei păgân în anul 
306, la frageda vârstă de 16 ani, în Nicomidia;

• Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon 
(†303), numit și „doctor fără de arginți”, care a fost 
martirizat prin tăierea capului în timpul împăratului 
păgân Galerius (293-305), la vârsta de 19 ani;

• Sfântul Mucenic Mina, care, la vârsta de 24 de ani, 
mărturisind că este creștin, a primit moartea martirică 
în cetatea Cotyaeum din Egipt, în anul 309;

• Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (†303), ucis pentru 
credința sa tot prin tăierea capului, la vârsta de numai 23 
de ani, de crudul împărat Dioclețian (284-305).

Sfântul Ioan Evanghelistul scria despre martirajul 
creștinesc că acesta este o formă strălucită a sfințeniei creștine, 
precizând faptul că martirii sunt îmbrăcați în haine albe, sunt 
cei ce vin din strâmtoarea cea mare și și-au spălat veșmintele 
lor și le-au făcut albe în sângele Mielului (Apoc. 7:13-14).
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După modelul marilor palate şi castele din lume, pot asista, 
la ora 15, la schimbarea gărzii în cetate, prilej cu care pot admira 
costumaţia de epocă a acestora şi arunca o privire la statuia bust 
a Doamnei Stanca (realizată în anul 1938, de către sculptorul 
Spiridon Georgescu). 

Cetatea Făgăraș


