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C o n il a

Sfinfitele ramuri ale Cinstitei Sofia: Sfintele Pistis, Elpis qiAgapi, cu
darul au arfitat c5infelepciunea elinilor este nebunie. $i prin nevoin[e
arStAndu-se biruitoare, s-au.incununat cu cununa nepieritoare, de
la StXpAnul tuturor, Hristos.
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timpul impnrnfiei lui Adrian

(Ll7 -138), rHucredinciosul impdrat
al romanilor, era ilr Roma o viduvd de nearn italian, anume Sofia, al
c5rei rurne se tAlcuiegte ,,in[elepciune". Aceasta, dupd numele seu,
petrecea viala in credin!6 creqtineasce qi cu inlelepciune. O astfel
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de inlelepciune o laudi gi Apostolul Iacov cAnd zice: ,,inlelepciunea
cea de sus intAi este curat6, apoi
pagnic6, ing5duitoare, ascultHtoa-

lostenia, fiind inconjurat5 de cele
trei fiice ale sale. Pe acestea le creqtea intr-o astfel de invdf5tur5, incAt numai o mamd aga de infeleaptd ar fi putut si le dea, c5, purtAnd
numele marilor virtuli, nu trebuia
mai mult decAt s[ le deprindd pe
fiecare dintre ele cu practica virfulii al cdrei nume il purta, ceea ce
s-a qi fdcut.
CrescAnd ele cu anii, cregteau intr-insele Ei bundtdfile; qi au inv5lat
bine chr{ile prorocilor qi ale apostolilor, s-au deprins cu cuvintele
invH![turilor, nevoindu-se la citire,
la rugdciune gi la osteneli casnice,
supun6ndu-se sfintei Ei de Dumnezeu infelepfi.tei lor mame, sporind gi inaint6nd de la o fapti buni
la alta qi mai bund, suindu-se din

re, plind de mil5 qi de roade bune. . ." (3, L7).Aceastd inleleapt5 Sofia, cAnd trHia in insolire legiuitH, a
ndscut trei fiice, cdrora le-a pus numele celor trei virtuli evanghelice:
pe cea dintffi a numit-o Pistis (Credin!a), pe a doua Elpis (NSdejdea),
pe a treia Agapi (Dragostea). Ci ce
altceva avea si nasci inlelepciunea
cea cregtineasc5, dacd nu bundtdfi.
le cele pldcute lui Dumnezeu?

Imediat dupd naEterea acestor
trei fiice a rdmas vdduvd si viefuia cu dreaptd credinfH, plHcAnd

lui

Dumnezelr, indeletnicindu-se
cu rugdciunea, cu postul gi cu mi-

q
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in

sc[rii

Acestea toate le-a spus Antioh im-

Atunci toli qi-au intors ochii

pXratului Eliu Adriary iar el indatE a trimis slugile ca si le cheme la

ce mai sus pe treptele
morale.
ce

VIATA SFINTEI MUCENITE SOFIA

spre ele pentru frumusefea lor cea
prea-mare gi pentru buna lor inlelegere desdvArgitd, cI strdbdtuse vestea prin tot Imperiul Roman
despre frumusefea lor care covArEea toati mintea, izvorAnd din infelepciune. Auzind despre aceasta,
Antioh eparhul dorea s6le vadi pe
ele qi, vizAndu-le, s-a inqtiinfat cd
sunt creEtine, pentru ci nu:gi t5inuiau credinla lor i:r Hristos, nu se
indoiau in nddejdea lor spre Hristos qi nici nu-gi impu{inau dragostea lor cea cdtre Hristos. Ba incd
mai luminos mdreau inaintea tuturor pe Hristoq iar de idolii cei
de Dumnezeu urAfi se ingre{ogau.

sine.

Deci, mergAnd slugile la casa
Sofiei, au aflat-o pe ea indeletnicindu-se cu inv6fitura fiicelor sale; gi
au chemat-o impreun5 cu fiicele ei
laimpHrat. Iar eIe, cunoscAnd pricina chemirii 1or, toate se aEezarX la
rugiciune, zicAnd:,,TlJ, Dumnezeule Atotputernice, rAnduieqte pentru noi dup5 sfAnt[ voia Ta gi nu
ne l5sa pe noi, ci ne dd noud ajutorul Tdu cel sfAnt, ca sd nu se infricogeze inima noastrd de prigonitorul cel mAndru, sd nu ne temem
de muncile lui cele infricosate, s5
nu ne spdimAntXm de moartea cea
amar5 qi si nu ne rup5 pe noi cu

!
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nimic de la Tine, Dumnezeul nostrut" $i dup5 rugdciune, inchinAndu-se lui Dumnezel+ au ieqit toate
patru, maica cu fiicele, luAnd.u-se
de mAini ca o cunun5 impletite. $i
mergeau, c5ut6nd adeseori spre
cer cu suspinuri Ei cu rugdciune de
tain5, incredinfAndu-se ajutorului
Celui Ce a poruncit ,,sd nu ne temem de cei ce ucid trupul, c5ci sufletul nu pot sd-1ucidi".
Apoi, ajungAnd la palatele impdrdtegti, s-au insemnat cr,r semnul crucii, zicAnd: ,Ajutd-ne nou6,
Dumnezeule, M6ntuitorul nostru,
pentru m5rirea numelui THu cel

cum erau chemate la un osp5f au
venit cu bucurie la cercetare pentru Domnul lor, fdr5 nici o temere,
cu felele luminoase, cu inimile imbXrb5tate Ei cu ochii veseli privind
spre tofi.
Vdzdndimpdratul fefele lor cinstite, luminate gi neinfricoqate,
a intrebat pe maicd de neam, de
nume gi de credin{5. Iar ea, in{eIeaptd fiind, cu pricepere rdspundea, incAt tofi cei ce artzeau se mirau de o in{elepciune ca aceea a ei.
Pomenind pufin de neamul gi de
numele sdu, a inceput a gr[i pentru Acela, pe <al Cdrui neam cine-l
va spune> si Ia al Cdrui nume toli
sunt datori sd se inchine. $i mdrturisea credinla sa in Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, gi roabd se nu-

sfAnt!" Si au stat inaintea impiratului ce Eedea pe scaun in mAndria
sa qi, vizAndu-I, i-au dat cinstea
cea cuviincioas5. $i gedeau ca qi
10
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Lui se lduda. ,,Acesta - zicea - imi este numele cel cinstit, in care md laud ci
sunt creqtind." inci a spus cd gi pe
fiicele sale le-a logodit lui Hristos,
ca sH plzeascd curdfia lor neintinatd nestriciciosului Mire, Fiul lui
Dumnezeu.
Vdzdnd impdratul pe aceasti femeiei:rfeleaptd gi nevrAnd atunci sX
zdboveascd cu dAnsa la vorbd mult[ qi sH fach judecatl, aamAnat-o pe
altd datd. Iar acum le trimise,pe toate patru Ia o femeie de neam bun,
anume Paladia incredinfAndu-i-le
s5le pdzeasc5 gi a treia zi sd le aducd pe ele la judecat5.
Atunci maica, petrecAnd in casa
Paladiei qi avdnd vreme de ajuns
pentru invd!5tura fiicelor sale, le

incuraja pe ele ziua qi noaptea qi,
inv5lAndu-le cu cuvinte de Dumnezeu insuflate, le zicea: ,,Fiicele
mele iubite!Acurn este vremea nevoinlei voastre, acum a sosit ziua
ca sd vI facefi mirese Mirelui vostru Celui f6rd de moarte, ca dupl
numele vostru sd vi ardtafi citre
DAnsul credinfa voastri cea tare,
nidejdea cea neindoitX qi dragostea cea nefdfarnic5, care niciodati nu cade! Acum a venit ceasul
veseliei voastre, ca sd vd incununali prin cununa muceniceascd cu
preaiubit Mirele vostru qi cu DAnsul in cXmara Lui prealuminoas5
s5 intrafi, in glas de bucurie.
Fiicele mele, s5 nu vH crufali
trupurile voastre cele tinere pentru cinstea lui Hristos, sX nu je-
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