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Sfinlii regiunii Arta

SfAnta Teodora, imPiriteasa Artei
(sec. al Xl[-lea)

SfAnta Teodora, mAndria Epirului, s-a ndscut in
secolul al Xl[-lea. Se trdgea dintr-o familie nobild'

Tatdl ei,Ioannis Petralifis, era domnitorul Macedo-

niei gi Tesaliei. Pdrinlii ei erau virtuoqi 9i cu fricd de

Dumnezeu, qi aceste virfuli le-au transmis gi Teodo-

rei, care,cu harul lui DumnezelJ, sporea in virtute 9i

in faptele iubirii.
CAnd a ajuns la vdrsta cdsdtoriei, pdrinlii ei

au hotdrAt sd-i gdseascd un bdrbat virtuos pentru

a o mdrita. Tatdl Teodorei a murit, 9i impdratul
Epirului,Teodor, a luat-o sub ocrotirea lui. Regatul

Epirului a fost intemeiat de Mihail Comnenul, rudd

a impdratului de atunci, Alexie Comnenul. Mihail
Comnenul a impdrdlit aproape zece ani, iar dupd

moartea lui, regatul i-a revenit fratelui sdrt Teodor,

ocrotitorul Sfintei, in loc sd-i revind fiului lui Mihail
Comnenul, Mihail Ducas, care era prea tAndr. Teo-

dor era vlteaz, dar qi iubitor de slavd lumeascd' De

aceea a hotdrAt sd-l ucidd pe succesorul legal al tro-

nului. insd aceste planuri au fost stricate de mama

lui Mihail, cate l-a luat pe tAndr gi l-a dus la Moria'
Teodor a izbulit multe dintre planurile lui de

cucerire. insd in cele din urmd a fost invins de bul-
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gari, fiind inrobit gi apoi orbit de cdpetenia acestora,
Asan. Asan cunogtea planurile viclene ale lui Teodor
gi de aceea l-a chemat de la Moria pe Mihail Ducas
gi pe mama acestuia gi le-a dat regaiul Epirului. Mi_
hail intr-o zi a mers laKozani,,rtrl" era o fortdreatd.
Acolo se afla gi Teodora, pe care Mihail a cerui_o
de sofie. Au rdmas mult timp acolo gi apoi au mers
la Arta, unde s-au agezat definitiv. Mihail se strd_
d."Y t: imodrdleascd cu lnfelepciune, fiind sprijinit
qi de Teodora, care nu se fdlea deloc 

"r, 
.urrg.rt 

"itralt. Nu finea seama de rangul impdrdtes. pJ.ur"
il avea, ci dimpotrivd, devenise qi mai smeiitd. Se
strdduia sd-L urmeze pe Domnul nostru, care ,,5_a
smerit pe Sine". SfAnta cunogtea valoarea smereniei,
fiindcd in cei smeriti sildgluiegte harul lui Hristos, 9i
pe acegtia ii izbdvegte de orice primejdie. pe aceastd
temelie puternicd a agezat tot edificiul virtutilor ei.
A nesocotit toate desfdtdrile materiale gi s_a dedat
postului gi rugdciunii.

Totodatd se ingrijea pentru tofi insofitorii ei gi
pentru l:q:"l indurerafi, dorinta ei fiind'de a_i aju_
ta pe tofi. Igi deschidea bratele ca o mame bhndd gi
primea orice suflet indurerat, pe care_l ajuta. AveL
mAinile mereu deschise cdtre toti sdracii.

insd diavolul cel ucigdtor'de suflete, care tr_
cearcd sd fure mAntuirea sufletului nostru, o invidia
pe SfAntd gi se strdduia prin orice miiloace s_o nimi_
ceascd. Sfdnta, prin rugdciune, il biruia, gi, pentru
cd n-a pufut s-o arunce in pdcat, a urzitult piarr, cu
:":q"l de a o atrage pe Teodora de parteu i,ri, 9i infelul acesta s-o depdrteze de virtute.

Sfin1ii regiuniiArta

N-a mai ispitit-o pe SfAntd, ci pe soful ei, care
s-a indrdgostit de o nobild vdduvd, pe nume Gan-
grini, care prin mijloace satanice i-a luat mintile, gi

din clipa aceea Mihail trdia cu ea, iar pe Teodora o
nesocotea gi o chinuia. Le-a poruncit tuturor slugi-
lor sd nu asculte de ea, dar Sfdnta rdbda toate aceste
ispite cu nddejde, fdrd, sd se tulbure cdtugi de pufin,
gi Ii multumea lui Dumnezeu pentru iubirea pe care
i-o ardta, pentru faptul cd-i dddea rdbdare in ispite,
gi se ruga cu lacrimi sd-l ierte gi sd-l lumineze pe
solul ei. Avea gi un copil, pe care-l ndscuse inainte
de a apdrea aceste ispite. Vreme de cinci ani a cu-
treierat prin tinuturile Artei, pAnd cAnd un preot i-a
oferit ocrotire ln satul Preniste (Karfovouni).

impdratul Mihail in cele din urmd s-a pocdit
pentru ceea ce a fdcut. A aflat cd Gangrini a folo-
sit asupra lui mijloace diavolegti, devenind prici-
na pentru care a fost prigonitd Teodora. A trimis
oameni pentru a o gdsi pe SfAntd. SfAnta a aflat de
pocdinla impdratului,I-a mulfumit Domnului gi s-a
intors in Arta. Vestea intoarcerii ei a provocat mare
bucurie gi de atunci gi-a continuat lucrarea gi a de-
venit cdlduzitoarea duhovniceascd a sofului ei, care
cu harul lui DumnezeLt a inceput sd lupte in arena
virtutilor gi a devenit izvor de ajutorare pentru tofi
nefericifii. A zidit impreund cu Teodora doud bise-
rici preafrumoase, a Maicii Domnului impdrdteasa
tuturor in Filippiada, gi a Maicii Domnului Man-
gAietoarea ?n Arta, precum gi Mdndstirea SfAntului
Gheorghe, devenitd astdzi biserica cu acelagi nume
al Sfintei, care este ldcag de inchindciune. Acolo se
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afld 9i mormantul cu moagtele Sfintei gi icoana ei fd-
citoare de minuni. in anul l271,irnpFtratul Mihail a
murit. Teodora a devenit monahie gi gi-a continuat
cu gi mai mare rAvnd nevointele virtufii.

Preabunul Dumnezeu, pentru multa ei ddruire
gi iubire pentru El, i-a descoperit Sfintei ziua rnor-

lii ei. Dar trtrucdt voia sd termine biserica SfAntului
Gheorghe, a rugat-o pe PreasfAnta Ndscdtoare de
Dumnezeu gi pe Sfdntul Gheorghe sd mijloceascd la
Domnul viejii qi al morlii sd-i ingdduie sd mai trd-
iascd incd gase luni. Dupd ce timpul s-a scurs, le-a
chemat pe toate monahiile qi le-a dat ultimele sfa-
turi. Astfel, cu multd bucurie gi mulfumire, gi-a in-
credinfat sufletul in mAinile lui Dumnezelr, Care a
odihnit-o in impdrdfia Lui cereascd.

Domnul a cinstit-o nu numai in ceruri, dar gi pe
pdmdnt, prin nenumdratele minuni pe care le-a fd-
cut gi continud sd le facd celor care merg cu credintd
sd ceard de la Sfdntd mijlocirile ei.

SfAnta Teodora este ocrotitoarea Artei, gi po-
menirea ei se prdznuiegte la 11 martie, cAnd se face
litania sfintelor sale moagte.

SfAntul Maxim Grecul (t 1556)

SfAntul Maxim era originar din Arta f era ur-
magul faimoasei familii Trivolis. Mihail Trifolis (nu-
mele lui lumesc) s-a ndscut la Arta in anul 1470.incd
de mic ii pldcea invdfdtura 9i pdrinfii lui l-au ajutat
sd studieze. Astfel, in anul '1,48'1, a mers la Kerkyra
gi a ucenicit unsprezece ani lAngi lnjeleptul trvdfat

Sfingii regiunii Arta

Ioan Moschos. Dupd aceea a plecat in Italia pentru
studii superioare. La inceput a sfudiat la $coala gre-
ceascd dinVenelia gi la Universitatea dinPadova, iar
rnaitdrziu la Ferrara gi Florenla, unde erau in mare
inflorire studiile clasice. Dupd cinci ani de studii a
mers la Milan, pentru a urmdri cursurile distingilor
invdlafi greci Laoniko Halkokondilis gi Konstanti-
nos Kaskaris. In cele din urmd s-a irtors la Venetia
pentru a urma cursurile de filologie ale lui Aldos
Manoutidis, iar in anul'1.499 s-a intors la Arta.

tn Arta a rdmas pAnd in anul 1506,luAnd marea
hotdrAre de a le pdrdsi pe cele lumegti qi de a urma
viala monahald. Ca loc de ascezl, a ales Mdndstirea
Vatoped din SfAntul Munte, unde a devenit monah.

Maxim nu voia sd rdmAnd la mdndstire, fiindcd
igi dorea o ascezd. mai mare. Dupd ce a luat binecu-
vdntare de la egumery s-a retras in pddure, unde gi-a
construit singur coliba unde se nevoia. in pddure a
rdmas zece ani, insd dupd o vedere dumnezeiascd
a iegit in lume, cu scopul de a-i ajuta pe semenii lui
intr-o vreme deosebit de grea. Cu binecuvdntdrile
Pdrinfilor gi-a inceput cdldtoriile in diferite oraqe ale

fdrii, precum gi in Alexandria gi Ierusalim. Dupd
fiecare cdl5torie se ftrtorcea la mdndstire. Viata lui
virtuoasd s-a fdcut cunoscutd nu numai in Grecia,
dar gi in strdindtate.

farul Rusiei, Vasilie Ivanovici,l-a rugat pe egu-
menul mdndstirii s5-i ingdduie lui Maxim sH mear-
ge in Rusia pentru a traduce Psaltirea gi a corecta
diferite cdrfi liturgice. in luna iunie a anului 15'J"6,

Maxim a plecat din Sf6ntul Munte irnpreund cu ie-
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romonahul Neofit gi cu monahul bulgar Lavrentie.
Primul lor popas a fost la Constantinopol, unde au
primit binecuvAntarea patriarhului Teolipt, care i-a
trimis pe mitropolitul de Zil:rrri, Grigorie, gi pe dia-
conul Dionisie, impreund cu grupul lui Maxim in
Rusia, pentru a-l ajuta in misiunea lui. Dupd o lun-
gd cdldtorie au ajuns la Moscova in anulL5L8, unde
au fost primili cu mare cinste de larul Vasilie, gi au
ajunp la Min5stirea Tsountov.

In Rusia in acele vremuri stdpAnea o mare ne-
gtiinfd. Forrnalismul, astrologia 9i di{eritele cdr}i
apocrife inrobiserd duhul rugilor. Toatd aceastd si-
tualie ascundea mari primejdii pentru Maxim gi co-
laboratorii lui. A inceput deci sd se dedea cu r6vnd
implinirii misiunii sale. intAmpina multe greutdli
cu limba fiindcd nu cunogtea bine slavona, gi de
aceea a tradus Psaltirea in limba latind gi aitcineva a

tradus-o in slavond. Cu mare trudd a terminat tra-
ducerea gi a predat-o tarului, care i-a dat sd comple-
teze gi sd traducd Canoanele apostolice, Canoanele
Sinoadelor Ecumenice, diferite omilii ale Sfinlilor
Pdrinfi 9i Vielile Sfinfilor. Totodatd se ostenea pen-
tru luminarea intru Hristos a poporului rus prin di-
ferite predici qi scrieri.

Maxim a dobAndit mareputere in rAndul po-
porului rus. Intervenea in conflictele interioare din-
tre monahi, cu scopul de a linigti situafia. O parte
a acestora a inceput sd-i poarte picd lui Maxim gi

cduta un prilej sd se rdzbune pe el. Acest prilej n-a
intArziat sd apard. Odatd cu alegerea lui Daniil pe
tronul mitropolitan, a inceput planul de nimicire a

Sfinlii regiunii Arta

lui Maxim. Daniil era adversarul monahului Vassian,

care era prieten cu Maxim, intrucdt fusese impotri-
va alegerii sale. Astfel, Daniil i-a cerut lui Maxim
sd traducd Istoria Bisericeascd a lui Kyros Theodo-
ritis, dar Maxim a refuzat, fiindcd in aceasta erau
gi epistole ale ereticilor. Atunci a inceput atacul pe

fajd.larulil ura acum pe Maxim, pentru cd a deza-

probat divortul acestora de cea de-a doua solie, gi

prin calomniile rdspAndite de Daniil, care susiinea
cd Maxim comploteazd impotriva jarului, a devenit
vrdjmagul sdu, gi astfel s-a desfdgurat o anchetd, 9i
Maxim a fost intemnifat.

Calomniatorii lui, in afard de acuza,tii politice,
au addugatgiacuzajii bisericegti, pentru a putea sdJ
ducd infalatribunalului bisericesc, ca sd fie osAndit
ca eretic, fiindcd zice-se, i-a insultat pe Sfinji qi a de-
fdimat Biserica Rusd. in anul 1525 a fost convocat
Sinodul, avdndu-l ca pregedinte pe Daniil, care l-a
osAndit pe Maxim la inchisoare pe viald in Mdnds-
tirea Volokolamsk, unde adeplii lui Daniil il chinu-
iau. Maxim s-a impotrivit hotdrArii nedrepte a tri-
bunalului sinodal, gi in anulL531 Daniil a convocat
al doilea tribunal sinodal, lui Maxim addugAndu-i-
se gi invinuirea cd. ,,a condamnat Biserica Rusd pen-
tru intreruperea legdturilor cu Patriarhia din Con-
stantinopol". Tribunalul l-a osdndit la inchisoare pe
vial|intr-o altd mdndstire, Otrots, din oragul Tver,
fiind oprit de la SfAnta impdrtdganie.

Maxim a rdmas la Tver pAnd in anul1551, cAnd

la iniliativa egumenului Lavrei SfAntului Serghie,

pdrintele Artemie, a fost mutat in aceastd Lavrd',
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unde avea mare libertate, gi i s-a dat ingdduinla de
a se impdrtdgi cu Preacuratele Taine. La Tver, SfAn-
tul Maxim a scris Mdrturisirea de credinld ortodoxd,
precum gi doud cuvinte apologetice. La Lavra qi-a
continuat lucrarea de traducdtor gi a scris multe
lucrdri apologetice. Dupd cinci ani, la 21 ianuarie
1556, monahul Maxim, numit gi Grecul, a pdrdsit
lumea aceasta degartd gi a trecut la cele vegnice.
Ultimele lui cuvinte au fost: ,,SE md. uitati pe mine,
pdcdtosul... insd de Grecia mea cea inrobitd sd vd
aduceli aminte...". La sfdrgitul secolului al XV[-lea
a fost canorizat, qi numele lui a fost scris in Sinaxa-
rul Bisericii Ruse.

SfAntul Maxim a fost propovdduitorul gi ilumi-
natorul prin excelenfd al Bisericii Ruse.

inalta sa educatie, dar indeosebi credinta pro-
fundd in Dumnezeu gi iubirea lui pentru semeni au
devenit pricind prin care s-a fdcut purtdtorul noilor
idei in Rusia, intr-o epocd in care existau multe gi
neintrerupte frdmAntdri duhovnicegti. Prin strdda-
niile lui a dovedit cd Biserica Rusd se afla departe de
idealurile cregtine gi peqtru intoarcerea ei era nevo-
ie de o mare luptd. Cei contemporani cu el n-au in-
teles scopul Sfdntului, qi de aceea I-au rdzboit. insd
roadele lui au fost recunoscute maitdrziu, fiindcd a
fost inifiatorul unei mari lupte care a inceput cu sco-
pul trezirii puterilor duhovniceqti ale Rusiei gi dez-
voltdrii viefii interioare a Bisericii. Niciun alt scri-
itor n-a dobAndit atdta putere gi atAta insemndtate
in Rusia, ca Maxim, pentru cd niciunul nu s-a luptat
gi n-a suferit atAt de mult pentru lndltarea duhov-

Sfinfii regiunii Arta r9

niceascd qi mAnfuirea poporului rus, cum a fdcut-o
SfAntul Maxim Grecul.

SfAntul Mucenic Partenie,
episcopul de Radovisdios (t 1777)

SfAntul Partenie, noul iluminator al Bisericii
noastre, este originar din Vatonia, Tesalia.

A fost crescut de pdrinlii lui dupd voia lui
Dumnezeu. Scdnteia credinlei gi a iubirii de Hristos,
pe care i-au transmis-o pdrinfii lui, acesta, cu harul
Domnului, a preschimbat-o in flacdrd puternicd.

CAnd a ajuns sd aleagd intre cdsdtorie sau imbrd-
carea rasei monahale, a ales-o pe aceasta din urmd,
trdind o viald foarte simpld qi asceticd. Virtutea lui a
devenit foarte curAnd cunoscut5, 9i de aceea Pdrinfii
l-au convins sd devind ieromonah. Mai tiltziu a fost
hirotonit episcop de Radovisdios gi a continuat cu
rdvnd gi mai mare asceza pentru dobAndirea virtu-

lii gi eliberarea de patimi prin rugdciuni, posturi gi

privegheri, gi avAnd ca hrand principald ierburile.
igi iubea mult turma cuvAntdtoare qi era intere-

sat de mAntuirea sufletelor turmei sale. in afard de

hrana duhovniceascd oferea gi cele necesare pentru
intrefinerea materiald a multor sdraci din enoria lui.

Sf6ntul s-a distins qi prin luptele lui pentru pa-
trie irnpotriva cotropitorilor turci, care l-au prins, gi

a suferit moarte muceniceascd pe 2'l' ianuarie 1777-

Astfel, in afard de mucenic al lui Hristos, este 9i
martir al neamului. Jertfa lui pe altarul credinlei 9i
patriei a fost izvor de putere pentru cregtinii care au



Konstantinos Ir. Despotis

iuptat in bdtdlia pentru pdstrarea idealurilor noas-
tre veqnice (religia - patria - familia), dar gi pentru
noi constituie o pildd luminoasd de urmat.

SfAntul lui cap se afld la biserica Sfinlilor fdrd
de Arginfi din Velentzikos, gi cu harul lui Dumne-
zeu este tzvor de minuni pentru toti cei care cautd
ajutorul sdu.

Sfdntul Nou MucenicZaharia(f 1752)

Noul mucenic al lui Hristos, Zaharra, era origi-
nar din pdrjile Artei. Dupd o intdmplare care s-a pe-
trecut in satul lui, s-a lepddat de Hristos, a devenit
turc Ai a primit numele Memet. Apoi a plecat gi s-a
aqezat in ,,Vechea Patra", unde se indeletnicea cu
meseria de bldnar.

impreund cu el avea gi o carte, Mftntuirea pdcd-
togilor, din care citea deseori. $i Dumnezeu, Care
vrea ca toti oamenii sd se mAntuiascd,l-a luminat
pe Zaharia sd vadd cursa in care a cl,zut gi sd se in-
toarcd iardgi la Ortodoxie. Prin iluminarea Sfdntu-
lui Duh, ,,qi-a venit in sine", ca fiul risipitor din pa-
rabold, s-a pocdit gi s-a intors la credinta ortodoxd
plAngAnd amarnic Ai rugdndu-L pe preamilostivul
Dumnezeu sdl primeascd gi sd-l invredniceascd
a-gi mAntui sufletul.

A mers indatd la un duhovnic, gi-a mdrturisit
pdcatele gi a hotdrAt sd se prezinte in fafa turcilor gi
sd-L mdrturiseasc5 pe Hristos, de care mai inainte
se lepddase. A spus aceastd hotdrAre duhovnicului,
care j-a zis:. ,,DacE ai luat hotdrAre statornicd, sd ne

Sfinfii regiunii futa

rugdm la Dumnezeu sd, ne arate dacd cugetul tdu
este de la Dumnezeu sau nu. Vreme de patruzeci
de zile vom posti qi ne vom ruga. Dupd aceea sd vii
din nou".

Zaharia a primit sfatul duhovnicului gi cu mare
rAvnd a inceput sd facd ceea ce-i spusese acela. N-au
trecut nici doudzeci de zile gi o flacdrd s-a aprins in
inima lui, care era rezultatul cucerniciei sale, gi i-a
provocat mare iubire cdtre preamilostivul Hristos
gi o dorinld nestrunitd de a mucenici pentru El. S-a
dus indatd la duhovnicul lui 9i cu lacrimi fierbinji
i-a spus: ,,BinecuvAnteazd-md,, pdrinte, cdci md duc
sd mucenicesc. Am o dorintd nebiruitd sd fac asta".
insd duhovnicul i-a rdspuirs: ,,incd n-a venit vre-
mea". SfAntul a stdruit. Dar duhovnicul i-a spus:

,,Trebuie sd te gAndeqti, fiule, cd vei suferi chinuri,
gi trebuie sd indbugi aceastd dorinfd. Putem sd ne
mAntuim gi pe altd cale, fiindcd nu existd pdcat care
sd biruiascd marea indurare a lui DumnezeLt" . Bine-
cuvdntafuIZaharia a suspinat gi a zis: ,,Md minunez
de injelepciunea ta, dar eu nu-mi mai apartin mie,
ci lui Hristos, gi sunt tare insetat sd md las chinu-
it pentru SfAnt Nurnele Lui, de care m-am lepddat.
Rogu-te, dd-rni binecuvdntarea de a mucenici!"

VdzAnd duhovnicul hotdrdrea lui statornicd gi

fiind lurninat de Durnnezeu, i-a dat binecuvAntarea
lui. L-a impdrtdgit pe SfAnt cu Preacuratele Taine,
gi intdrit cu ,,hrana cereascd" a plecat spre atelierul
sdu" Dupd ce mai intAi gi-a vAndut toatd averea, gi

banii i-a dat sdracilor, s-a dus la jude gi i-a spus: ,,Sd
trhieqti mu$i ani!" Judele l-a recunoscut gi l-a irrtrebat:


