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CCUUVVÂÂNNTT  ÎÎNNAAIINNTTEE
(la prima edi]ie)

Sfânta Scriptur\ ne arat\ c\ „Minunat este Dumnezeu întru sfin]ii
Lui” (Psalm 67, 36). Aceasta înseamn\, în primul rând, c\ Dumnezeu,
Unicul izvor al sfin]eniei, împ\rt\[e[te sfin]enia Sa oamenilor pe
m\sur\ ce oamenii îl caut\ pe Dumnezeu.

De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamn\ zicând: „C\uta]i pacea
cu to]i [i sfin]enia, f\r\ de care nimeni nu va vedea pe Domnul”
(Evrei 12, 14). Biserica lui Hristos Cel r\stignit [i înviat, întemeiat\
de El prin pogorârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, este deopo-
triv\ experien]a c\ut\rii sfin]eniei [i a primirii sfin]eniei de c\tre oa-
meni. Cu alte cuvinte, comuniunea sfin]ilor din toate veacurile [i din
toate locurile este comuniunea Împ\r\]iei lui Dumnezeu (Romani
14, 17). Sfin]ii sunt prietenii cei mai intimi ai lui Dumnezeu [i cei
mai buni dintre oameni. Sfântul este purt\torul dragostei lui Hristos
pentru lume [i s\la[ul locuirii Sfântului Duh, Care cu suspine ne-
gr\ite dore[te ca orice om s\ creasc\ duhovnice[te spre asem\n\rea
cu Dumnezeu (Romani 8, 27-30).

Biserica cinste[te pe sfin]i întrucât simte prezen]a lui Hristos [i
lucrarea Sfântului Duh în ei. Cinstirea sfin]ilor nu este, a[adar, o [tir-
bire a cinstirii lui Dumnezeu ci, dimpotriv\, este o pream\rire a iu-
birii Sale pentru oameni [i a lucr\rii Lui de în\l]are a omului spre
frumuse]ea [i via]a ve[nic\ a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este mi-
nunat într-o singur\tate [i într-o izolare ve[nic\, ci este minunat întru
sfin]ii care se bucur\ de iubirea lui Dumnezeu [i de slava Sa. De
aceea, Biserica dreptm\ritoare cunoa[te [i cinste[te bucuria sfin]ilor.
Întrucât omul a fost creat dup\ chipul lui Dumnezeu Cel ve[nic sfânt,
sfin]enia este via]a adev\rat\ a omului sau împlinirea umanului.
Astfel, Evanghelia îndeamn\: „Fi]i dar, voi des\vâr[i]i precum Tat\l
vostru Cel ceresc des\vâr[it este” (Matei 5, 48). Dumnezeu lucreaz\
minunat de-a lungul întregii istorii a omenirii [i cheam\ la sfin]enie
toate neamurile [i toate categoriile de oameni, de toate st\rile, de
toate vârstele: „El voie[te ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\ [i la cu-
no[tin]a adev\rului s\ vin\” (I Timotei 2, 4).



Cartea Apocalipsei ne spune c\ neamurile î[i vor aduce slava lor
în Împ\r\]ia lui Dumnezeu (Apocalipsa 21, 26). Sfin]ii fiec\rui neam
reprezint\ mai ales frumuse]ea cea nepieritoare a slavei fiec\rui neam
în fa]a lui Dumnezeu.

Sfin]ii pe care i-a canonizat Biserica noastr\ au fost mai întâi cin-
sti]i de poporul credincios, iar Biserica, de fapt, confirm\ recunoa[-
terea sfin]eniei, care vine din lucrarea Sfântului Duh în oameni.
Biserica constat\ [i proclam\ sfin]enia acolo unde Dumnezeu a bi-
nevoit s-o arate. Sfin]ii sunt cunoscu]i [i necunoscu]i oamenilor, iar
num\rul total al sfin]ilor din fiecare neam [i din fiecare vreme îl [tie
numai Dumnezeu. Biserica a rânduit ca duminica întâia dup\ Ru-
salii s\ fie numit\ „Duminica Tuturor Sfin]ilor”, ar\tând prin aceasta
c\ sfin]enia este cel mai de pre] rod al lucr\rii Sfântului Duh în
Biseric\. Pentru a sublinia faptul c\ Duhul Sfânt a lucrat în chip
minunat de-a lungul veacurilor [i pe p\mântul ]\rii noastre sau în
poporul nostru, de la cre[tinarea sa începând cu secolul II [i pân\
ast\zi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la 20 iunie 1992,
a hot\rât ca Duminica a II-a dup\ Rusalii s\ fie numit\ „Duminica
Sfin]ilor Români”, urmând Duminicii Tuturor Sfin]ilor, în general.

Cartea P\rintelui profesor dr. Mircea P\curariu, pe care o pu-
blic\m acum la Editura TRINTAS a Mitropoliei Moldovei [i Bu-
covinei, este o m\rturie, o pomenire [i o cinstire adus\ sfin]ilor
daco-romani [i români.

Totodat\, ea este [i un îndemn de a urma pilda sfin]ilor iubitori
de Hristos, ap\r\tori ai dreptei credin]e [i binef\c\tori milostivi fa]\
de semenii lor. Într-o lume confruntat\ cu necredin]a [i necur\]ia
inimii, cu r\t\ciri sectare [i egoiste, care întunec\ chipul lui Dum-
nezeu în om, sau cu dezn\dejdea [i lipsa de sens a existen]ei, felul
de vie]uire [i ajutorul sfin]ilor sunt totdeauna lumin\ în candela
credin]ei, izvor de via]\ [i prietenie pentru mântuirea noastr\.

Mul]umim autorului pentru osteneala sa [i binecuvânt\m pe citi-
tori pentru râvna lor, rugând pe to]i sfin]ii din neamul nostru s\ lumi-
neze [i s\ înt\reasc\ cu rug\ciunile lor pe to]i cei care pe p\mânt caut\
sfin]enia vie]ii în Hristos ca arvun\ [i împlinire a ~mp\r\]iei cerurilor.

† DANIEL

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
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CCUUVVÂÂNNTTUULL  AAUUTTOORRUULLUUII

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vede din nou lumina tiparului, în Moldova
lui {tefan cel Mare [i Sfânt, aceast\ carte cuprinzând Vie]ile celor peste o
sut\ de sfin]i daco-romani [i români. Am scris-o cu dragoste [i senti-
mente de aleas\ cinstire fa]\ de ace[ti mari fii ai neamului [i ai Bisericii
noastre, cu gândul de a face cunoscute via]a [i faptele lor credincio[ilor de
ast\zi, sau, dup\ cum spunea marele mitropolit al Moldovei Veniamin
Costachi, „ca nu prin trecerea vremii, s\ se fac\ cu totul ne[tiu]i ace[ti
p\rin]i neamului cestui mai de pe urm\ [i ca s\ se arate c\ dintru toate
neamurile î[i alege Dumnezeu pe robii S\i cei ce urmeaz\ voii [i porun-
cilor Lui” (Vie]ile Sfin]ilor pe decembrie, m\n\stirea Neam], 1811, f. 333 b).

Drept aceea, cartea de fa]\ n-a fost conceput\ ca o lucrare „[tiin]ific\”
în sensul obi[nuit a1 cuvântului, ci ca una de „popularizare” sau, mai
corect spus, de „zidire sufleteasc\”, spre a fi de folos bunilor no[tri credin-
cio[i în str\daniile lor pentru o via]\ cât mai aleas\ [i mai bine pl\cut\ lui
Dumnezeu [i oamenilor.

Am prezentat mai multe „cete” de sfin]i. Unii au fost trecu]i de Biseric\
în sinaxar din vremuri îndep\rtate, care nu se pot fixa cu certitudine mai
ales în cazul martirilor daco-romani. Al]ii au fost „canoniza]i”, într-un fel,
de evlavia popular\, fiind socoti]i ca „sfin]i” îndat\ dup\ moarte fie pen-
tru via]a lor de adev\rat\ sfin]enie, cum a fost cazul cu Daniil Sihastrul
sau al]i cuvio[i moldoveni, fie pentru moartea lor muceniceasc\, ei fiind
ap\r\tori ai credin]ei ortodoxe, cum a fost cazul multor preo]i, c\lug\ri [i
credincio[i ardeleni. Doi binecredincio[i domni români – {tefan cel Mare
[i Constantin Brâncoveanu – au fost socoti]i sfin]i de întreg poporul ro-
mân dreptcredincios îndat\ dup\ s\vâr[irea lor din via]\, atât pentru str\-
daniile lor întru slujirea neamului [i a Bisericii, cât [i pentru moartea
muceniceasc\ a celui din urm\. Câ]iva ierarhi, c\lug\ri [i credincio[i au
fost canoniza]i oficial de Biserica noastr\ în diferite împrejur\ri, mai ales
în 1955 [i apoi în iunie 1992 [i `n anul 2005. În sfâr[it, am ad\ugat [i
medalioanele unor sfin]i de alt neam care au tr\it îns\ în ]\rile noastre,
[i au fost canoniza]i de Bisericile neamului lor, precum [i ale sfin]ilor ale
c\ror moa[te au fost aduse, în diferite împrejur\ri, în ]ara noastr\ [i



a[ezate în biserici de la noi, ei fiind socoti]i de atunci adev\ra]i ocrotitori
ai unor ora[e [i întinse teritorii române[ti.

Mul]umesc, cu acest prilej, Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Daniel al
Moldovei [i Bucovinei, pentru dragostea cu care a acceptat editarea aces-
tei c\r]i la Ia[i, unde tipografia înfiin]at\ la m\n\stirea Golia vine s\ reîn-
noade o tradi]ie, al\turi de vechea tiparni]\ întemeiat\ de marele s\u îna-
inta[, Mitropolitul Veniamin Costachi, la m\n\stirea Neam].

Autorul
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Capitolul I

SSFFÂÂNNTTUULL  AAPPOOSSTTOOLL  AANNDDRREEII,,

PPRROOPPOOVV||DDUUIITTOORRUULL  EEVVAANNGGHHEELLIIEEII  ~~NN

„„SSCCYYTTHHIIAA  MMIINNOORR””    ((DDOOBBRROOGGEEAA))

{irul „sfin]ilor na]ionali” ar putea începe cu unul din apos-
tolii Mântuitorului Iisus Hristos, [i anume cu Sfântul

Andrei. Acesta, de[i era iudeu de neam, a propov\duit într-o
parte a p\mântului românesc, la str\mo[ii no[tri geto-daci [i
anume în teritoriile situate pe ]\rmul apusean al M\rii Negre
(Pontul Euxin).

Cine era Sfântul Andrei, „cel întâi chemat” la apostolie?
Era frate al lui Simon Petru, care s-a num\rat, de asemenea,
printre cei 12 apostoli ai Domnului, fiind amândoi fiii pes-
carului Iona. Erau originari din Betsaida, localitate situat\ pe
]\rmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii), din provincia Ga-
lileea, în nordul }\rii Sfinte. Amândoi au fost pescari, al\turi
de tat\l lor. Amândoi s-au num\rat printre „ucenicii” Sfântului
Ioan Botez\torul, ascultând timp îndelungat predicile acestuia
în pustiul Iordanului, cu îndemnuri la poc\in]\ [i cu proorocia
despre venirea lui Mesia. De la acesta a auzit Andrei cuvintele
„Iat\ Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridic\ p\catul lumii” (Ioan
1, 29). A fost [i el martor, al\turi de al]i ucenici, la botezul
Domnului [i la cunoscuta convorbire dintre Iisus [i Ioan, în-
t\rindu-se în convingerea c\ Acesta era Mesia cel prezis de
prooroci. A doua zi dup\ botezul Domnului în Iordan, Ioan
Botez\torul st\tea pe ]\rmul acestui râu cu doi dintre ucenicii



lui, Andrei [i Ioan (viitorul apostol [i evanghelist), c\rora le
spune din nou: „Iat\ Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 36). Au-
zind aceast\ m\rturisire, cei doi ucenici au pornit dup\ Iisus,
în dorin]a de a-L cunoa[te. Iisus i-a observat [i i-a întrebat:
„Ce c\uta]i?” La care ei au zis: „Înv\]\torule, unde locuie[ti?”
El le-a zis: „Veni]i [i ve]i vedea”. Au mers deci [i au v\zut
unde locuia [i au r\mas la El în ziua aceea (Ioan l, 37-39).
Andrei a anun]at apoi [i pe fratele s\u Simon Petru c\ „a g\sit
pe Mesia” (Ioan 1, 41).

Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai
târziu. Este relatat\ de Sfântul Apostol [i Evanghelist Matei
prin cuvintele: „Pe c=nd (Iisus) umbla pe l=ng\ Marea Ga-
lileii, a v\zut doi fra]i, pe Simon ce se nume[te Petru [i pe
Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, c\ci erau
pescari. {i le-a zis: «Veni]i dup\ Mine [i v\ voi face pescari de
oameni». Iar ei, îndat\ l\sând mrejele, au mers dup\ El”
(Matei 4, 18-20 [i Marcu l, 16-18).

Sfintele Evanghelii mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar
de dou\ ori: la înmul]irea pâinilor, dincolo de Marea Galileii,
când el a în[tiin]at pe Mântuitorul c\ acolo, în mul]ime, era un
b\iat care avea cinci pâini de orz [i doi pe[ti (Ioan 6, 8-9), iar
a doua oar\, dup\ învierea lui Laz\r când, împreun\ cu Filip,
au în[tiin]at pe Domnul c\ ni[te elini (greci) veni]i în Ieru-
salim cu prilejul s\rb\toririi Pa[telui iudaic voiau s\-L vad\
(Ioan 12, 20-22).

Al\turi de ceilal]i ucenici, a fost trimis [i Andrei de c\tre
Mântuitorul la propov\duire (Matei 10 [i urm). L-a înso]it pe
Mântuitorul pe drumurile }\rii Sfinte, a fost martor la mi-
nunile pe care le-a s\vâr[it, a ascultat cuvintele Sale de înv\-
]\tur\ [i parabolele pe care le-a rostit în fa]a mul]imilor; a
suferit al\turi de ceilal]i apostoli, atunci când Domnul a fost
prins, judecat, chinuit [i apoi r\stignit pe cruce; s-a bucurat

SFIN}I DACO-ROMANI {I ROM+NI10



al\turi de ei când a aflat de minunea ~nvierii din mor]i [i L-a
v\zut pe Domnul ~nviat în prima zi, [i dup\ opt zile, apoi la
ar\tarea din Galileea, când au primit porunca predic\rii Evan-
gheliei la toate neamurile (Matei 28, 19).

În urma poruncii Domnului, de a vesti Evanghelia la toate
neamurile, dup\ pogorârea Duhului Sfânt [i întemeierea Bise-
ricii cre[tine la Ierusalim, în ziua Cincizecimii din anul 30,
Sfin]ii Apostoli [i apoi ucenicii lor, au început s\ predice noua
înv\]\tur\ adus\ în lume de Mântuitorul Iisus Hristos. Potrivit
tradi]iei [i celor scrise de unii istorici [i teologi din primele se-
cole cre[tine, Sfântul Apostol Andrei a fost primul propov\-
duitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dun\re [i
Marea Neagr\ – cunoscut pe atunci sub numele de Scythia
(Sci]ia), dar [i în teritoriile de dincolo de Prut, în nordul M\rii
Negre. Dar pân\ a ajunge aici, el a predicat în Asia Mic\, de
unde s-a îndreptat spre teritoriile amintite de la Dun\re [i
Marea Neagr\. Trebuie s\ not\m c\ în aceste teritorii, locuite
de geto-daci, prin secolele VII-VI î.Hr. s-au stabilit coloni[ti
greci, care au întemeiat cunoscutele cet\]i de pe ]\rmul apuse-
an al M\rii Negre: Tyras (Cetatea Alb\), Histria (Istria), Tomis
(Constan]a), Callatis (Mangalia) [i altele. Spre sfâr[itul seco-
lului al IV-lea î.Hr., s-au a[ezat aici triburi de sci]i, popula]ie
nomad\ de origine iranian\, care au fost asimilate cu timpul de
autohtoni; ei au dat îns\ teritoriului respectiv numele de „Sci]ia”
(Scythia). Mai târziu, teritoriile de pe ]\rmul apusean al M\rii
Negre, pân\ înspre gurile Bugului, au f\cut parte din statul
geto-dac condus de regele Burebista (sec. I, î.Hr.), dar în anul
28 cet\]ile grece[ti de aici au acceptat protectoratul statului ro-
man. În anul 46 d.Hr., întreg teritoriul dintre Dun\re [i Marea
Neagr\ a fost cucerit de romani [i anexat la provincia Moesia
Inferior (Bulgaria r\s\ritean\ de azi), iar în anul 297, în timpul
împ\ratului roman Diocle]ian, a devenit provincie aparte, sub
numele de Scythia Minor (Sci]ia Mic\).
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Integrarea acestui teritoriu – inclusiv a cet\]ilor grece[ti po-
menite mai sus – în cultura [i formele de via]\ grece[ti [i apoi
romane, a oferit condi]ii prielnice pentru predicarea Sfântului
Apostol Andrei. A[a cum ar\tam mai sus, tradi]ia despre predi-
carea sa în Sci]ia apare în câteva lucr\ri scrise în primele secole
cre[tine. De pild\, în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Ro-
manul, mort în timpul persecu]iei împ\ratului Decius (249-251),
iar în secolul al IV-lea în Istoria bisericeasc\ a episcopului Eu-
sebiu din Cezareea Palestinei († 339/340) care o preluase de la
un alt mare teolog, Origen din Alexandria († 254). Iat\ ce scria
Eusebiu: „Sfin]ii Apostoli ai Mântuitorului, precum [i ucenicii
lor, s-au împr\[tiat în toat\ lumea locuit\ pe atunci. Dup\ tra-
di]ie, lui Toma i-au c\zut sor]ii s\ mearg\ în Par]ia, lui Andrei
în Sci]ia, lui Ioan în Asia...”. De altfel, din Epistola Sfântului
Apostol Pavel c\tre Coloseni (3, 11), reiese c\ [i „sci]ii” au
putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.

Tradi]ia c\ Sfântul Apostol Andrei a predicat la sci]i, a fost 
reluat\ mai târziu [i de al]i scriitori biserice[ti. De pild\, c\lug\-
rul Epifanie, în secolul VIII, în Via]a Sfântului Apostol Andrei,
scria c\ între popoarele evanghelizate de el se num\rau [i
sci]ii. ~n a[a-numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane
se preciza c\ acest apostol ”a predicat în Pont, Tracia [i Sci]ia”.
În acela[i Sinaxar se afl\ o alt\ [tire, potrivit c\reia Sfântul
Andrei ar fi hirotonit episcop de Odyssos sau Odessos (Varna
de azi, în Bulgaria) pe un ucenic al s\u cu numele Amplias
(Ampliat), pe care Biserica Ortodox\ îl pr\znuie[te în fiecare
an la 31 octombrie. Mult mai târziu, scriitorul bizantin Nichi-
for Calist (secolul al XIV-lea) scria c\ Sfântul Apostol Andrei
a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia [i Bi-
tinia) „în pustiurile scitice”, care puteau fi situate fie în Sci]ia
Mare (sudul Ucrainei), fie Sci]ia Mic\ sau Dacia Pontic\, locuit\
de greci, romani [i geto-daci. De altfel, istoricii biserice[ti ru[i
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Drept aceea, Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
`n [edin]a sa din 13 ianuarie 1994, a hot\r=t ca ziua pr\znuirii
sale, 30 noiembrie, s\ fie trecut\ în calendarele biserice[ti or-
todoxe cu liter\ ro[ie, ca o adev\rat\ s\rb\toare a cre[tinismului
românesc. Ea premerge astfel zilei de 1 decembrie, ziua na]io-
nal\ sau a unit\]ii românilor de pretutindeni. S-a împreunat
astfel s\rb\toarea Bisericii cu s\rb\toarea neamului, dup\ cum
Biserica [i neamul au fost una în tot decursul istoriei noastre!

Mai not\m aici c\, potrivit unor cercet\ri recente (bazate pe
anumite izvoare istorice apusene), `n spa]iul danubiano-pontic,
ar fi predicat [i Sf=ntul Apostol Filip, originar, ca [i Sf. Andrei, tot
din satul Betsaida. El este pr\znuit `n ziua de 14 noiembrie (la
l\satul secului pentru postul Cr\ciunului).

S\ ne rug\m dar Sfântului Andrei, cre[tin\torul geto-dacilor,
zic=nd: „Pe propov\duitorul credin]ei la geto-daci [i slujitor
al Cuvântului, pe Andrei cel dintâi chemat s\-l l\ud\m, c\ pe
str\mo[ii no[tri i-a adus la cuno[tin]a lui Hristos, crucea în
mâini ]inând [i izb\vind din în[el\ciunea vr\jma[ului sufletele lor,
pe care le-a adus la Dumnezeu ca dar bine  primit. Pe acesta,
to]i românii s\-l l\ud\m [i s\-l cinstim, ca s\ se roage neîncetat
lui Hristos Dumnezeu s\ ne fereasc\ de toat\ r\utatea [i s\
mântuiasc\ sufletele noastre”. (Stihira glasului 6 la Utrenia
din 30 noiembrie cu unele adapt\ri).
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Capitolul II

MMAARRTTIIRRII  DDAACCOO--RROOMMAANNII

MMaarrttiirrii  ddiinn  pprroovviinncciiiillee  rroommaannee  ssuudd--dduunn\\rreennee

De la începuturile ei, înv\]\tura cea nou\ adus\ în lume
de Mântuitorul Iisus Hristos a întâmpinat o seam\ de

împotriviri [i prigoane din partea iudeilor [i a p\gânilor. Unele
din ele sunt descrise de Sfântul Luca în cartea „Faptele Apos-
tolilor”. Cei care primiser\ noua înv\]\tur\ au avut îns\ de în-
fruntat prigoane sau persecu]ii mult mai sângeroase [i de lung\
durat\ din partea împ\ra]ilor romani, care considerau cre[ti-
nismul ca un pericol pentru îns\[i existen]a Imperiului roman
p\gân de atunci. Trebuie s\ [tim c\ în statul roman religia era
strâns legat\ de via]a politic\ [i social\. Fiecare cet\]ean avea
obliga]ia de a cinsti pe zei [i a le aduce jertfe, lucruri pe care
cre[tinii refuzau s\ le fac\. Prigoanele sângeroase s-au dezl\n-
]uit sub împ\ratul Nero (54-68) [i au durat pân\ la începutul
secolului al IV-lea, timp în care cre[tinismul a fost socotit ca
„religie nepermis\” (religio illicita).

Între cei mai de seam\ împ\ra]i persecutori s-a num\rat [i
Diocle]ian (284-305), care [i-a asociat la tron pe Galeriu, care
i-a urmat apoi pentru un timp la conducerea imperiului.           

În anii 303-304, Diocle]ian a dat patru edicte împotriva cre[-
tinilor, prin care se prevedea d\râmarea l\ca[urilor de cult,
interzicerea adun\rilor cre[tine, uciderea preo]ilor [i chiar a cre-
dincio[ilor, dac\ nu voiau s\ jertfeasc\ zeilor p\gâni. Câ]iva ani
mai târziu, a izbucnit o nou\ persecu]ie sub împ\ratul Liciniu 



(307-324). Singura `nvinuire care se putea aduce cre[tinilor era
aceea de-a se m\rturisi „ucenici” ai lui Hristos [i de a refuza
jertfirea la idoli. Se cunosc [i pedepsele care se aplicau: b\taia
cu vergi sau cu pietre, sfâ[ierea trupului cu ghiare de fier sau cu
cioburi ascu]ite, arderea cu fier înro[it, turnarea de plumb topit
pe spate, spânzurarea cu capul în jos, sf\râmarea picioarelor,
sugrumarea, înecarea, t\ierea capului cu sabia.

~n cursul persecu]iei lui Diocle]ian [i a lui Galeriu [i-au jertfit
via]a pentru Hristos numero[i str\mo[i ai no[tri daco-romani
din provinciile romane din dreapta Dun\rii. Trebuie s\ not\m
c\ daco-romanii tr\iau atât în dreapta, cât [i în stânga Dun\rii,
deci pe un teritoriu foarte întins, pe care s-au format poporul
român [i limba român\. De aceea, vom pomeni mai multe nume
de martiri daco-romani, chiar dac\ ei n-au p\timit pe teritoriul
actual al ]\rii noastre, ci la sud de Dun\re, în Serbia [i Bulgaria
de azi. Numele unor martiri le cunoa[tem din „actele mar-
tirice”, acestea fiind scurte lucr\ri care descriau p\timirea lor,
sau din a[a numitele Martirologii, adic\ un fel de calendare,
în care erau trecute zilele de s\rb\toare închinate martirilor [i
sfin]ilor.

Printre martirii daco-romani se num\rau cre[tini apar]inând
tuturor categoriilor sociale: slujitori ai altarului – episcopi,
preo]i, diaconi, cite]i –, func]ionari de stat, negustori, ]\rani,
b\rba]i [i femei. Ei au p\timit mai ales în cet\]ile (ora[ele) de pe
malul drept al Dun\rii, în provinciile Pannonia Inferior, Moesia
Superior, Dacia Ripensis, Moesia Inferior, în care locuiau
daco-romani, str\mo[ii no[tri.

În ora[ul Sirmium (azi Mitrovi]a, lâng\ Belgrad, în Serbia),
au fost condamna]i la moarte, din ordinul lui Probus, guverna-
torul provinciei Pannonia Inferior, preotul Montanus [i so]ia
sa Maxima, îneca]i în râul Sava, la 26 martie 304, apoi epis-
copul Irineu decapitat, [i diaconul s\u Dimitrie, str\puns cu
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Num\rul martirilor din provinciile dun\rene este, îns\, mult
mai mare, dar numele lor au r\mas necunoscute. Prin via]a [i
mai ales prin p\timirea lor, ace[ti martiri de la începutul seco-
lului al IV-lea, cei mai mul]i cu nume romane, ceea ce arat\ c\
erau daco-romani, pun în lumin\ nu numai vechimea cre[tinis-
mului românesc, dar mai cu seam\ str\lucirea sufletului lor, îm-
podobit cu cea mai aleas\ dragoste fa]\ de Hristos Mântuitorul.

S\ cinstim pe ace[ti vrednici mucenici din neamul nostru
zicând: „Umplându-v\ de ape f\c\toare de via]\, v-a]i lep\dat
în valurile râului [i întru acelea luându-v\ sfâr[itul, a]i înecat
pe mai-marele r\ut\]ii, iar acum ne izvorâ]i nou\ izvoare de
t\m\duiri, prea l\uda]ilor”. (Din slujba Utreniei la Sfin]ii
Ermil [i Stratonic, peasna 6, irmos).

SSffâânnttuull  MMOONNTTAANNUUSS  pprreeoottuull  [[ii  ssoo]]iiaa  ssaa,,  MMAAXXIIMMAA

~ntre preo]ii [i credincio[ii care au îndurat moartea pentru
Hristos în persecu]ia lui Diocle]ian, se num\rau [i preo-

tul daco-roman Montanus [i so]ia sa Maxima din cetatea Singi-
dunum (azi Belgrad), locuit\ pe atunci de str\mo[ii no[tri daco-
romani. P\timirea lor este descris\ în diferite Martirologii. La
începutul anului 304, când a început prigoana împotriva cre[ti-
nilor, preotul Montanus s-a refugiat în cetatea Sirmium, din pro-
vincia Pannonia Inferioar\, azi Mitrovi]a, nu departe de Belgrad,
unde î[i avea re[edin]a împ\ratul Galeriu, ginerele lui Dio-
cle]ian. Dar a fost prins [i aici [i dus în fa]a lui Probus, guver-
natorul provinciei. Stând la judecat\, preotul Montanus a r\s-
puns cu îndr\zneal\ c\ este cre[tin [i c\ nu va aduce niciodat\
jertfe zeilor: „Eu am primit înv\]\tura s\ îndur mai bine chinu-
rile decât, lep\dându-m\ de Dumnezeu, s\ aduc jertf\ demo-
nilor”. Fiind supus la chinuri, a rezistat cu aceea[i t\rie, spunând:
„M\ aduc jertf\ prin chinurile acestea Dumnezeului meu,
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C\ruia I-am jertfit”. În fa]a acestei dârzenii [i st\ruin]e neînfricate
în fa]a chinurilor, Probus a poruncit s\ fie adus\ so]ia lui Mon-
tanus, preoteasa Maxima, socotind c\ ea va fi mai slab\ din fire
[i îl va îndupleca s\ aduc\ jertfe zeilor. Dar, spre uimirea tuturor,
a cerut [i ea s\ fie supus\ la chinuri, voind s\ se fac\ astfel p\rta[\
la patimile Domnului. În felul acesta, toate încerc\rile lui Probus
de a-i abate din drumul pe care [i l-au ales singuri, au r\mas
zadarnice. Drept aceea, a poruncit s\ fie îneca]i în râul Sava.
Auzind de aceast\ hot\râre, ferici]ii Montanus [i Maxima au
gr\it plini de bucurie: „Î]i mul]umim, Doamne Iisuse Hristoase
c\ ne-ai dat r\bdare [i ne-ai g\sit vrednici de m\rirea cea
ve[nic\”. Iar când au ajuns pe ]\rmul râului Sava spre a fi da]i
mor]ii, preotul Montanus s-a rugat astfel: „Doamne Iisuse Hris-
toase, Care ai p\timit pentru mântuirea lumii, prime[te sufle-
tele robilor T\i, Montanus [i Maxima, care p\timesc pentru
numele T\u”. Iar nelegiui]ii slujitori ai lui Probus le-au legat
câte o piatr\ de gât [i i-au aruncat în râu. Valurile apelor au tras
la mal trupurile lor sfin]ite, pe care le-au îngropat dup\ cuvi-
in]\ dreptm\ritorii cre[tini care-i cunoscuser\.

~n acest chip au primit cununile muceniciei preotul Mon-
tanus din Singidunum [i so]ia sa Maxima, în cetatea Sirmium,
în zilele împ\ratului p\gân Diocle]ian, în anul 304, la 26 mar-
tie. Se cuvine s\ [tim c\ Montanus este socotit ca fiind primul
preot daco-roman cunoscut cu numele din istoria Bisericii noas-
tre, ca [i so]ia sa, amândoi având nume latine[ti. S\ fie pome-
nirea lor din neam în neam!

SSffâânnttuull  IIRRIINNEEUU  eeppiissccooppuull  [[ii  ddiiaaccoonnuull  ss\\uu,,  DDIIMMIITTRRIIEE

La numai câteva zile dup\ p\timirea preotului Montanus
[i a so]iei sale Maxima, Martirologiile înscriu numele
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unui tân\r episcop, Irineu din Sirmium (azi Mitrovi]a), ora[ din
provincia Pannonia Inferior, locuit\ pe atunci de daco-romani,
precum [i de traci romaniza]i. Din Actul s\u martiric, scris în
limba latin\, afl\m c\ a fost judecat [i condamnat la moarte de
acela[i guvernator al provinciei, Probus, care condamnase [i pe
so]ii Montanus [i Maxima. Acest Act martiric arat\ c\ Irineu
era episcopul Bisericii din Sirmium, c\ era c\s\torit [i avea
copii mici, deci era un ierarh tân\r (pe atunci, episcopii puteau
fi c\s\tori]i sau nec\s\tori]i). Pentru credin]a sa în Hristos, ca
[i pentru slujba pe care o avea, a fost arestat [i dus înaintea lui
Probus. Poruncindu-i s\ jertfeasc\ zeilor, tân\rul episcop a r\s-
puns: „Cel ce jertfe[te zeilor [i nu lui Dumnezeu, s\ se piard\”
(Ie[ire 22, 20). St\ruind în refuzul s\u, Probus a poruncit s\ fie
supus la chinuri. Venind p\rin]ii [i so]ia lui [i v\zând cât de mult
era chinuit, îl sf\tuiau s\ se supun\ ordinului împ\ratului. Ace-
la[i lucru îl f\ceau [i copiii s\i care îl rugau: „Ai mil\ de tine
[i de noi, tat\”, iar ceilal]i cunoscu]i, care erau de fa]\, cu lacri-
mi [i suspine îi ziceau: „Fie-]i mil\ de floarea tinere]ii tale!”
Dar el le-a r\spuns prin cuvintele lui Hristos Domnul: „De cel
ce se va lep\da de Mine în fa]a oamenilor [i Eu M\ voi lep\da
de el în fa]a Tat\lui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 33).
La acest r\spuns, Probus a poruncit s\ fie dus cu paz\ la în-
chisoare, unde a fost ]inut mai multe zile [i supus la felurite
chinuri. Dup\ un oarecare timp, episcopul Irineu a fost adus în
fa]a lui Probus, la miezul nop]ii. I s-a propus din nou s\ jert-
feasc\, spre a fi scutit de chinuri. Dar fericitul Irineu i-a r\s-
puns: „Am pe Dumnezeu, C\ruia am înv\]at s\ m\ închin din
copil\rie. Lui m\ închin, Celui ce m\ înt\re[te [i Lui îi aduc
jertf\, iar zeilor f\cu]i de mâini omene[ti nu pot s\ m\ închin”.
Atunci Probus a încercat s\-1 înduplece s\ jertfeasc\ m\car pen-
tru copiii s\i, pentru a nu-i l\sa orfani. Nici cu aceasta n-a reu[it
s\-1 abat\ din calea pe care a pornit, c\ci i-a r\spuns: „Copiii
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Tot în acel an, în ziua de 27 mai, a murit ca martir [i veter-
anul Iuliu, adic\ un fost soldat l\sat la vatr\. Aflându-se c\
este cre[tin [i refuzând s\ aduc\ jertfe zeilor p\gâni, a fost dus
la judecat\ în fa]a unui dreg\tor din Durostorum, cu numele
Maxim. Acesta a încercat, prin cuvinte blânde, s\-l înduplece
s\ aduc\ jertfe idolilor. Toate încerc\rile au fost, îns\, zadar-
nice, pentru c\ preavrednicul m\rturisitor al Domnului i-a
r\spuns cu hot\râre: „Acela (Hristos) a murit pentru p\catele
noastre, ca s\ ne d\ruiasc\ via]a cea ve[nic\. Hristos Dumnezeu
r\mâne în vecii vecilor. Pe Acesta, dac\ va m\rturisi cineva, va
avea via]\ ve[nic\, iar cel care Îl va t\g\dui, va avea osând\
ve[nic\. Dac\ voi muri înaintea Domnului Hristos, voi tr\i în
ve[nicie”. V\zând credin]a lui neclintit\, dreg\torul Maxim a
hot\rât s\ i se taie capul.

În închisoare cu el, se mai g\sea un osta[ cre[tin cu numele
Isihie. {i pe c=nd slujitorii pagâni se preg\teau s\-l duc\ pe
Iuliu spre locul de osând\, Isihie i-a zis: „Te rog s\ împline[ti
cu bucurie f\g\duin]a ta, ca s\ prime[ti cununa pe care Dom-
nul a f\g\duit-o credincio[ilor S\i [i s\-]i aminte[ti [i de mine,
c\ci curând te voi urma [i eu. Te rog salut\ pe Pasicrat [i Va-
lentin, slujitorii lui Dumnezeu, care au pornit înaintea noastr\
c\tre Domnul, prin buna lor m\rturisire”. Iar Iuliu i-a r\spuns:
„Gr\be[te-te frate, s\ vii, c\ci au auzit f\g\duin]ele tale cei pe
care i-ai salutat”. {i astfel s-a t\iat capul dreptm\ritorului osta[
al lui Hristos, Iuliu Veteranul, la Durostorum, în ziua de 27 mai,
anul 298. Iar prietenul s\u Isihie s-a mutat la Domnul, prin
aceea[i moarte muceniceasc\, la 15 iunie `n acela[i an.

Tot în cetatea Durostorum au m\rturisit pe Hristos al]i doi
osta[i din armata roman\, Marcian [i Nicandru. Au fost arun-
ca]i în închisoare [i îndemna]i s\ t\g\duiasc\ pe Hristos [i s\
jertfeasc\ zeilor. Refuzând aceste îndemnuri, au fost supu[i la
multe chinuri: b\tu]i cu toiege, împun[i cu suli]a, pârjoli]i în
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foc, arunca]i pe c\rbuni aprin[i, târâ]i prin cioburi ascu]ite [i
multe altele. Toate aceste cumplite chinuri nu i-au putut abate
din statornicia credin]ei lor. {i astfel, din porunc\ împ\r\-
teasc\, în ziua de 8 iunie 298, li s-au t\iat capetele, a[a cum se
întâmplase, cu pu]in înainte [i cu ceilal]i solda]i m\rturisitori:
Pasicrat [i Valentin, Iuliu [i Isihie. Biserica cre[tin\ îi cinste[te
pe to]i în ziua p\timirii lor pentru Hristos Domnul. 

„Urând o[tirea cea de pe p\mânt, mucenicilor, v-a]i îm-
p\rt\[it de slava cea cereasc\ [i a]i r\bdat dureri [i moarte
cumplit\. Pentru aceasta, aducând laude lui Hristos, cinstim
prea sl\vit\ pr\znuirea voastr\, prea ferici]ilor mucenici din
Durostorum”.

SSffiinn]]iiii  mmuucceenniiccii  MMAAXXIIMM,,  CCVVIINNTTIILLIIAANN  
[[ii  DDAADDAASS  ddiinn  OOzzoovviiaa

~n timpul persecu]iei aceluia[i împ\rat Diocle]ian, Marti-
rologiile pomenesc [i numele a trei m\rturisitori ai lui

Hristos dintr-un sat de lâng\ Durostorum, capitala provinciei
Moesia Inferior. ~nseamn\ c\ înv\]\tura cre[tin\ era cunoscut\
nu numai în ora[e, ci [i la sate, între ]\ranii daco-romani de a-
tunci. Ace[tia erau: Maximus (Maxim), Quintilianus (Cvin-
tilian) [i Dadas (Dada), originari din satul Ozovia (Ozobia).
Primii doi aveau nume romane, iar ultimul purta un nume dac,
semn c\ ei apar]ineau popula]iei din acel sat. Chiar [i numele
de Ozovia sau Ozobia este dacic. Se pare c\ unul din ei,
Maxim, era cite] sau lector, deci un cleric de grad inferior care
citea din Sfânta Scriptur\ la anumite slujbe. 

Din sinaxarul zilei de 28 aprilie, ziua p\timirii lor, afl\m c\
au fost pârâ]i de cineva c\ sunt cre[tini. Din ordinul guverna-
torilor provinciei Moesia Inferior – Tavrinius [i Gavinius – au

MARTIRI DACO-ROMANI 27



fost aresta]i, lega]i în lan]uri [i du[i în cetatea Durostorum. Cei
doi dreg\tori le-au propus s\ abjure credin]a în Iisus Hristos [i
s\ aduc\ jertfe „mamei zeilor”, f\g\duindu-le chiar c\ îi vor
face preo]i la un templu p\gân închinat acesteia. Au refuzat
to]i trei [i au rostit chiar cuvinte jignitoare la adresa acelor dre-
g\tori [i a zeilor la care se închinau. De pild\, Maxim spunea,
între altele: „Hristos este împ\ratul cerurilor, Care poart\ de
grij\ de toat\ f\ptura [i ]ine în palm\ toate câte sunt, iar noi nu
ne vom închina niciodat\ la idoli f\cu]i de oameni”. 

În fa]a acestui refuz, dreg\torii au poruncit s\ fie arunca]i în
închisoare. Acolo, „prin îngereasc\ ar\tare se înt\rea m\rturi-
sirea lor, l\udând pe Dumnezeu”. Acela[i sinaxar prezint\ sufe-
rin]ele pe care le-au îndurat pentru statornicia lor în credin]a
cre[tin\: „Deci, sco]ându-i din temni]\, i-au dezbr\cat de hainele
lor [i legându-i, i-au întins pe p\mânt [i i-au b\tut foarte cum-
plit, dup\ care i-au aruncat din nou în închisoare. V\zând c\ nu
primesc nici într-un chip s\ aduc\ jertfe [i s\ se închine zeilor,
au fost du[i în satul lor, în Ozovia, unde li s-a t\iat capul”.
P\timirea lor s-a petrecut într-o zi de 28 aprilie, probabil în
anul 304. 

A[a s-au s\vâr[it din via]\ dreptcredincio[ii m\rturisitori ai lui
Hristos Maxim, Cvintilian [i Dadas, înt\ri]i cu harul Sfântului
Duh [i învrednici]i de via]a cea ve[nic\ pe care Dumnezeu a pre-
g\tit-o ale[ilor S\i. Jertfa lor va fi impresionat desigur pe mul]i
dintre cons\tenii lor, care s-au înt\rit astfel în credin]a cre[tin\,
ori au venit la Hristos dac\ nu-L cunoscuser\ pân\ atunci.

S\ cinstim pe ace[ti trei sfin]i odr\sli]i din rândul str\-
mo[ilor no[tri daco-romani zicând: „M\rturisind înaintea tira-
nilor Treimea cea nezidit\,  trei sfin]i mucenici a]i fost omorâ]i
[i acum v-a]i învrednicit de via]a cea neîmb\trânitoare [i mo[-
teni]i hrana izvorului vie]ii. Pentru aceasta, ruga]i-v\ lui
Dumnezeu s\ d\ruiasc\ sufletelor noastre pace [i mare mil\”.
(Stihir\ la  Doamne strigat-am, Vecernia zilei de 28 aprilie).
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S-a scris în limba latin\, vorbit\ de str\mo[ii no[tri daco-romani.
Ace[ti doi mucenici care au suferit pe p\mântul ]\rii noastre
sunt pr\znui]i la 8 iulie. 

S\-i cinstim [i noi zicând: „C\lcând la p\mânt dulce]ile
cele râvnitoare ale celor de jos, v-a]i ridicat prin dar c\tre
dumnezeiasca în\l]ime a muceniciei, p\timitorilor Epictet [i
Astion, lumin\tori ai lumii. Pentru aceea, ne rug\m s\ ne
ap\ra]i pe noi de întunericul p\catelor [i de boale, rugându-v\
Dumnezeului tuturor pentru noi”. (Sedealn\ la mucenici).

SSffiinn]]iiii  mmuucceenniiccii  ddiinn  TToommiiss  ((CCoonnssttaann]]aa))

Cel mai însemnat ora[ din provincia roman\ Sci]ia Mic\
era Tomisul, Constan]a de azi, considerat ca o „metro-

pol\” a provinciei. Via]a cre[tin\ de aici coboar\ pân\ în „veacul
apostolic”, când au predicat în aceste p\r]i doi din Apostolii
Mântuitorului, Sfântul Andrei „cel întâi chemat” [i Sf=ntul
Filip. Aici a luat fiin]\ [i cea mai veche Episcopie daco-roman\,
cu ierarhi înv\]a]i, care au scris lucr\ri teologice ori au partici-
pat la diferite sinoade ecumenice [i locale. În cursul perse-
cu]iilor lui Diocle]ian, Maximian, Galeriu [i Liciniu, Tomisul
a dat cel mai mare num\r de martiri. Unii istorici socotesc c\
ar fi fost peste 60 de martiri. Este greu s\-i pomenim pe to]i,
de aceea ne vom m\rgini la cei mai de seam\ dintre ei.

Martirologiile apusene, precum [i sinaxarele din Mineiele
ortodoxe, pomenesc pe episcopul Efrem al Tomisului, care ar fi
p\timit aici într-o zi de 7 martie, probabil în anul 304. Se spune
cum c\ el ar fi fost trimis aici de c\tre patriarhul Ermon al Ieru-
salimului, cu câ]iva ani înainte. Pentru c\ n-a vrut s\ jertfeasc\
zeilor, a fost decapitat.

Vechile Sinaxare grece[ti [i Mineiele ortodoxe consem-
neaz\, la 13 septembrie, [ase martiri care au p\timit la Tomis

SFIN}I DACO-ROMANI {I ROM+NI34



sub împ\ratul Liciniu, prin anii 320-323: Macrobiu, Gor-
dian, Ili (Heli), Zotic, Lucian [i Valerian (în „Martirologiul
ieronimian”, Macrobiu, Gordian [i Valerian sunt pomeni]i
îns\, la 15 septembrie). Macrobiu [i Gordian erau doi tineri
originari din Asia Mic\ [i care serveau la curtea imperial\ a lui
Liciniu. Au fost înl\tura]i din slujba lor, pentru c\ se m\rturi-
siser\ cre[tini, fiind exila]i tocmai la Tomis. Aici au asistat la
interogatoriul care s-a luat cre[tinilor Ili (Heli), Zotic [i Lu-
cian, care au fost condamna]i la moarte prin decapitare. Ma-
crobiu [i Gordian au împ\rt\[it o soart\ asem\n\toare, fiind
ar[i de vii din dispozi]ia guvernatorului provinciei Moesia
Inferior. Despre Valerian se spune c\ ar fi murit mai pe urm\,
plângând pe mormintele fra]ilor s\i de suferin]\.

Martirologiile apusene pomenesc, la 2 [i 3 ianuarie, ca mar-
tiri în Tomis, pe trei fra]i: Argeu, Narcis [i Marcelin, mor]i tot
în cursul persecu]iei lui Liciniu. Primii doi au fost uci[i prin
t\ierea capului cu sabia, deoarece au refuzat înrolarea lor în
armata roman\ rep\gânizat\ de împ\ratul Liciniu. Cel mic, Mar-
celin, a fost aruncat în mare. Trupul s\u a fost îns\ adus de va-
luri la ]\rm, iar un cre[tin l-a dus în ascuns la casa sa, unde au
avut loc apoi multe vindec\ri minunate. Unii istorici socotesc
c\ ei ar fi fost fiii unui episcop de la Tomis.

Unele Martirologii apusene mai consemneaz\, între sfin]ii
tomitani, [i pe episcopul Tit sau Titus (dup\ unele izvoare
Filius), care, dup\ multe chinuri, ar fi fost aruncat în mare tot
în timpul persecu]iei lui Liciniu, într-o zi de 3 ianuarie.

Num\rul martirilor din Tomis este îns\ mult mai mare, dup\
cum afl\m din Martirologii sau din Mineie, dar de multe ori
[tirile nu sunt sigure, în ce prive[te data [i locul p\timirii. Pre-
supunem c\ mul]i dintre ei erau daco-romani. 

S\-i rug\m s\ cear\ lui Hristos Domnul, pentru Care au
p\timit, pacea [i mila Sa pentru întreg neamul românesc de
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pretutindeni [i s\-i cinstim prin cântarea: „Mucenicii T\i, Doamne,
întru nevoin]ele lor, cununile nestric\ciunii au luat de la Tine,
Dumnezeul nostru. C\ având t\ria Ta, pe chinuitori au surpat,
zdrobit-au [i ale dracilor neputincioase îndr\zniri. Pentru rug\-
ciunile lor, mântuie[te sufletele noastre” (Troparul glasului  4, la
mai mul]i mucenici).

SSffiinn]]iiii  mmuucceenniiccii  ddiinn  AAxxiiooppoolliiss

~ntre centrele importante din Sci]ia Mic\ se num\ra [i o-
ra[ul Axiopolis (lâng\ Cernavoda de azi), port pe malul

drept al Dun\rii, unde sta]iona [i o legiune militar\ roman\.
Persecu]iile dezl\n]uite împotriva cre[tinilor de împ\ratul Dio-
cle]ian [i coregen]ii s\i, continuate de Liciniu, au f\cut multe
victime în rândul cre[tinilor de aici, ale c\ror nume sunt con-
semnate în diferite acte martirice.

Din rândul martirilor care au p\timit aici, consemn\m doar
trei, care sunt mai bine cunoscu]i. Este vorba de martirii Chi-
ril, Chindeas (Chindeus) [i Tasius (Dasius), ale c\ror nume
sunt pomenite [i într-o inscrip]ie descoperit\ aici, în anul 1947.
Sfântul Chiril era foarte mult cinstit în Axiopolis, având cinci
zile de s\rb\toare. Era fie un martir local, fie c\ numai suferise
aici pentru Hristos, probabil într-o zi de 26 aprilie. Se crede c\
pe mormântul lui s-ar fi ridicat o bazilic\ , ale c\rei ruine se mai
v\d [i azi. Tot a[a de cunoscut era [i martirul Chindeas (Chin-
deus sau Chindeu), un sfânt local, probabil un daco-roman.

În privin]a lui Tasius, mul]i istorici socotesc c\ este una [i
aceea[i persoan\ cu osta[ul martir Dasius, despre care „Actul
s\u martiric” arat\ c\ ar fi p\timit în cetatea Durostorum, în
ziua de 20 noiembrie 304. Ace[ti istorici cred c\ el ar fi suferit
martiriul la Axiopolis, iar mai târziu moa[tele i-au fost a[ezate,
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pentru un timp, în Durostorum. Din actul s\u martiric, afl\m
multe lucruri interesante în leg\tur\ cu p\timirea sa. Era soldat
în armata roman\, tocmai în timpul persecu]iilor lui Dio-
cle]ian. Era pe atunci foarte r\spândit\ s\rb\toarea „saturnali-
ilor”, în cinstea zeului grec Cronos, numit de romani Saturn,
zeul timpului. Cu acest prilej, se obi[nuia s\ se aleag\ un soldat,
prin tragere la sor]i, ca „rege al saturnaliilor”, care era îmbr\cat
„într-o hain\ împ\r\teasc\, dup\ asem\narea lui Cronos în-
su[i”, având dreptul ca, timp de 30 de zile, s\-[i permit\ orice
fapte „nelegiuite [i ru[inoase”, precum [i diferite „pl\ceri diavo-
le[ti”. Dup\ încheierea acestor zile, în ziua propriu-zis\ a s\r-
b\torii, se sfâr[ea îns\ [i via]a lui, c\ci el urma s\ fie adus jertf\
lui Cronos [i ucis cu s\biile. 

S-a întâmplat ca s\ fie ales prin tragere la sor]i, în vederea
s\rb\toririi lui Cronos, tocmai soldatul cre[tin Dasius. ”Aprins
de râvn\ sfânt\”, dup\ cum m\rturise[te actul s\u martiric, [i-
a dat seama c\ dup\ acele zile de petreceri de[arte [i trec\toare,
„va fi aruncat în focul cel ve[nic”, încât Dasius [i-a zis: „Este
mai bine pentru mine s\ suf\r pu]inele chinuri [i munci pentru
numele Domnului nostru Iisus Hristos, iar dup\ moarte s\ mo[-
tenesc via]a cea ve[nic\, împreun\ cu to]i sfin]ii”. Drept aceea,
în ziua rânduit\ pentru începutul s\rb\torii, Dasius le-a spus
celorlal]i solda]i c\ este cre[tin [i c\ prefer\ s\ fie adus el însu[i
jertf\ lui Hristos. ~nchis de îndat\, a doua zi a fost adus în fa]a
comandantului s\u militar Bassus, spre a fi judecat. Neînfri-
catul Dasius a respins cu t\rie toate încerc\rile aceluia de a-1
face s\ cinsteasc\ chipurile împ\ra]ilor de atunci. El declara,
între altele: „Sunt cre[tin [i nu slujesc împ\ratului p\mântesc,
ci împ\ratului celui ceresc [i primesc darul Lui, tr\iesc din
harul Lui [i m\ îmbog\]esc din negr\ita Lui iubire de oameni”
sau: „Eu m\rturisesc c\ sunt cre[tin [i nu m\ supun nim\nui
altuia decât Unuia, curatului [i ve[nicului Dumnezeu, Tat\l,
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Fiul [i Sfântul Duh, Cel în trei nume [i fe]e, dar de o singur\
fiin]\”. V\zând c\ toate încerc\rile de a-l abate de pe drumul
s\u r\mân zadarnice, Bassus l-a supus la multe chinuri [i, în
cele din urm\, a poruncit s\ i se taie capul. S\vâr[irea lui din
via]\ s-a petrecut în ziua de 20 noiembrie, anul Domnului 304. 

Moa[tele fericitului mucenic al lui Hristos au fost duse la
Durostorum, iar în anul 579 la Ancona, în Italia, unde se p\s-
treaz\ pân\ azi, în biserica Sfântul Cyriacus. Pe sarcofagul s\u
se g\se[te inscrip]ia greceasc\: „Aici zace Sfântul martir Da-
sios, adus din Dorostol” (Durostorum).

SSffiinn]]iiii  mmuucceenniiccii  ZZOOTTIICCOOSS,,  AATTTTAALLOOSS,,  KKAAMMAASSIISS  [[ii
FFIILLIIPPPPOOSS  ddiinn  NNoovviioodduunnuumm

~n septembrie 1971, s-a f\cut o descoperire de mare în-
semn\tate, care pune [i mai mult în lumin\ vechimea [i

vigoarea cre[tinismului daco-roman. Este vorba de o bazilic\
paleocre[tin\, având trei nave [i o absid\ semicircular\ (altar),
descoperit\ în comuna Niculi]el, din jude]ul Tulcea, la vreo
10 km de vechea cetate roman\ Noviodunum. Valoarea acestei
bazilici st\ în cripta sa cu moa[te de martiri (martirion) – de
form\ p\trat\ (3,70x3,40), construit\ din c\r\mid\ cu mortar,
a[ezat\ sub altar. În interiorul criptei s-a aflat o racl\ din lemn,
a[ezat\ pe pavimentul de piatr\, în care erau moa[tele a patru
martiri. În interior, pe peretele din stânga intr\rii, a fost zgâri-
at\ în mortarul crud o inscrip]ie în grece[te: „Martirii lui
Hristos”; iar pe peretele din dreapta apare din nou cuvântul
„martiri”, precum [i numele lor: Zotikos, Attalos, Kamasis [i
Filippos. 

În anii urm\tori, continuându-se cercet\rile arheologice, sub
nivelul acestei cripte, s-au mai descoperit resturi din trupurile
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pr\znui]i  pe 4 iunie, s\ ne ocroteasc\ cu rug\ciunile lor înain-
tea lui Hristos Domnul, pentru care au p\timit [i ei.

„Purt\torilor de chinuri, ca ni[te viteji cuget\tori, îndr\z-
neal\ având c\tre Dumnezeu, nou\ tuturor celor ce v\ cinstim
cu dragoste, cere]i-ne iertare de gre[ale, izb\vindu-ne de patimi
[i de necazuri”.

SSffâânnttuull  mmuucceenniicc  EEMMIILLIIAANN  ddiinn  DDuurroossttoorruumm

Dup\ anul 313, când împ\ratul Constantin cel Mare a
acordat libertate cre[tinismului în Imperiul roman, a

urmat o perioad\ de pace pentru Biserica lui Hristos. Dar dup\
aproape o jum\tate de veac, a ap\rut o ultim\ încercare de re-
înviere a p\gânismului, pornit\ de împ\ratul Iulian Apostatul
(361-363), numit a[a tocmai pentru c\ se lep\dase de credin]a
cre[tin\. El a pus în fruntea armatei numai ofi]eri p\gâni, iar la
conducerea marilor unit\]i administrative demnitari p\gâni, care
aveau misiunea de a reintroduce [i de a reface vechile temple,
spre a le reda cultului, declarându-se el însu[i ca ”pontifex ma-
ximus”, adic\ mai marele preo]ilor p\gâni. Toate aceste încerc\ri
de refacere a p\gânismului au dus la nemul]umiri [i chiar la
r\zvr\tiri f\]i[e din partea cre[tinilor, încât s-a ajuns, în unele
locuri, la noi persecu]ii împotriva lor. În cursul acestora, [i-au
jertfit via]a pentru Hristos [i unii cre[tini din ]inuturile dun\-
rene. Între ei se num\ra [i tân\rul Emilian din Durostorum (azi
Silistra) pe Dun\re.

Din fericire, se cunoa[te Actul s\u martiric, p\strat în latine[te
[i grece[te, din care afl\m c\ era militar [i c\ era fiul prefectului
din Durostorum, Sabbatianus. Se spune c\ dup\ ce împ\ratul a
dat edictul prin care cre[tinismul era interzis în tot Imperiul
roman, a fost trimis în Durostorum un oarecare Capitolin,
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„vicarul Traciei”, om „plin de în[el\ciune [i cu mintea întune-
cat\, doritor fiind înc\ [i de v\rsare de sânge [i având mare
râvn\ pentru idoli”, ca s\ cerceteze dac\ se mai aflau cre[tini.
Ajungând la Durostorum, conduc\torii cet\]ii au jurat c\ to]i
locuitorii „se închin\ zeilor no[tri [i neîncetat le aduc jertfe cu
toat\ cinstirea”. Bucuros de un asemenea r\spuns, Capitolin a
chemat la un osp\] pe to]i dreg\torii din cetate. Dar pe când
petreceau ei, tân\rul Emilian „privind împrejur [i v\zând tim-
pul potrivit ca s\ câ[tige cununa vie]ii celei de sus, fiindc\ se
socotea cre[tin nu numai în fa]a lui Dumnezeu [i a îngerilor, ci
[i a oamenilor [i dorind ca lucrul acesta s\ fie ar\tat tuturor, a
intrat în templul p\gân din cetate [i cu un ciocan de fier a dis-
trus statuile zeilor, adic\ idolii, a r\sturnat altarele [i jertfele
puse pe ele, apoi a ie[it nev\zut de nimeni”.

Un slujitor al lui Capitolin v\zând cele ce s-au întâmplat în
templu, l-a în[tiin]at de îndat\. Plin de mânie, a poruncit s\ fie
g\sit vinovatul. Atunci slujitorii lui au v\zut trecând prin fa]a
templului un ]\ran oarecare, pe care socotindu-l c\ este f\pta[ul,
l-au arestat [i l-au b\tut. Dar Emilian, v\zând c\ este chinuit un
om nevinovat în locul lui, s-a predat singur acelor slujitori,
m\rturisind c\ el este vinovat pentru cele petrecute `n templu.
Doi solda]i l-au arestat de `ndat\, `n ziua de 16 iulie 362, du-
cându-l înaintea lui Capitolin, care l-a supus unui interogato-
riu. Fiind întrebat care îi este numele, el a r\spuns: Dac\ m\
întrebi de numele meu obi[nuit, m\ numesc Emilian, dac\, „dim-
potriv\, cau]i numele meu cel des\vâr[it, atunci socote[te-m\
a m\ numi cre[tin”. Întrebat de ce „a adus oc\ri nemuritorilor
zei”, tân\rul Emilian a r\spuns cu mult curaj, zicând: „Dum-
nezeu [i sufletul meu mi-au poruncit s\ calc în picioare pe
ace[ti neînsufle]i]i, ca s\ se arate tuturor c\ sunt pietre f\r\ su-
flet, mu]i [i surzi, în care nu se afl\ nici un fel de gr\ire”. Plin
de mânie, Capitolin a cerut s\ fie dezbr\cat [i întins cu fa]a la
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p\mânt, poruncind apoi slujitorilor s\-l „umple de r\ni adânci”.
Pe când era b\tut cu cruzime cu vine de bou, Capitolin l-a în-
trebat din nou cine l-a îndemnat la acea fapt\, la care, neînfri-
catul Emilian a r\spuns cu aceea[i hot\râre, c\ numai Dumne-
zeu [i sufletul s\u l-au f\cut s\ r\stoarne [i s\ calce în picioare
„zeii cei spurca]i” [i s\ arunce „jertfele cele nelegiuite”. În fa]a
unei asemenea înfrunt\ri, Capitolin a poruncit s\ fie întors cu
fa]a în sus [i lovit cu aceea[i neîndurare [i pe piept.

Dup\ ce l-au b\tut vreme îndelungat\, m\rturisind din nou
c\ este „rob al lui Hristos”, Capitolin a poruncit s\ fie ars de viu,
ca nu cumva curajul [i statornicia lui în credin]\ s\ fie urmate
[i de al]ii. Atunci slujitorii l-au scos afar\ din cetate, aproape
de malul Dun\rii, unde se preg\tise un rug pentru el. Emilian
le-a cerut s\-l lase s\ se roage lui Dumnezeu. Iar dup\ ce s-a
rugat, a fost aruncat de slujitori în foc. Dumnezeu a f\cut `ns\
o nou\ minune, c\ci „focul cunoscând pe mucenicul lui Hris-
tos nu l-a mistuit, ci l-a p\zit întreg [i neatins, iar pe slujitorii
lui Capitolin, cei ce erau aproape, i-a cuprins flac\ra [i i-a ars
de tot”. V\zând c\ a r\mas nev\t\mat, fericitul Emilian „a m\rit
pe Dumnezeu, [i întorcându-se spre r\s\rit, s-a însemnat cu
semnul crucii [i ridicându-[i privirile c\tre cer a zis: Doamne
Iisuse Hristoase, prime[te sufletul meu! {i zicând acestea, a a-
dormit în pace”. Era în anul Domnului 362, în ziua de 18 iulie.

Actul s\u martiric istorise[te mai departe c\ femeia lui Ca-
pitolin, fiind cre[tin\ în tain\, a fost rugat\ de ceilal]i m\rturi-
sitori ai lui Hristos s\ cear\ de la b\rbatul ei trupul noului mu-
cenic spre a fi îngropat dup\ cuviin]\. {i astfel, uns cu miruri,
trupul s\u a fost redat p\mântului din care a fost luat, cu cânt\ri
duhovnice[ti [i cu psalmi, undeva în apropierea ora[ului Duros-
torum, la locul numit Gedina. De atunci, mucenicul Emilian
este pr\znuit ca sfânt [i trecut în sinaxar în ziua de 18 iulie,
ziua p\timirii [i mut\rii sale la Domnul. 
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