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NOT| ASUPRA EDI}IEI

Sinaxarul publicat de M\n\stirea Holy Apostles reprezint\ cea mai
complet\ colec]ie aghiologic\ a Bisericii Ortodoxe. Având la baz\ Sina-
xarul Mare grecesc, edi]ia american\ are avantajul, pe de o parte, de a
cuprinde vie]ile unor sfin]i care nu se afl\ în varianta greac\, precum
sfin]ii secolului al XX-lea (e.g. Ioan Maximovici), iar pe de alt\ parte, de
a oferi cititorului numeroase tâlcuiri din Sfin]ii P\rin]i [i bogate note
explicative. Sunt prezenta]i, de asemenea, [i noii-mucenici ai Bisericii
Ortodoxe, cei care au p\timit pentru Hristos în timpul ocupa]iei oto-
mane [i care nu se reg\sesc în colec]ia mai sus amintit\. 

În edi]ia român\ a Sinaxarului Mare pe luna Iunie, pentru rarele si-
tua]ii în care textul edi]iei originale era deficitar (precum anumite sec-
]iuni din via]a Sfântului Chiril al Alexandriei), ne-am folosit de Vie]ile
Sfin]ilor (edi]ia îngrijit\ de P\rintele Ioanichie B\lan). Vie]ile sfin]ilor ro-
mâni care lipseau din edi]ia Holy Apostles au fost preluate din lucrarea
Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu, Sfin]i daco-romani [i români, publicat\ la Edi-
tura Trinitas a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei `n 1994.
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1 Iunie

Pe 1 Iunie, Sfânta Biserică face pomenirea 
Sfântului Iustin Martirul și Filosoful

Sfântul Iustin Martirul și Filosoful ne oferă date despre originea sa în primele

rânduri ale Apologiei 1: „Iustin, fiul lui Priscos, fiul lui Baccheios, din Flavia Neapolis,

din Siria Palestinei”2. Locuitorii acestui oraș erau, în cea mai mare parte a lor, păgâni.
Numele tatălui și al bunicului confirmă originea păgână, iar Sfântul spune despre sine că

nu a fost circumcis3. Data nașterii sale este necunoscută, dar este aproximată în primii ani

1  Apologia întâi a Sfântului Iustin, The Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, pp. 163 și urm. (PG 6:327). Moti-

vația scrierii acestei apologii a fost oferită de mucenicia Sfântului Policarp al Smirnei, care a avut loc în

155 sau 156. Iustin începe prin denunțarea caracterului nelegitim al persecuției romane și a lipsei unei an-

chete veritabile. El vorbește despre nebunia închinării la idoli și despre cum trebuie slujit Dumnezeu.

Sfântul spune că demonii au răstălmăcit doctrina creștină și că Hristos propovăduia supunerea civilă. De

vreme ce este preocupat de faptul că venirea lui Hristos ar putea să pară un alt mit păgân, el discută ana-

logiile păgâne cu doctrina creștină, cu Hristos și filiația Sa. Iustin îi denunță pe vrăjitori și pe vânzătorii

(traficanții) de copii. El vorbește despre profeții evrei și despre cum a fost proorocit Iisus de către Moise și

de către alți profeți. El arată cum s-au împlinit profețiile referitoare la locul și chipul Nașterii lui Hristos.

După care explică versetele din Scriptură referitoare la Persoanele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt; vor-

bește despre faptul că Răstignirea, Învierea lui Iisus și respingerea Sa de către iudei au fost profețite;

dezvăluie originile mitologiei păgâne; lămurește simbolismul Crucii; menționează faptul că Platon s-a in-

spirat din cărțile lui Moise; ține o prelegere despre Botezul creștin; învață cum i-a apărut Dumnezeu lui

Moise; descrie administrarea Tainelor, Euharistia și slujbele săptămânale. Scopul Sfântului Iustin era de a

combate necredința și de a demonstra că creștinismul nu era nici vrednic de dispreț și nici nou, ci mai de-

grabă fundamental rațional.
2  Flavia Neapolis, orașul natal al Sfântului Iustin, a fost fondat de Vespasian (72 d.Hr.). A fost ridicat

pe un loc numit Mabortha sau Mamortha, chiar lângă Sichem și fântâna lui Iacob. Vespasian le-a dăruit lo-

cuitorilor săi cetățenia romană. El a fost cel care a dat orașului numele de Flavia. Fiul lui Vespasian, Titus

(79-81), a așezat în acel loc coloniști greci, din rândul cărora făceau parte bunicul și tatăl Sfântului Iustin.

Tatăl Sfântului, fiind păgân, și-a crescut fiul în păgânism.
3  Dialogul cu iudeul Trifon, Cap. XXVIII, Ante-Nicene, I:208 (PG 6:471) [pasajele din lucrările Sfân-

tului Iustin au fost preluate din ediția românească a operei sale, care a fost tradusă din limba greacă veche:

Apologeți de limbă greacă: Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, Apologiile, Dialogul cu iudeul Trifon, tra-

ducere și note de Pr. prof. dr. Olimp N. Căciulă, EIBMBOR, București, 1997, n. tr.]. 
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ai secolului al II-lea. Deși tatăl l-a crescut în erorile și superstițiile păgânești, el nu a
neglijat să cultive mintea tânără a lui Iustin, inițiindu-l în mai multe ramuri ale culturii
umaniste. Din dovezile pe care le avem, se pare că părinții săi dețineau o bună situație
materială. Ei i-au putut oferi fiului lor o bună educație, conform standardelor acelor
vremuri. Iustin a fost dăruit de Dumnezeu cu o minte agilă și o memorie extraordinară.
De asemenea, avea o minte iscoditoare și era îndrăgostit de lectură. Din copilărie își
petrecea timpul cu poeții, oratorii și cu istoricii. A fost înscris în ciclul de studii (curriculum)
normal, pe care l-a absolvit cu succes. Cea mai mare iubire a sa era pentru filosofie,
aceasta fiind și cea mai mare bucurie. El avea să afirme: „filosofia este lucrul cel mai
mare și mai vrednic de Dumnezeu. Ea singură poate să ne înalțe până la Dumnezeu și să
ne unească cu El, iar sfinți cu adevărat sunt numai aceia care își deprind mintea cu

filosofia”4.
Ca urmare a acestei înclinații, a vizitat școlile stoicilor, peripateticienilor, pitago-

reicilor și ale platonicienilor. Cea mai mare dorință a sa era de a cunoaște adevărul, iar cea
mai mare ambiție a sa era de a atinge cunoașterea deplină a lui Dumnezeu. Primele trei
școli filosofice nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor sale. A înțeles că nu putea afla
nimic de la ele despre Dumnezeu. A găsit o oarecare consolare în platonism. Despre
toate acestea avea să afirme: „M-am încredințat unui stoic. și, stând destulă vreme la el,
dacă am văzut că nu mi se mai spunea nimic despre Dumnezeu (căci nici el, de altfel, nu
știa prea multe lucruri, zicând că o asemenea învățătură nici nu este necesară), l-am
schimbat pe acesta și am venit la un altul, care se numea peripatetician și care, după cât
se credea, era un bărbat grozav de luminat. Acesta, îngăduindu-mă pe lângă el câteva
zile, mi-a pretins apoi să-i fixez onorariul, pentru ca venirea noastră în contact să nu
rămână fără de folos. Din cauza aceasta, socotind că un asemenea om nu poate fi
nicidecum un filosof, l-am părăsit. Dar, fiindcă sufletul meu nu-mi dădea pace, dorind
să asculte continuu despre obiectul filosofiei, am venit la un pitagoreu, care era pe atunci
în mare cinste, ocupându-se îndelung cu filosofia. Apoi, vorbind cu el și arătându-i că
vreau să devin auditorul și discipolul lui, mi-a zis: «Ia spune-mi: ai urmat cursurile de
muzică, de astronomie și de geometrie? Crezi că poți percepe ceva din cele ce alcătuiesc
fericirea, dacă n-ai învățat, mai întâi, lucrurile acestea, care smulg sufletul din limitele
sensibilului și-l fac vrednic de realitățile minții, pentru ca să poți vedea, în felul acesta, ce
este în sine frumosul și ce este binele?» Lăudându-mi cât se poate de mult aceste materii
de învățământ și spunându-mi că ele sunt cât se poate de necesare, m-a respins în cele din
urmă, când a auzit că nu am cunoștință de ele. Am fost nemulțumit, după cum era și
firesc, văzându-mi nădejdea spulberată, și aceasta cu atât mai mult cu cât îmi închipuiam
că acesta era un om cu adevărat cunoscător. Pe de altă parte, gândindu-mă iarăși la timpul
pe care îl aveam să-l întrebuințez pentru însușirea materiilor acelora de învățământ, nu

4  Ibidem, Cap. II, p. 119.
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mă puteam hotărî dacă să fiu atât de mult amânat. Găsindu-mă astfel într-un asemenea impas,
am socotit să mă duc și la platonicieni, căci și aceștia aveau un frumos renume. Și cum
nu de multă vreme venise în orașul nostru un bărbat înțelept și foarte respectat printre
platonicieni, am petrecut laolaltă cu el mult timp și am progresat astfel zilnic, pe calea
aceasta apropiindu-mă din ce în ce mai mult de el. Înțelegerea lucrurilor netrupești mă
încânta foarte mult. Teoria ideilor dădea aripi judecății mele. De aceea socoteam că nu avea
să treacă multă vreme, până să devin înțelept. Vai! Asta era și neghiobia mea, căci chiar
nădăjduiam să văd pe Dumnezeu față către față: căci acesta este scopul filosofiei lui

Platon”5.

Convertirea la creștinism a lui Iustin Filosoful

Apoi, Iustin povestește modul în care s-a produs convertirea sa la creștinism: „Pe
când mă găseam astfel, voiam să mă umplu de o mare liniște. Și voind să fug și mai
mult de orice urmă omenească, m-am dus pe un câmp nu departe de mare. În timp ce
mă apropiam de locul acela, în care, ajungând, aveam să fiu numai eu cu mine însumi,
un bătrân respectabil, cu înfățișarea destul de frumoasă, cu chip smerit și cuvios, venea în
urma mea, numai la câțiva pași depărtare. Întorcându-mă spre el și oprindu-mă din cale,
l-am fixat cu privirea stăruitor. El mi-a zis: – «Mă cunoști?» I-am spus că nu. – «De ce,
atunci, mi-a zis el, te uiți așa la mine?» – «Mă mir, i-am spus eu, că te-ai întâmplat să fii
în același loc cu mine. Căci nu m-am așteptat să văd pe nimeni aici». – «Eu caut niște
oameni de-ai mei, mi-a zis acela, care au plecat de la mine, ca să se ducă în altă parte.
Am venit să văd dacă nu cumva se vor arăta pe undeva. Dar tu, mi-a zis el, ce cauți pe
aici?» – «Simt o plăcere deosebită, i-am răspuns eu, să mă plimb prin astfel de locuri
unde nimeni nu-mi distrage atenția. Căci aici pot să stau de vorbă cu mine însumi,
nefiind nimeni să mă întrerupă. Astfel de locuri sunt cât se poate de prielnice pentru

filologie (meditație)». – «Așadar, tu ești un filolog6, mi-a zis el, și nu ești un om iubitor de
faptă și de adevăr? N-ai vrea să fii mai degrabă un om practic, decât să fii un sofist?»

– «Dar, i-am răspuns eu, ce lucru poate fi mai de seamă, pe care l-ar putea săvârși
cineva, decât să arate că rațiunea este mai presus de toate celelalte? Ce lucru mai măreț
ar putea face cineva, decât, lăsându-se stăpânit și condus de rațiune, să poată vedea
rătăcirea altora și îndeletnicirile lor, anume că ei nu săvârșesc nimic rațional și plăcut lui
Dumnezeu? Fără de filosofie și fără de rațiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi

5  Ibidem.
6  Prin termenul „filologie”, Iustin înțelege faptul că el se afla în acel loc izolat pentru a exersa facul-

tatea sa rațională. Bătrânul îl întreabă dacă el e un filolog, adică un om de litere, un cercetător al clasicilor,
iscusit în folosirea cuvintelor.


