
 Rugîndu-se cu bucurie şi-a plecat capul sub sabie în ziua de douăzeci şi trei a lunii 

Aprilie, păzind credinţa fără de prihană, pentru care a şi luat cununa dreptăţii cea pregătită lui. 

Unele ca acestea sînt nevoinţele cele mari ale viteazului ostaş Gheorghe. Cu ale cărui rugăciuni şi 

noi să ne învrednicim în partea drepţilor şi să stăm de-a dreapta sa, în ziua venirii a doua a 

Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea în vecii 

vecilor. Amin! 

 

Broșură duminicală editată de Colegiul Sfântul Nicolae, Iași. 



Sfântul Mare Mucenic Gheorghe  

purtătorul de biruință 
  

 Sfîntul Gheorghe a fost fiu de părinţi creştini 

vestiţi, din tinereţe învăţînd buna credinţă. După ce a 

ajuns la vîrstă desăvîrşită    s-a arătat foarte viteaz, 

Pentru aceea   s-a rînduit în oaste şi s-a pus tribun 

peste ostaşii unei cete vestite. În acea boierie fiind, 

după ce şi-a arătat vitejia sa în războaie, s-a cinstit cu 

dregătoria de comit şi de voievod de către împăratul 

Diocleţian, mai înainte de a şti că este creştin, la 

douăzeci de ani ai vîrstei sale, după ce maica lui se 

sfîrşise întru Domnul. 

 Şi cînd acel sfat tirănesc se săvîrşea spre 

pierderea creştinilor, Sfîntul Gheorghe era lîngă 

împăratul. Deci, în ziua dintîi, văzînd atîta pornire a 

păgînilor asupra creştinilor şi că sfatul lor cel nedrept 

nu poate de loc a se schimba, s-a chibzuit cu judecată, 

că acea vreme este potrivită mîntuirii. Astfel, după ce a 

dat averea săracilor, a mărturisit înaintea împăratului 

ca este creștin. Aflând aceasta, împăratul a poruncit să 

fie supus la chinuri și torturi pe care Sfântul Gheorghe, 

ca un vrednic ostaș al Lui Hristos, le-a primit cu 

bucurie.  

Mai întâi l-a turtit pe mucenic cu o piatră mare așezată pe piept. După, Diocleţian a 

poruncit să aducă o roată mare de muncire, sub care erau aşternute scînduri, pline de fiare 

ascuţite. Pe acea roată a poruncit să lege pe mucenic şi, întorcînd roata, să-i taie tot trupul cu 

acele fiare ascuţite, ce erau înfipte în acele scînduri sub roată. Aşa, fiind sfîntul muncit, răbda cu 

vitejie. 

 Apoi după puţin s-a făcut o strălucire mare şi neobişnuită şi s-a arătat îngerul în chip de 

tînăr preafrumos, stînd lîngă roată ca purtător de lumină, strălucind cu faţa şi, punînd mîna pe 

mucenic, i-a zis: "Bucură-te!". Iar după ce  s-a făcut nevăzut, mucenicul s-a pogorît singur de pe 

roată, dezlegat de îngerul lui Dumnezeu şi tămăduit de răni. 

Atunci Diocleţian a poruncit să aducă nişte încălţăminte de fier care să aibă într-însele 

piroane lungi şi arzîndu-le, să-i încalţe amîndouă picioarele mucenicului, apoi bătîndu-l, să-l 

fugărească pînă la temniţă.  

Însă cu duhul se întărea, pentru că toată ziua aceea şi toată noaptea nu înceta a înălţa 

mulţumiri şi rugăciuni lui Dumnezeu. Apoi s-a tămăduit de răni, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 

acea noapte şi s-a făcut sănătos la picioare, precum şi la tot trupul. 

Astfel, Sfîntul şi Marele Mucenic Gheorghe, fiind cumplit chinuit, nicidecum nu şi-a 

schimbat lumina feţii sale; lucru pentru care împăratul, mîniindu-se mult, zicea către cei ce erau 

împrejurul lui. băutură fermecată. Iar sfîntul bînd-o fără îndoire, stătea nevătămat, bucurîndu-se 

şi batjocorind acea înşelăciune idolească şi diavolească. 



 Cuvântul de duminică 
5 aprilie 2015 

 „Și după ce a trecut ziua sâmbetei, 
Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, 

și Salomeea au cumpărat miresme, ca să 

vină să-L ungă. Și dis-de-dimineață, în   

prima zi a săptămânii, pe când răsărea 
soarele, au venit la mormânt.” 

 Duminica Mironosițelor, sau ziua 

femeii creștine, așa cum mai este ea        

cunoscută urmează Duminicii Sfântului 

Apostol Toma și reușește ca prin pasajul 

biblic prezentat să pună în paralel cele 

două atitudini diferite, cele două modalități 

diferite de raportare la Hristos cel Înviat, una dintre ele fiind specifică celui pe care 

Dumnezeu îl caută în sălașul inimii sale, iar cea de a doua celui care îl caută el pe Hristos 

pentru a-L aduce în sufletul său. 

 Viața noastră, așa cum știm, este o continuă căutare. Însă, de multe ori, nu știm 

ori nu putem să înțelegem ceea ce căutăm, alergând după lucruri materiale ce nu asigură 

decât confortul fizic, palpabil, însă și acesta temporar, la dispariția lui născându-se       

frustrări și neliniști ce nu fac decât să ne tulbure. Vedem, deci, că goana actuală după un 

astfel de țel nu este decât o iluzie a fizicului, a materialului ce nu are ca rezultat final 

decât vlăguirea noastră de puterile spirituale. 

 Evanghelia ne vorbește despre căutarea femeilor mironosițe, o căutare a Sen-

sului, a Vieții, a Imaterialului, căutarea lui Hristos, cel care îngropat fiind încă reprezenta      

centrul vieții lor. Căutarea lor așadar , nu era o goană, ci un parcurs lin către Dumnezeu, 

către viața cea veșnică. 

 Să urmăm deci, exemplul femeilor mironosițe și să ne alăturăm călătoriei lor de 

căutare, ființială vieții, ca împreună cu ele să ajungem cu toții înaintea lui Hristos, cel    

înviat din morți. 



 


