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PREFAŢĂ 
 
 

Orice început este greu, dar lucru dus până la capăt pare 
uşor şi devine plăcut. Am citit multe cărţi şi romane, dar 
niciodată nu m-am gândit că aş putea încerca să aştern în scris 
atâtea idei şi cuvinte. Acum, ele dau să curgă din mine ca dintr-
un izvor. 

A scrie ceva nu ţine doar de voinţă sau de înţelepciune; 
mai presus de toate, a scrie este o stare de har ceresc, de 
inspiraţie divină şi de binecuvântare a lui Dumnezeu. Arta 
scrisului se dobândeşte în timp; o veche vorbă românească 
spune că „toţi ne naştem poeţi în devenire”. 

Întotdeauna am avut o admiraţie profundă faţă de 
Sfântul Mucenic Sava, martirizat în apa Buzăului pe 12 aprilie 
372. La cursurile de patrologie de la Seminarul Teologic 
„Kesarie Episcopul” din Buzău, pe când eram elev în clasa a 
IV-a, părintele profesor Iorgu Constantinescu mi-a citit cu atâta 
pioşenie din actul martiric despre Sfântul Sava încât am rămas 
uimit de frumuseţea lui spirituală: „Drept în credinţă, cucernic, 
gata spre toată ascultarea cea în dreptate, blând, simplu la 
cuvânt, dar nu în cunoştinţă, vorbind tuturor în chip paşnic 
despre adevăr, făcând să tacă pe idolatri, nesemeţindu-se, ci 
purtându-se cum se cuvine celor smeriţi, liniştit şi negrăbit la 
cuvânt şi foarte râvnitor la tot lucrul bun”. 
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Această icoană a sfinţeniei m-a marcat pentru toată 
viaţa şi atunci mi-am pus în gând să fac totul pentru proslăvirea 
Sfântului Mucenic Sava de la Buzău. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, după Evenimentele din 
Decembrie ’89, am început construirea Catedralei municipale 
Sfântul Sava şi, la scurtă vreme, am pus bazele Fundaţiei 
pentru copii „Sfântul Sava de la Buzău”, care are puncte de 
lucru în mai multe judeţe ale ţării, făcându-l cunoscut pe 
Sfântul Sava în toate ţinuturile noastre româneşti şi chiar peste 
actualele hotare, Fundaţia având deja o filială în Basarabia. 

Dacă Ştefan cel Mare şi Sfânt a devenit o mare 
personalitate, meritul mare îl are în primul rând duhovnicul 
său, părintele Daniil Sihastrul, de curând canonizat în rândul 
sfinţilor români. 

La fel şi Sfântul Mucenic Sava de la Buzău a avut 
marea şansă de a fi ucenicul apropiat al unui mare preot şi 
duhovnic, pe nume Sansalas, despre care până-n prezent s-a 
scris foarte puţin. Deasa spovedanie, povăţuirile îndelungate şi 
rugăciunile fierbinţi ale preotului Sansalas l-au făcut pe 
mucenicul Sava un mare apărător şi mărturisitor cu preţul vieţii 
al credinţei ortodoxe printre năvălitorii goţi, păgâni de religie, 
care au pus stăpânire pentru o vreme peste toate ţinuturile din 
zona Buzăului. 

Ucenicul este întotdeauna o icoană vie a duhovnicului, 
care-l poartă mereu în rugăciune şi pomenire sfântă. 

Această carte nu este în sine un document ştiinţific din 
lipsa documentelor istorice; plecând însă de la informaţiile 
obţinute din „Actul martiric” al Sfântului Sava, unde se face 
referire de câteva ori şi la părintele Sansalas, cât şi din 
studierea contextului vremii de atunci am purces la scrierea 
unui roman în care am pus mult suflet. Prin rugăciune şi 
meditaţie m-am transpus în acele vremuri şi pe acele meleaguri 
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unde au trăit preotul Sansalas şi cântăreţul său bisericesc Sava. 
Ca începător în ale scrisului în literatura beletristică 

poate am omis ceva, nu din rea voinţă, ci din nepricepere. 
Deşi părintele Sansalas încă nu este canonizat de către 

noi pământenii, în ceruri el cu siguranţă se roagă dimpreună cu 
toţi sfinţii pentru noi, avându-l alături la mare cinste şi pe 
Sfântul mucenic Sava de la Buzău. 

Romanul acesta cuprinde într-un tot unitar elemente 
istorice, religioase şi literare, care împreună converg spre un 
portret moral-religios al părintelui Sansalas, cât şi al mediului 
spiritual în care a trăit şi activat cântăreţul Sava Gotul. 

Această carte este un prinos de recunoştinţă adus 
ocrotitorului duhovnicesc al tuturor buzoienilor, aflaţi aici şi 
pretutindeni în lume. 
 

Mare este Dumnezeu şi minunat întru Sfinţii Săi! 
 
 
 

Sava Bogasiu, 
12 aprilie 2008 – prăznuirea 

Sfântului Mucenic Sava  
de la Buzău 
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PELERINUL 
 

 
Motto: „El în văi trimite izvoare, ape vor 
trece prin mijlocul munţilor” (Ps. 103,10) 

 
 

De la izvor şi până la vărsare, apa râului Musaios 
şerpuieşte agale, într-o continuă creştere printre malurile joase, 
ducând pe valuri o întreagă istorie a spiritualităţii noastre 
strămoşeşti. 

În apa acestui râu se oglindesc chipurile tuturor băştina-
şilor care din ea s-au adăpat şi cu ea s-au spălat de-a lungul 
vremii. Apa este asemenea unei benzi de imprimat; ea dă 
mărturie peste veacuri de tot ce s-a întâmplat în această zonă 
geografică. 

De Bobotează, orice apă se sfinţeşte cu harul Sfântului 
Duh, care umple tot văzduhul. 

Puritatea apei curgătoare a râului Musaios a făcut ca 
peştii din abundenţă să se simtă în largul lor. 

Adeseori, când au venit ploi multe la munte, acest râu s-
a revărsat, formând o adevărată mică deltă plină de vegetaţie şi 
de tot felul de peşti şi păsări. 

Păduri şi pajişti înverzite străjuiesc de o parte şi de alta 
albia râului Musaios. 
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Toate aceste condiţii naturale, prielnice vieţii îndelun-
gate, au făcut ca oamenii să locuiască în preajmă pe aceste 
locuri, iar străinii de neam şi de credinţă să le râvnească cu 
ardoare. 

Mici bordeie în pământ şi case cu fundaţie de piatră, 
făcute din paiantă, acoperite cu stuf şi paie de secară, sunt 
aşezate asemenea unui ciorchine cu boabe rare de o parte şi de 
alta a râului Musaios, râu blagoslovit de Dumnezeu. Astfel de 
sate se întind cu zecile de-a lungul râului. 

La poalele dealului, unde câmpia începe să se întindă în 
largul ei, se vede o bisericuţă ţărănească în mijlocul satului, 
asemenea unei ciuperci într-un picior. Acest locaş de închină-
ciune foarte modest, zidit din piatră cioplită şi bârne de lemn 
lipite cu pământ galben, nu este mare dar este suficient pentru 
ca în el să poată coborî Dumnezeu personal în timpul Sfintei 
Liturghii. 

În dreptul cetăţii Berca, situată pe un platou masiv, se 
face o intersecţie sub formă de sfântă Cruce, care îi cheamă pe 
toţi oamenii la unitatea credinţei în Dumnezeu. Prin Cruce ne 
regăsim cu toţii, deoarece, mai presus de toate, Crucea înseam-
nă Hristos. Între Cruce şi Hristos se află o strânsă legătură. 
Atunci când vedem o Cruce sau ne însemnăm noi înşine cu 
acest binecuvântat semn ne gândim la Mântuitorul Hristos şi 
când vedem icoana Domnului Iisus ne gândim la Crucea de pe 
Golgota, unde Fiul lui Dumnezeu S-a jertfit pentru noi toţi, de 
la Adam şi până la sfârşitul veacurilor. 

Partea de nord a drumului din intersecţie duce către 
munţii Carpaţi – zona de curbură care formează inima Daciei 
lui Burebista şi a lui Decebal. Pe acest drum pietruit urcau dacii 
când simţeau pericolul năvălirii barbarilor. De la munte, pe 
acest drum coborau ei cu carele pline de lemne pentru 
construit, trase fiecare, de obicei, de câte o pereche de boi. 



SANSALAS 11

Drumul de la răscruce, în jos, spre miazăzi, duce la 
cetatea Musaios, din apropiere de locul unde râul cu acelaşi 
nume, cel cu apă dulce, se întâlneşte cu apa Slănicului, care 
este sărată. 

Cu acest amestec de ape, foarte sănătos, numai bun de 
băut, râul trece la doar câţiva km. de cetate, înconjurând prin 
partea de nord această veche aşezare dacică, situată în plină 
câmpie. În Dacia, câmpiile sunt foarte mănoase, cu roduri 
îmbelşugate. O veche doină populară menţionează că în 
lanurile de grâu spicele creşteau cât vrabia de groase. 

Un alt drum din intersecţie, pe partea de vest, trece 
printr-o pădure şi duce tocmai la Pietroasele, unde goţii, 
conduşi de regele Athanaric, îşi aveau un puternic centru 
strategic, de unde controlau toate ţinuturile dacilor. 

Toate dealurile de la Pietroasele sunt pline de tot felul 
de cariere cu piatră de cioplit, de unde şi denumirea de 
„Pietroasele”. 

Aceste dealuri binecuvântate de Dumnezeu dau cele 
mai renumite vinuri, deşi o parte dintre aceste soiuri nobile a 
dispărut definitiv pe timpul regelui Burebista, care a dat aspre 
porunci ca viile să fie scoase din pământ cu rădăcini şi arse, 
pentru ca oştenii şi ceilalţi bărbaţi să aibă mereu capul limpede 
şi să fie gata în orice moment să-şi apere pământul ţării. 

Tot din această intersecţie porneşte un alt drum, spre 
partea de răsărit, care duce la cetatea Berca, situată pe un 
platou de piatră calcaroasă. Acest drum, pietruit, este întrerupt 
de un pod din bârne groase de stejar, care uneşte cele două 
maluri ale râului. Dar această apă mai poate fi trecută şi cu 
ajutorul bărcilor cu vâsle de lemn. 

Într-o bună zi, în această răscruce de drumuri, lângă o 
fântână străjuită de o cruce cioplită în piatră de Ciuta, şi-a făcut 
apariţia un călător, căruia îi plăcea să i se spună Pelerinul, 
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deoarece, potrivit afirmaţiei sale, orice om, de la naştere şi până 
la moarte, călătoreşte tot timpul, ceea ce este adevărat, pentru 
că viaţa noastră este un pelerinaj mai scurt sau mai lung, după 
voinţa lui Dumnezeu. Totul este ca în această viaţă să ştii 
mereu de unde vii şi unde trebuie să mergi; care este scopul 
călătoriei şi ce aştepţi de la acest pelerinaj? 

Un vechi proverb de pe timpul dacilor spune aşa: 
„pelerinului îi stă bine cu drumul”. Acest călător, obosit de 
multul mers pe jos dinspre cetatea Musaios, se oprise la fântână 
pentru a-şi astâmpăra setea. 

Nu apucase bine să bea apa rece şi limpede, că pe lângă 
el tocmai trecea grăbit un părinte dinspre cetatea Berca. 

 
 

* 
 
 
– Părinte, nu cumva sunteţi cuviosul părinte Sansalas, 

cel care a devenit foarte cunoscut în toată Dobrogea datorită 
deselor sale pelerinaje făcute la Episcopia Tomisului şi pe la 
peşterile călugărilor pe unde odinioară a poposit o vreme şi 
Sfântul Apostol Andrei - întâiul ucenic al lui Iisus Hristos?  

– Îmi pare rău, Pelerinule, că m-ai confundat cu 
părintele Sansalas! Ce preot minunat este acest cuvios! Ai 
crede că este coborât dintr-o sfântă icoană de Biserică! S-a dus 
vestea despre el pe toată valea râului Musaios; multă lume îl 
caută, de prin toată Gothia. Pe mine însă mă cheamă Gutticas, 
sunt protoiereu din cetatea Musaios şi tocmai am slujit 
împreună cu părintele Sansalas în satul Berca la căpătâiul unui 
bolnav creştin, foarte rău mutilat de nişte goţi păgâni stabiliţi în 
aceste locuri. La orice slujbă de maslu pentru bolnavi trebuie să 
fim cel puţin doi preoţi, după cum ne spune Sfântul Apostol 
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Iacob: „este cineva între voi bolnav, să cheme preoţii Bisericii 
şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele 
Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi 
Domnul îl va ridica, şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui.” 
(Iacob 5, 14 - 15).  

– Părinte Gutticas, a fost o mare bucurie să vă întâlnesc, 
mai ales că îl cunoaşteţi bine pe părintele Sansalas, despre care 
mi-aţi spus lucruri frumoase şi adevărate. Cât despre mine, am 
mare nevoie de sfinţia sa, deoarece am multe probleme sufle-
teşti şi un pustnic din Scythia Minor, de la peştera Sfântului 
Andrei, venit de mai multă vreme din Capadocia, mi-a spus că 
părintele Sansalas este plin de har de la Dumnezeu şi că trebuie 
numaidecât să îl găsesc, pentru a sta de vorbă în taină cu el şi a 
lua parte la sfintele slujbe. 

– Cu siguranţă îl vei găsi, i-a răspuns părintele Gutticas, 
foarte convingător; se află în apropiere, la câţiva km. de această 
intersecţie, spre cetatea Berca, pe care o vezi dincolo de apa 
râului. 

– Şi eu am mare încredere că mă voi întâlni cu părintele 
Sansalas. Eu sunt convins că, atunci când îţi propui din toată 
inima ceva bun şi nu te îndoieşti de reuşita acestui lucru, el se 
împlineşte întocmai cu ajutorul lui Dumnezeu.  

– Bine ai zis, „Mare este Dumnezeu”, vorba părintelui 
Sansalas. Un gând de sus îmi vine acum în minte; deşi trebuia 
să ajung degrabă în cetatea Musaios, te voi însoţi personal la 
locuinţa cuviosului părinte Sansalas, în poiana din pădurea de 
lângă satul Berca. 

Pelerinule, tu eşti venit de departe, de la aşa mare 
distanţă; te-ai ostenit atât de mult, eşti un străin şi nu cunoşti pe 
nimeni. Tocmai acum mi-am amintit un cuvânt din Biblie, pe 
care l-a spus Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos: „Străin am fost şi 
nu m-aţi primit...” (Matei 25, 44). Cum aş putea eu să te las 
singur la această răscruce de drumuri?! 



Sava Bogasiu 

 

14

Aşa că au plecat împreună pe drumul care duce pe la 
marginea cetăţii Berca. 

În timp ce mergeau, părintele Gutticas i s-a adresat 
Pelerinului:  

– Vreau să-ţi dau câteva poveţe pe care să le pui în 
inima ta, peste care să coboare cât mai degrabă pacea lui Iisus, 
pe care tu o cauţi de atâta vreme: 

,,ca să fii fericit în viaţă, să faci mereu pe altul fericit”; 
,,atunci când ai ocazia să faci un bine şi nu-l faci 

semenului tău este un mare păcat înaintea lui Dumnezeu”; 
,,când faci un bine la cineva să nu aştepţi răsplată de la 

oameni”; 
,,un bine să-l faci până la capăt iar binele trebuie făcut 

şi bine”; 
,,să ai mereu încredere totală în Dumnezeu, care poate 

preface oricând imposibilul în posibil”; 
,,ca să fii văzut bine de Dumnezeu trebuie să-i vezi tu 

bine pe toţi cei din jurul tău”. 
– Vai, câtă înţelepciune în aceste cuvinte, Părinte 

Gutticas! Cu astfel de preoţi luminaţi credinţa acestui popor nu 
se stinge. 

– Pelerinule, aceste sfaturi le-am desprins din propria 
mea experienţă. 

Ce simt eu şi ce trăiesc în adâncul sufletului meu mă 
străduiesc să spun la rândul meu şi celor din jurul meu. 

– Această cărare care urcă spre pădure, unde duce, 
părinte? 

– Acolo, pe aceste meleaguri binecuvântate şi hărăzite 
de Dumnezeu, dincolo de muntele pe care-l vezi în faţă, sunt 
mai multe peşteri în stâncă, unde mulţi sihaştri s-au ostenit. 

Pe timpul regelui Burebista, înainte de a pătrunde 
Evanghelia lui Hristos, în acele ţinuturi trăia un mare preot dac, 
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pe nume Deceneu, pe muntele Cogaionon, care a inspirat 
strămoşilor noştri credinţa în nemurire. Zamolxis, despre care 
vorbea şi istoricul Herodot, a fost o mare personalitate 
religioasă, mult preţuită de strămoşii noştri, care locuiau toţi 
munţii pe care-i vezi de jur împrejur. 

– Aşa este, părinte; Dumnezeu a iubit mult acest popor 
şi aceste ţinuturi care poartă şi numele de „grădina raiului”. Mă 
miră însă faptul că în această zonă sunt mulţi goţi. Chiar în 
această dimineaţă m-am întâlnit cu o ceată de goţi înarmaţi, 
care alergau pe nişte cai vijelioşi, şi mi-a fost tare teamă. 

Auzindu-l vorbind astfel, Părintele Gutticas i-a spus 
Pelerinului: 

– Potrivit documentelor istorice, goţii sunt un popor 
migrator de neam germanic care, prin anii 250 – 253, sub 
conducerea regelui Cniva, au pătruns în Moesia Inferior, 
Thracia şi Illyricum. După dispariţia puterii carpice, un alt 
popor migrator care a năvălit în vastul imperiu roman, goţii au 
devenit, în cursul secolului IV, o forţă politică şi militară foarte 
puternică în stânga Dunării. Armata romană, condusă de 
cezarul Constantin, fiul lui Constantin cel Mare, a obţinut o 
victorie răsunătoare împotriva goţilor, în anul 332. Condiţiile 
păcii stabilite de împăratul Constantin cel Mare au fost 
următoarele:  

1. statutul de foederati pentru goţi, cu obligaţia 
Imperiului Roman de a le plăti sume anuale în schimbul oferirii 
de către aceştia a unor contingente de oameni care să lupte 
alături de armata romană; 2. acordarea de către Bizanţ a unui 
teritoriu pe care goţii să-l locuiască liber, având autonomie în 
treburile lor interne. Teritoriul de aici, numit Gothia (Romana), 
era considerat ca aparţinând de iure imperiului şi cedarea lui 
goţilor nu înseamnă o renunţare oficială; 3. în sfârşit, împăratul 
impunea goţilor să acorde libertate de credinţă pentru creştini. 
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La început, conducătorul goţilor, Ariarich, care sem-
nase tratatul de pace, i-a protejat pe creştini dar, în urma 
deteriorării relaţiilor dintre Imperiul Bizantin şi regatul goţilor, 
s-a început persecuţia împotriva creştinilor, deoarece goţii    
ne-au considerat pe noi dacii ca fiind parte integrantă din 
Imperiul Roman. 

Însă trebuie să-ţi precizez că o mică parte dintre goţi, în 
special oamenii de rând, s-a convertit la religia creştină şi trăim 
împreună în bună armonie. Am auzit cândva că, chiar o 
principesă a goţilor, pe nume Gaatha Ayathe, împreună cu fiica 
ei Dulcilla s-au încreştinat şi, în cele din urmă, a trebuit să fugă 
din cauza persecuţiilor religioase. 

Aici în Berca avem multe locuinţe ale goţilor. 
Din vorbă în vorbă, cei doi au ajuns la locuinţa 

părintelui Sansalas, care tocmai îşi făcea pravila în faţa unei 
icoane mari cu Mântuitorul Hristos, alături de care, într-o 
candelă, ardea uleiul de măslin. Pelerinul a rămas uimit când, 
prin fereastra camerei, a văzut chipul luminos al părintelui 
Sansalas, stând în genunchi şi cu ochii înlăcrimaţi. 

 – Părinte Sansalas, Cuvioase Părinte, striga de zor 
părintele Gutticas în cerdacul casei. 

Deşi în minte şi în inimă avea focul rugăciunii lui Iisus, 
care-l făcea să iradieze tot timpul, totuşi, la auzul vocii 
insistente a părintelui protoiereu de la cetatea Musaios, 
părintele Sansalas se ridică şi veni spre uşă, crezând că poate  
s-a întâmplat ceva grav cu un alt creştin din sat. În acele 
momente, se gândea la tot ce era mai rău în parohie, din cauza 
deselor persecuţii ale goţilor păgâni împotriva creştinilor. 

– Binecuvântaţi, părinte protoiereu, şi mă iertaţi, dar 
vârsta îşi spune cuvântul şi, de la o vreme, auzul s-a cam slăbit. 

– Nu-ţi face probleme, părinte Sansalas; fiecare 
întâlnire a mea cu sfinţia ta este o binecuvântare pe care o simt 
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mereu în suflet. Nu te-aş mai fi tulburat la ora aceasta, dar, 
plecând de la slujba maslului pe care l-am făcut împreună la 
casa acelui creştin bolnav, în drumul meu de întoarcere m-am 
întâlnit la intersecţia din vale cu acest Pelerin, care vine după 
un drum tare lung tocmai din Scythia Minor, de lângă peştera 
Sfântului Andrei, pentru a cere cuvânt de învăţătură de la 
Cuvioşia ta şi lămuriri la problemele personale care nu-i dau 
linişte. Din discuţiile purtate cu el pe drum până la sfinţia ta am 
observat râvna lui de a vă cunoaşte personal, de a se apropia cât 
mai mult de trăirea duhovnicească şi de a afla răspuns la multe 
întrebări care-l frământă la vârsta lui. 

Eu sunt tare grăbit să ajung cât mai repede în cetatea 
Musaios, unde sunt aşteptat de la prânz la o întâlnire pastorală 
cu preoţii din cetate, la care trebuie să vină şi episcopul 
Goddas, care provine din goţii creştini. Ţi-l las în grija frăţiei 
tale pe acest Pelerin pe care Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-i 
lumineze mintea şi inima care să ardă de focul Evangheliei lui 
Iisus. Avem nevoie ca de aer de misionari creştini pentru a-i 
aduce cât mai degrabă la Hristos pe aceşti goţi păgâni stabiliţi 
în zona noastră, numită impropriu Gothia. 

– Sărut mâna şi plecăciune, părinte Gutticas, a rostit 
Pelerinul înlăcrimat. Întâlnirea cu sfinţia voastră şi, mai ales, 
faptul că m-aţi călăuzit personal la locuinţa părintelui Sansalas, 
pe care mult am dorit să-l cunosc, m-au făcut tare fericit, astăzi.  
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DISCUŢII DE TAINĂ ÎN CASA PĂRINTELUI 
SANSALAS 

 
 

Motto: „Astfel că Legea (Vechiul Testament – n. a.)  
ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne  

îndreptăm din credinţă” (Galateni 3, 24) 
 
 
- Sărut mâna, părinte Sansalas! Binecuvântează-mă ca 

să mă pot destăinui la sfinţia Voastră. 
Părintele protoiereu Gutticas, care m-a călăuzit pe mine 

nevrednicul până aici, v-a spus ce este cu mine; eu sunt un 
pelerin de neam evreu şi mult umblat prin lume. Am împlinit 
anul acesta treizeci de ani şi tot caut Adevărul existenţei 
noastre. Nu sunt creştin, dar tare mult aş dori să cunosc tainele 
teologiei creştine. Mintea încă îmi este năpădită de multele 
întrebări care nu-mi dau pace inimii: de ce atâtea religii şi 
credinţe pe pământ, când Tora ne spune că este doar un singur 
Dumnezeu, aşa cum glăsuieşte şi profetul Maleahi: „Oare nu 
este un singur Părinte pentru noi toţi? Nu ne-a creat oare pe noi 
un singur Dumnezeu?” (Maleahi 2,10). 

De asemenea, mă miră mult că şi la voi în religia 
creştină este atâta dezbinare: unii sunt ortodocşi, alţii arieni, 
unii audieni, eunomi şi alte diviziuni, că nu mai ştiu ce să cred. 
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Dacă în Evanghelie Hristos este Unul, de ce totuşi oamenii se 
închină în mod diferit? De ce oare această împărţire? Unde este 
Adevărul? Vreau Adevărul! Cine mă poate convinge că 
Adevărul este într-o parte sau alta? La Atena, mi-a spus 
filosoful Porfirius că Adevărul nu poate fi divizat; ori este 
adevăr ori nu este. Unul este unul; nu poate fi doi. 

Iată atâtea dileme în capul meu. Am umblat şi pe la 
rabini înţelepţi, şi pe la învăţaţi din lume, şi pe la unii preoţi şi 
încă nu m-am luminat; vreau să fac pasul la creştinism, dar nu 
ştiu cum şi în care biserică. 

Toţi mi-au zis să rămân la ei, dar nu m-au convins. 
În primăvară, m-am întâlnit cu un sihastru, în apropiere 

de peştera Apostolului Andrei, care la origine a fost evreu şi 
care mi-a vorbit foarte mult de dumneavoastră; că sunteţi un 
om al lui Dumnezeu, cu har, că aveţi multă înţelepciune, ca şi 
regele nostru Solomon din Vechiul Testament, că puteţi să-mi 
spuneţi adevărul. Ce să fac: să rămân în legea lui Avraam şi a 
lui Moise, care au fost bine plăcuţi lui Dumnezeu, sau să fac şi 
eu ce a făcut Saul evreul, care s-a convertit şi după botez a 
primit numele de Pavel? Să urmez pe acel sihastru? Ce să fac? 
Vreau să mă convingă cineva cu adevărat pe ce drum să merg 
de astăzi încolo! 

Părintele Sansalas l-a ascultat cu mare atenţie. Era 
numai ochi şi urechi. Ba îi venea să plângă, înţelegând tristeţea 
lăuntrică a acestui tânăr evreu umblat mult prin lume, ba îi 
venea să râdă de bucurie că acest om de atâţia ani caută 
Adevărul, umblă şi aleargă după El. Aflarea adevărului este 
marea bucurie sufletească şi izvorul libertăţii noastre interioare. 
Adevărul este Hristos.  

– Tinere, mă uimeşti; încă n-am întâlnit un om aşa de 
însetat după adevărul existenţei noastre. Te văd foarte preocu-
pat de cele sufleteşti. M-ai copleşit şi mă onorează faptul că tu 
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ai ales să faci acest pelerinaj de sute de kilometri din Scythia 
Minor până în Dacia, să te întâlneşti cu un pustnic bătrân, gata 
să dea ortul popii şi mâncare la viermii din pământ. Sunt un 
putregai gata de pus sub brazdă. 

– Părinte Sansalas, la noi, în Dobrogea, se spune că 
vinul vechi este cel mai bun. De aceea am şi venit eu atâta cale, 
să caut vinul cel bătrân, adică vinul cel bun, care să mă 
lumineze. 

– Pelerinule, vinul cel bun ni l-a descoperit Hristos la 
nunta a doi tineri evrei din oraşul Cana Galileii, când a prefăcut 
apa în vin (Ev. Ioan, cap. 2). Unde ai mai auzit tu în vreo 
religie ca cineva să facă o aşa mare minune!? 

Şi la noi în Dacia, şi mai ales în zona Pietroasele, este 
multă viţă de vie care dă vinuri bune, mai ceva ca-n Dobrogea. 
Într-o zi, stăteam lângă un butuc de vie, ca odinioară profetul 
Iona (Iona, 4, 5 – 6), şi cugetam ce trebuie să înţelegem prin 
aceste cuvinte, „viţă de vie”. 

Cuvântul „viţă” vine de la viaţă şi viaţa este Hristos. 
Viaţa fără de Hristos este moartă. Credinţa noastră fără de 
Hristos este moartă.  

Ca să avem credinţă vie trebuie să-L primim pe Hristos 
în noi, prin botez. Dacă mlădiţa de vie, adică un lăstar, o rupi 
de la butuc şi o pui într-o ulcea cu apă, ea rezistă un pic, atât 
cât mai are încă seva naturală din tulpină, apoi se usucă. La fel 
se întâmplă şi cu cei care s-au desprins de tulpina credinţei 
relevată de Dumnezeu încă din Vechiul Testament şi împlinită 
în Noul Testament. Toate aceste erezii de care vorbeai mai 
devreme şi toţi care ţi-au făcut curte să te uneşti cu ei sunt 
mlădiţe rupte din tulpina Adevărului care este Unul. 

Tu ca evreu trebuie să înţelegi un lucru clar şi simplu şi 
anume că Vechiul Testament este tulpina Revelaţiei divine iar 
Noul Testament este coroana cu roadele copacului vieţii. 
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Vechiul Testament ne spune chiar despre un evreu 
convertit la creştinism, şi anume Pavel, că „este o călăuză către 
Hristos” (Galateni 3, 24). Noi, creştinii, nu ne-am lepădat de 
Vechiul Testament, ca dovadă că l-am păstrat în întregime şi îl 
citim cu multă evlavie, deoarece prin el noi am ajuns să-L 
cunoaştem bine pe Hristos. 

Vreau acum să te lămuresc în duhul Adevărului care 
este unic că Noul Testament se ascunde în cel Vechi şi, invers, 
cel Vechi se regăseşte în Noul Testament iar mai presus de 
toate cel nou este desăvârşit, căci el ne cheamă la libertate. Tu 
văd că încă nu eşti hotărât să te converteşti la Noul Testament, 
să devii creştin; iată, îţi voi aduce un exemplu grăitor din 
Vechiul Testament despre părintele nostru comun, patriarhul 
Avraam. 

,,Avraam a avut doi fii: unul din femeia roabă şi altul 
din femeia liberă. Dar cel din roabă s-a născut după trup, iar cel 
din cea liberă s-a născut prin făgăduinţă. Unele ca acestea au 
altă însemnare, căci acestea (femeile – n. a.) sunt două 
testamente: unul de la Muntele Sinai, care naşte spre robie şi 
care este Agar. Căci Agar este muntele Sinai în Arabia şi 
răspunde Ierusalimului de acum, care zace în robie cu copiii 
lui, iar cea liberă este Ierusalimul cel de sus, care este mama 
noastră. Căci scris este la profetul Isaia: Veseleşte-te, tu, cea 
stearpă, care nu naşti! Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care 
nu ai durerile naşterii, căci mulţi sunt copiii celei părăsite, mai 
mulţi decât ai celei care are bărbat. Iar noi, fraţilor, suntem, 
după Isaac, fii ai făgăduinţei. Ci, precum atunci cel ce se 
născuse după trup prigonea pe cel ce se născuse după Duh, tot 
aşa şi acum. 

Dar ce zice Scriptura? Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei, 
căci nu va moşteni fiul roabei împreună cu fiul celei libere. 
Deci, fraţilor, nu suntem copii ai roabei, ci copii ai celei libere. 
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Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu 
vă prindeţi iarăşi în jugul robiei” pe care-l menţine încă Legea 
Vechiului Testament (Galateni 4, 22 – 31). 

Te văd tânăr şi orice tânăr din lumea aceasta iubeşte 
libertatea, care-ţi dă putere şi încredere. 

Pentru a fi liber cu adevărat, ai nevoie de iertarea 
păcatului neascultării, pe care l-au săvârşit Adam şi Eva, şi care 
se transmite din generaţie în generaţie, până-n vremea noastră. 

Iată ce ne spune acelaşi rabin evreu convertit la Hristos, 
Sfântul Apostol Pavel: „De aceea, precum printr-un om a intrat 
păcatul în lume şi, prin păcat, moartea, aşa şi moartea a trecut 
la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el. Căci până la 
Lege păcatul era în lume, dar păcatul nu se socoteşte când nu 
este lege, ci a împărăţit moartea de la Adam până la Moise şi 
peste cei ce nu păcătuiseră după asemănarea greşelii lui Adam, 
care este chip al Celui ce avea să vină. 

Dar nu este cu greşeală cum este cu harul, căci, dacă 
prin greşeala unuia cei mulţi au murit, cu mult mai mult harul 
lui Dumnezeu şi darul Lui au prisosit asupra celor mulţi prin 
harul unui singur om, Iisus Hristos. Şi ce aduce darul nu 
seamănă cu ce a adus acel unul care a păcătuit; căci judecata 
dintr-unul duce la osândire, iar harul din multe greşeli duce la 
îndreptare. Căci, dacă prin greşeala unuia moartea a împărăţit 
printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului 
şi a darului dreptăţii vor împărăţi în viaţă prin Unul Iisus 
Hristos” (Romani 5, 12 – 17). 

– Părinte Sansalas, a spus Pelerinul, încep acum să mă 
dumiresc mai bine şi să înţeleg cum stau lucrurile; creştinul 
este un evreu desăvârşit, luminat la minte, care scapă de 
moartea veşnică prin Iisus Hristos. Vechiul Testament este 
fundaţia de piatră a Bisericii. O clădire rămasă doar la stadiul 
de fundaţie, oricât de puternică ar fi ea, nu este o clădire 
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împlinită. La fel gândesc eu, acum, că edificiul credinţei 
complete şi adevărate se găseşte în Noul Testament, de care-mi 
vorbiţi cu aşa convingere. 

– Pelerinule, mă bucur că eşti destupat la minte şi că 
accepţi argumentele mele grăitoare şi că te preocupi să 
aprofundezi calea care duce la Adevăr, prin care noi dobândim 
libertatea interioară (Ioan 8, 32).  

– Părinte Sansalas, acum am înţeles că altă cale care 
duce la desăvârşire nu este decât calea botezului în numele lui 
Hristos Iisus, dar văd că Biserica este divizată în mai multe 
părţi; fiecare cu pretenţia că deţine adevărul. În care Biserică să 
primesc botezul? 

– Pelerinule, aşa cum spuneai mai devreme, aducând un 
temei biblic din Vechiul Testament, că Dumnezeu este Unul, la 
fel şi Biserica este una, după cum se spune în Epistola către 
Efeseni: „Un Domn, o credinţă, un botez. Un Dumnezeu şi 
Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi. Iar 
fiecăruia dintre noi i s-a dat după măsura darului lui Hristos” 
(Efeseni 4, 5 – 7). 

Biserica este Una, apostolică, zidită pe temelia învăţătu-
rii Sfinţilor Apostoli, care sunt urmaşii direcţi ai Mântuitorului 
Hristos şi care la origine cu toţii au fost evrei înainte de botezul 
Duhului Sfânt. 

Atunci când spunem Biserica ortodoxă ne gândim la 
Biserica cea adevărată, plină de prezenţa Duhului Sfânt, care  
S-a născut la Rusalii (Faptele Apostolilor, cap. 2). 

Cuvântul ortodox este de provenienţă greacă şi în-
seamnă dreaptă credinţă, dreaptă mărire sau închinăciune. 

Specificul ortodoxiei constă în aceea că îşi are originea 
în Hristos, ea a fost trăită şi mărturisită tot timpul de-a lungul 
istoriei, fără adaosuri sau diminuări din învăţăturile ei sfinte. 
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Un subiect inepuizabil este a vorbi şi a scrie despre 
Biserica Ortodoxă, deoarece această instituţie este de origine 
divină. Când spunem Biserică ne gândim în primul rând la 
Dumnezeu întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

Origen, un mare teolog creştin din secolul III, spunea 
că: „Biserica este plină de Sfânta Treime”. 

În al doilea rând, când rostim cuvântul „Biserică” ne 
gândim la toţi oamenii de pretutindeni, care de la Pogorârea 
Sfântului Duh şi până-n prezent s-au botezat în numele Sfintei 
Treimi, mărturisind aceeaşi credinţă apostolică primită direct 
de la Mântuitorul Iisus Hristos. 

Biserica Ortodoxă cuprinde în sine întregul Univers 
creat de Dumnezeu; adică atât lumea văzută, cât şi cea 
nevăzută. Din Biserica Ortodoxă fac parte toţi îngerii şi sfinţii, 
dimpreună cu Maica Domnului. 

În orice locaş sfânt de închinăciune, oricât de mic şi 
modest ar fi, încape Dumnezeu care este mare. Mântuitorul 
Hristos S-a micşorat pe Sine (Filipeni 2, 7) încât a pătruns în 
Fecioara Maria prin lucrarea Sfântului Duh (Luca 1, 35). 

Măreţia Bisericii Ortodoxe constă în aceea că ea deţine 
tot Adevărul dumnezeiesc şi că acest tezaur de credinţă l-a 
păstrat nealterat, cu mari sacrificii. Numărul martirilor pentru 
ortodoxie este asemenea stelelor de pe bolta cerului. 

Măreţia Bisericii Ortodoxe izvorăşte din fidelitatea ei 
desăvârşită faţă de Sfânta Scriptură şi de Sfânta Tradiţie, care 
împreună formează Revelaţia divină. Mântuitorul Iisus Hristos 
ne spune că oricine va practica poruncile divine şi va învăţa pe 
alţii adevărul ortodoxiei va fi mare în împărăţia lui Dumnezeu 
(Matei 5, 19).  

De-a lungul istoriei sale, Biserica Ortodoxă nu s-a 
impus niciodată cu forţa şi nici nu a folosit mijloace de 
prozelitism. Ortodoxia se dăruieşte şi ea nu forţează pe nimeni 
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la cuminicarea din Sfintele Taine ale Bisericii. 
Biserica Ortodoxă este pătrunsă de duhul iubirii lui 

Dumnezeu care se revarsă peste toţi oamenii.  
Biserica Ortodoxă este măreaţă prin smerenia ei şi 

răbdarea deosebită pe care a manifestat-o de-a lungul vremii, 
fiind mereu în stare de crucificare şi de înviere veşnică. 

Mântuitorul Iisus Hristos este capul Bisericii (Efeseni 5, 
23), Care S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-
o prin Spălarea cu apă (botez), prin Cuvânt, ca s-o înfăţişeze 
înaintea Sa slăvită, fără pată şi fără întinăciune, adică sfântă şi 
fără prihană (Efeseni 5, 26 – 27). 

În aceasta constă măreţia Bisericii Ortodoxe. 
Ortodoxia este dreapta credinţă sau învăţătură pe care 

ne-a descoperit-o nouă oamenilor Însuşi Mântuitorul Iisus 
Hristos şi pe care ne-au vestit-o Sfinţii Apostoli şi urmaşii 
acestora, până-n vremea noastră, prin Sfânta Biserică. 

Ortodoxia este trăirea în duhul Evangheliei lui Hristos 
aici pe pământ, având nădejdea vieţii veşnice prin înviere. 

Ortodoxia îşi are izvorul în Sfânta tradiţie şi în Sfânta 
Scriptură, care împreună formează un tot unitar - REVELAŢIA 
DIVINĂ. 

În aceste izvoare aflăm „apa cea vie” şi „pâinea 
cerească” prin care dobândim veşnicia lui Dumnezeu. 

 Sfinţenia Ortodoxiei vine de la Duhul Sfânt care se 
revarsă peste noi prin cele 7 Taine, pe care Biserica le oficiază 
prin slujitorii ei sacramentali. 

Ortodoxia este plină de lumină sfântă pentru că ea 
primeşte această strălucire de la Mântuitorul Iisus Hristos, care 
este „Lumină” şi „luminează pe tot omul ce vine în lume”. 

Puterea ortodoxiei vine din ceruri de la Dumnezeu 
întreit în Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Cărora li se 
cuvin toată închinăciunea şi mărirea în veci. Amin. 
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Ortodoxia este jertfelnică deoarece porneşte din jertfa 
Mântuitorului Iisus Hristos de pe Cruce. 

În Cruce descoperim iubirea ortodoxiei şi duhul iertării: 
„Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”. 

A fi ortodox înseamnă a te închina „în duh şi adevăr”; 
a-ţi face semnul Crucii spunând: „În numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh. Amin”. 

Crucea este semnul Ortodoxiei şi arma biruinţei 
împotriva răului. 

În ortodoxie, icoanele sunt ferestre cereşti ale Veşniciei. 
Aşa cum în stropii de rouă se reflectă lumea văzută a lui 

Dumnezeu, tot la fel în Icoane se arată lumea cea nevăzută din 
ceruri. 

Maica Domnului şi toţi sfinţii de pe icoane ne aduc 
aminte de „chipurile de heruvimi”, pe care Dumnezeu le-a 
poruncit lui Moise să le facă în „Cortul Sfânt” spre închinare. 
Icoanele nu sunt idoli şi nici „chipuri cioplite”. 

În faţa unei icoane sfinte sau a unei Biserici pictate mă 
simt ca în ceruri şi rostesc dintr-o dată în taină: „În Biserica 
slavei Tale stând, Doamne, în ceruri mi se pare a sta”. 

Ortodoxia ne oferă la tot pasul şi oricând puterea 
sfinţeniei prin nealterarea moaştelor de sfinţi şi a aghiasmei 
mari pe care o primim în fiecare an de Bobotează. 

În nici o religie din lume nu există aceste dovezi 
grăitoare despre Duhul Sfânt care se revarsă din plin în 
Ortodoxie. 

Ortodoxia are viaţă în Hristos şi pentru Hristos prin 
slujirea semenilor. 

Ortodoxia se manifestă nu prin cuvinte înţelepte, ci prin 
modul de viaţă personală, trăind după „dreptarul învăţăturii lui 
Hristos”. 

Ortodoxia este plină de viaţă, de nădejde şi de încredere 
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în puterea lui „Dumnezeu care este mare şi minunat între 
Sfinţii Lui”.  

În Ortodoxie descoperim adevărata libertate care te face 
mereu să alegi doar calea binelui şi să eviţi răul care te ispiteşte 
la tot pasul. 

Ortodoxia este „cheia” vieţii veşnice şi spaţiul 
paradisului. 

În Ortodoxie, lumea este chemată să devină „cer nou şi 
pământ nou”; întregul Univers va fi transfigurat prin Parusia 
Domnului Iisus Hristos. 

Ortodoxia ne îndeamnă să trăim în bună înţelegere cu 
toţi oamenii, indiferent de religie, sex, stare socială sau etnie. 
Toţi oamenii de pe această planetă Terra au „chipul lui 
Dumnezeu” în ei. 

Mă simt atât de fericit că sunt ortodox, că pot să-i 
iubesc pe toţi oamenii aşa cum sunt ei şi că pot fi solidar cu cei 
în suferinţă, dar şi cu cei care se bucură în lumea aceasta. 

A doua oară dacă m-aş naşte tot ortodox aş vrea să fiu, 
pentru că numai în Ortodoxie am descoperit deplinătatea 
Adevărului şi sensul vieţii mele. 

Crezul vieţii mele este să trăiesc, să mor şi să înviez în 
credinţa ortodoxă, care face parte din identitatea mea spirituală 
şi din veşnicia lui Dumnezeu. 

Slavă lui Dumnezeu pentru ortodoxia vieţii mele!  
– Părinte Sansalas, mă simt aşa de luminat şi liniştit 

sufleteşte după această convorbire tainică ce a durat aproape 
toată noaptea; ce repede a zburat timpul şi cu ce mare folos. 
Abia aştept să se facă de ziuă şi să merg la biserica ortodoxă 
din satul sfinţiei tale, pentru a primi botezul. Deja încep să simt 
în mine o bucurie imensă după care am fost mereu însetat. 

– Pelerinule, şi eu mă bucur la fel de starea ta de 
fericire care vine numai de la Hristos, Cel care ne-a arătat nouă 
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trepte ale fericirii veşnice pe care le întâlnim în Predica de pe 
Munte, pe care a rostit-o personal Mântuitorul (Matei 5, 3 – 12).  

,,Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia 
cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi 
cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce 
flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. 
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu 
inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de 
pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei 
prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia cerurilor. 
Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice 
tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind, din pricina Mea. 
Bucuraţi-vă şi vă înveseliţi, că plata voastră multă este în 
ceruri, că aşa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi.” 

Înainte de botez, va trebui să-ţi citesc nişte rugăciuni de 
dezlegare şi să facem şi o cercetare lăuntrică a sufletului, care 
seamănă cu o spălare interioară a sufletului. 

Va trebui să învăţăm cele opt articole de învăţătură din 
Crezul ortodox stabilit la Sinodul I ecumenic de la Niceea, din 
anul 325, după care va trebui să găsim şi nişte naşi care să 
participe la slujba botezului tău. 

– Dar, părinte Sansalas, de ce trebuie naşi; ce rol au ei 
şi unde să-i găsim? 

– Pelerinule, naşii de botez sunt de fapt nişte părinţi 
spirituali, care ne ajută să renaştem la o nouă viaţă, în Hristos. 
Ei sunt o garanţie în plus pentru botezul nostru şi sunt martori 
că noi ne-am încreştinat, adică ne-am unit cu Hristos prin botez 
(Galateni 3, 27). 

Atunci când un copil este prea mic şi nu poate vorbi, 
naşii spun cu voce tare Crezul în numele pruncului care trebuie 
botezat. 

Acum, pentru că tu eşti tânăr, vei rosti singur Crezul iar 
naşii vor asista ca tu să-l rosteşti complet. 
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Crezul este un rezumat al Bibliei, în care se arată în 
cine vom crede noi după botez şi în ce constă de fapt învăţătura 
de credinţă ortodoxă. 

– Părinte Sansalas, cine ar putea fi pentru mine naşi? Eu 
sunt străin, un pelerin pe aceste meleaguri şi nu cunosc pe 
nimeni în afară de sfinţia voastră. 

– Are grijă Dumnezeu şi de asta; cel mai important 
lucru este că tu doreşti tare mult să te încreştinezi cât mai 
degrabă. Uite, cât mă duc eu după o familie de tineri creştini 
care stau în vale, spre albia râului, tu să înveţi bine Crezul. 

– Aşa voi face, părinte. 
Sansalas s-a gândit că cei mai smeriţi naşi sunt cei doi 

tineri ortodocşi foarte trăitori în duhul Evangheliei, care s-au 
cununat cu un an în urmă: se numesc Dochia şi Miltiade şi sunt 
de vârstă apropiată cu acest Pelerin. Peste puţină vreme, 
Dochia va naşte un copil şi cu siguranţă că se va bucura foarte 
mult să afle că va fi naşa de botez, împreună cu soţul ei, 
Miltiade, a unui tânăr care a venit aşa de departe. 

Pentru Miltiade va fi o bucurie şi mai mare, deoarece 
acest Pelerin este de fapt din Capadocia, stabilit în Dobrogea, 
după cum şi el provine tot din Capadocia, unde încă mai are 
rude îndepărtate. 

– Vai, ce întâlnire emoţionantă va fi! Nimic nu este 
întâmplător în lumea asta. Dumnezeu este mare şi pe toate le 
aranjează aşa de bine, zicea în gândul lui părintele Sansalas, 
care, la vârsta lui, parcă zbura spre casa Dochiei şi a lui 
Miltiade. 

– Părinte Sansalas, ce surpriză ne-aţi făcut aşa de diminea-
ţă să ne vizitaţi bojdeuca noastră, care ne este foarte dragă pentru 
că am zidit-o prin mâinile noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu! 

– Fraţilor, fiţi binecuvântaţi în veci; vreau să vă spun 
că, de ieri, de la prânz, am un oaspete venit de departe, din 
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Scythia Minor, şi care de origine este capadocian iar, ca religie, 
este evreu, vrea să devină creştin şi are nevoie de naşi. Mâine 
este sărbătoare mare: Schimbarea la faţă a Mântuitorului Iisus 
Hristos şi m-am hotărât ca voi să fiţi naşii acestui tânăr. Este 
mare lucru ca un tânăr evreu să-şi schimbe complet viaţa, ca şi 
odinioară tânărul Saul din Noul Testament (Faptele Apostolilor, 
cap. 9) şi să devină creştin chiar în biserica satului nostru. 

– Ce bucurie ne-aţi adus, părinte Sansalas, prin vestea 
că am fost aleşi pentru a fi naşii de botez ai acestui tânăr evreu 
capadocian! 

– Ar fi tare bine dacă astăzi aţi putea da o fugă până la 
mine, ca să-l cunoaşteţi mai bine pe acest tânăr pe care tocmai 
l-am lăsat singur în casă, ca să înveţe Crezul. 

La întoarcere, părintele Sansalas l-a găsit pe Pelerin cu 
Crezul bine învăţat pe de rost. Era vesel că s-a rezolvat şi cu 
naşii de botez. 

Spre prânz, la casa părintelui Sansalas şi-au făcut 
apariţia cei doi tineri naşi, pentru a-l cunoaşte pe cel dintâi fin 
de botez al lor. După ce au gustat fructe şi seminţe de dovleac, 
pe care părintele le-a pus în nişte străchini de pământ, au urmat 
mai multe discuţii despre drum, vreme, credinţă, şi despre 
frumoasa Capadocie. 

Seara, Pelerinul a adormit devreme, cu gândul că a 
doua zi, de „Schimbarea la faţă a Domnului Iisus”, va fi cea 
mai mare sărbătoare din viaţa lui. 

- Am venit ca evreu în Gothia şi mă voi întoarce în 
Dobrogea creştin, botezat la o zi mare din viaţa lui Iisus 
Hristos, zicea în sinea sa acest tânăr capadocian găzduit de 
părintele Sansalas cu aşa mare bucurie sfântă.  
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BOTEZUL PELERINULUI 

 
 

Motto: „…, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului  

şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19) 
 

 
După un somn atât de liniştit, Pelerinul s-a trezit cu 

noaptea-n cap. Îi venea să tresalte de bucurie; era atât de fericit 
că, în sfârşit, a descoperit calea vieţii veşnice, care este Iisus 
Hristos: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 2). 
Aştepta cu nerăbdare să se facă ziuă şi să meargă cu părintele 
Sansalas la biserica satului Berca, pentru a primi botezul 
creştin. I s-a părut o veşnicie până atunci. Ieşise afară, pe 
cerdacul casei, şi se uita pe cer cum dispăreau stelele, una câte 
una. Răsăritul de soare binevestea o zi frumoasă. 

Deodată în minte i-a venit psalmul 103: „Binecuvân-
tează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, 
măritu-Te-ai foarte! În mărturisire şi în mare podoabă Te-ai 
îmbrăcat, Tu, Cel ce Te îmbraci cu lumina precum cu o mantie, 
Cel ce întinzi cerul ca pe un cort şi acoperi cu ape înălţimile şi 
norii îi pui să-i facă urcuşul, Cel ce umblă pe aripile vânturilor; 
Cel ce-i face pe îngerii Săi duhuri şi pară de foc pe slujitorii 
Săi; Cel ce a întemeiat pământul pe temeinicia lui, că în veacul 
veacului el nu se va abate. Adâncul ca o mantie îi este 
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îmbrăcămintea, peste munţi vor sta ape; de cercetarea Ta vor 
fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Munţi se urcă şi 
văi se coboară acolo'n locul unde le-ai întemeiat; hotar ai pus 
pe care nu-l vor trece şi nici se vor întoarce să acopere 
pământul. El în văi trimite izvoare, ape vor trece prin mijlocul 
munţilor; din ele se vor adăpa toate fiarele câmpului, asinii 
sălbatici setea îşi vor potoli; păsările cerului se vor sălăşlui 
deasupră-le, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce munţii îi 
adapă din înălţimile Sale, din roada lucrurilor Tale se va sătura 
pământul. Cel ce face să răsară iarbă pentru vite şi verdeaţă 
spre slujirea oamenilor, ca să scoată pâine din pământ şi vinul 
ce veseleşte inima omului; să-i facă faţa veselă cu untdelemn şi 
cu pâinea care-ntăreşte inima omului. Sătura-se-vor copacii 
câmpului, cedrii Libanului pe care Tu i-ai sădit; în ei îşi vor 
face păsările cuib, locaşul cocostârcului deasupra lor. Munţii 
cei înalţi scăpare pentru cerbi, iar pentru iepuri, stâncile. El a 
făcut luna spre măsurarea vremilor; soarele şi-a cunoscut 
apusul său, pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte când toate 
fiarele pădurii vor ieşi; puii de lei răcnind să-şi prindă prada şi 
de la Dumnezeu să-şi ceară demâncarea. Dar soarele a răsărit şi 
ei s-au adunat şi în culcuşurile lor s-or odihni; iar omul va ieşi 
la lucrul său şi la lucrarea sa până seara. Cât de mărite sunt 
lucrurile Tale, Doamne, pe toate'ntru înţelepciune le-ai făcut; 
umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi 
largă; acolo-n ea se află târâtoare nenumărate, vietăţi mici de-a 
valma cu cele mari; acolo pe ea străbat corăbii; acolo-i balaurul 
acesta pe care l-ai zidit să-ţi faci din el o joacă. Toate de la Tine 
aşteaptă să le dai hrană la vreme potrivită; dacă le-o vei da, o 
vor aduna; dacă mâna Tu Ţi-o vei deschide, toate se vor umple 
de bunătate; dacă Tu Îţi vei întoarce faţa, ele se vor tulbura; 
dacă Tu le vei lua duhul, ele se vor sfârşi şi în ţărâna lor se vor 
întoarce; iar dacă Duhul Tău Îl vei trimite, ele se vor zidi şi faţa 
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pământului o vei înnoi. Fie slava Domnului în veci; veseli-Se-va 
Domnul de lucrurile Sale; Cel ce caută spre pământ şi-l face să 
tremure, Cel ce munţii îi atinge şi ei fumegă. Cânta-voi 
Domnului de-a lungul vieţii mele, cânta-voi Dumnezeului meu 
până ce voi fi. Dulci să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi 
veseli'ntru Domnul. Să piară păcătoşii de pe pământ şi cei fără 
de lege, ca nicicum să mai fie! Binecuvântează, suflete al meu, 
pe Domnul.” 

După rostirea în taină a acestui minunat psalm, faţa i s-a 
luminat şi mai mult privind natura înconjurătoare: 

– Ce sfântă asemănare între frumuseţile Ţării sfinte 
Israel, de unde regele David a scris Psaltirea, şi aceste locuri 
binecuvântate ale Daciei, unde am ajuns eu acum, din mila lui 
Dumnezeu1 

Dacă regele David ar fi ajuns şi el ca şi mine în aceste 
ţinuturi ale Gothiei, ar fi scris psalmii tot la fel de frumos 
inspirându-se din podoaba munţilor brăzdaţi de ape şi plini de 
tot felul de vietăţi. Cu adevărat creaţia lui Dumnezeu ne oferă 
cea mai frumoasă şi convingătoare lecţie despre puterea şi 
măreţia Sfintei Treimi în acest Univers. 

Pelerinul s-a convins astfel, încă o dată, că toată Dacia, 
de la un capăt la altul, este cu adevărat „o gură de rai”, pe care 
Dumnezeu a oferit-o cu atâta dragoste acestor băştinaşi daci cu 
inimă bună.  

După ce preotul Sansalas şi-a încheiat pravila de 
dimineaţă, citind rugăciunile din Ceaslov şi Liturghier, s-a 
apropiat de Pelerin, zicându-i: 

– Să dăm slavă bunului Dumnezeu pentru ziua de 
astăzi, care este de două ori însemnată: în primul rând, este 
praznicul Schimbării la faţă a Mântuitorului Iisus Hristos, când 
pe muntele Taborului Şi-a arătat slava Sa cerească, devenind o 
„Lumină din Lumină”. A doua semnificaţie este legată de 
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evenimentul unic din viaţa ta: botezul, care-ţi va schimba viaţa 
de evreu în viaţă de creştin. Botezul va altoi viaţa ta din Vechiul 
Testament cu altoiul Duhului Sfânt din Noul Testament. Prin 
botezul creştin, tu vei deveni o „făptură nouă”; vei trece de la 
moartea păcatului la învierea spirituală a sufletului. 

– Părinte Sansalas, cum va fi această schimbare în 
mine, în ce constă ea? Ce legătură este între moarte şi botez? 

– Pelerinule, răspunsurile la întrebările tale le aflăm 
într-o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Romani: „Au nu 
ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea 
Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin 
botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Căci, dacă 
am fost altoiţi pe El, prin asemănarea morţii Lui, vom fi părtaşi 
şi ai învierii Lui. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a 
fost răstignit împreună cu El ca să se nimicească trupul păca-
tului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului; căci cel care a murit a 
fost curăţit de păcat iar, dacă am murit împreună cu Hristos, 
credem că vom şi vieţui împreună cu El, ştiind că Hristos, 
înviat din morţi, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire 
asupra Lui. Căci, ce a murit, a murit păcatului odată pentru 
totdeauna, iar ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu. Aşa şi voi 
socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, 
în Hristos Iisus Domnul nostru” (Romani, cap. 6, 4 – 11). 

Odată ce prin botez ne spălăm de orice păcat, a spus în 
continuare părintele Sansalas, imediat apare şi o nouă schim-
bare în interiorul nostru. Vei simţi, în primul rând, o uşurare a 
sufletului, pe care deja o văd la tine. Erai atât de zbuciumat 
sufleteşte ieri, când ne-am întâlnit prima dată, şi acum gândeşti 
altfel; mintea ţi s-a limpezit, ai descoperit Adevărul care acum 
îţi dă şi libertatea interioară de a deveni tu însuţi „o nouă 
zidire” în Iisus Hristos, care a spus unui evreu cărturar pe nume 
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Nicodim: „de nu se va naşte cineva din apă şi din duh nu va 
intra în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).  

– Părinte Sansalas, mă gândesc ce fericit a fost Nicodim 
când a primit botezul! Ar fi bine să începem praznicul 
Schimbării la faţă a Mântuitorului Hristos chiar cu slujba 
botezului meu. 

– Se poate şi aşa, te înţeleg că-ţi doreşti tare mult 
această experienţă duhovnicească, dar naşii tăi, Dochia şi 
Miltiade, sunt anunţaţi că vom începe botezul tău după 
terminarea Utreniei.  

– Părinte, mă las în mâinile voastre, să rânduiţi cum veţi 
găsi de cuviinţă că este mai bine. Un rabin îmi spunea odată că 
„cea mai mare virtute este răbdarea”. Dumnezeu a avut cu mine 
atâta răbdare, timp de 30 de ani, ca eu să fac această schimbare 
interioară şi oare să nu mai am răbdare măcar două ceasuri? 

– Pelerinule, să ne grăbim să mergem numaidecât la 
Biserică; ea este cu adevărat „scăldătoarea Vitezda” unde ne 
curăţim de fiecare dată sufletul din noi şi primim o putere de 
sus. 

La dangătul clopotelor ce răsunau până peste văi şi 
munţi începuseră să-şi facă apariţia, câte unul, câte doi, 
creştinii, care se îndreptau către sfânta bisericuţă. De departe, 
ea părea a fi o corabie gata de plutire pe marea vieţii 
pământeşti. 

În scurtă vreme, sfântul locaş s-a umplut până la refuz. 
Pelerinul, îmbrăcat de naşi într-o cămaşă lungă albă, ce 

părea a fi o mireasă, stătea desculţ, aşteptând cu emoţie să 
termine părintele slujba premergătoare Sfintei Liturghii şi 
anume Utrenia. 

După otpustul slujbei, părintele a ieşit în faţa altarului, 
vestind că, înainte de a începe Sfânta Liturghie, va oficia 
botezul unui tânăr evreu capadocian, stabilit de puţină vreme în 
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Dobrogea şi pelerin prin toate ţările imperiului roman. 
- Acest tânăr L-a căutat pe Iisus timp de 30 de ani şi 

iată că L-a descoperit tocmai aici, pe meleagurile noastre. Este 
şi aceasta o mare minune. Mare este Dumnezeu! Miltiade, care 
ca şi el este capadocian la origine, şi nevasta lui, Dochia, care 
se trage din neamul dacilor, vor fi naşii de botez ai acestui 
tânăr. 

Slujba botezului a început cu nişte molifte, adică 
dezlegări făcute Pelerinului de a se lepăda de tot ce este 
păgânesc şi drăcesc în om. La întrebarea „Te lepezi de satana”, 
adică „diavolul”, Pelerinul a răspuns cu o voce răsunătoare, de 
parcă era un tunet: „mă lepăd”, rostit de trei ori. 

La întrebarea „Te uneşti cu Hristos” Pelerinul a rostit 
cu aşa convingere „Mă unesc cu Hristos” încât lumea din 
biserică a început să plângă de bucurie, văzând că un evreu 
sincer doreşte cu adevărat împăcarea şi unirea pe veşnicie cu 
Hristos Mântuitorul lumii. 

La rostirea Crezului de către Pelerin s-a făcut o linişte 
profundă în biserică. Spunea această mărturisire de credinţă din 
toată inima, încât părintele Sansalas a rămas uimit că a putut 
învăţa aşa de repede şi bine aceste opt articole de credinţă 
stabilite la primul Sinod ecumenic din oraşul Niceea, ţinut în 
anul 325, la convocarea împăratului Constantin cel Mare, care 
s-a botezat şi el tot la o vârstă înaintată. 

Pelerinul era pătruns de frumuseţea slujbei, trăia fiecare 
moment cu maximă intensitate. Ochii îi erau înlăcrimaţi tot 
timpul. Aceste lacrimi deja erau picături ale botezului sacru. 
Botezul dorinţei s-a unit cu botezul lacrimilor sfinte şi s-a 
desăvârşit într-un vas plin cu apă chiar din râul Musaios. Cu 
picioarele în vasul cu apă stând tânărul, părintele Sansalas l-a 
stropit din cap până-n picioare cu multă agheasmă, spunând: 
„Se botează Pelerinul în numele Tatălui, Amin!, şi al Fiului, 
Amin!, şi al Sfântului Duh, Amin!”. 
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Când a ieşit din apă, Pelerinul avea o faţă ca de înger; îi 
venea să-l îmbrăţişeze pe părinte de bucurie.  

Părintele Sansalas a aprins cele două lumânări ale 
naşilor de botez, urându-le „Să vă trăiască finul vostru”. 

După oficierea botezului, Pelerinul, încălţat cu nişte 
sandale noi, aştepta în faţa icoanei Mântuitorului ca părintele să 
înceapă Sfânta Liturghie pentru a-l împărtăşi. 

Din faţa altarului, părintele Sansalas a ţinut un scurt dar 
convingător cuvânt legat de valoarea şi semnificaţia botezului 
creştin în viaţa omului. 

- În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 
Preaiubiţilor! 
Cu multă bucurie dar şi emoţie sfântă am săvârşit, în 

această dimineaţă de neuitat, slujba botezului la acest tânăr. 
Prin această rânduială, noi i-am îndeplinit dorinţa lui arzătoare 
de a deveni creştin. 

Botezul creştin are acest mare dar dumnezeiesc: de a ne 
curăţi trupeşte şi sufleteşte, de a ne spăla inima de toate 
păcatele săvârşite. De asemenea, botezul prin această înnoire 
din interiorul nostru ne uneşte pe toţi cu Dumnezeu, dar şi între 
noi, oamenii. Botezul creează adevărata unitate duhovnicească 
a popoarelor în Hristos.  

În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne spune aceste 
cuvinte sfinte pe care noi cei de astăzi să le punem la inimă: 
„Prin botez v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care ne înnoieşte spre 
deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce L-a zidit. Unde nu mai 
este elin şi evreu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar 
(adică got), scit (adică dac), rob ori liber, ci toate şi întru toţi 
Hristos. Îmbrăcaţi-vă dar ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi 
preaiubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, 
cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi 
iertând unii altora dacă are cineva vreo plângere împotriva 
cuiva; după cum şi Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi. 
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Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste care este 
legătura desăvârşirii şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost 
chemaţi ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile 
voastre; şi fiţi mulţumitori” (Coloseni 3, 10 – 15).  

Botezul este actul de identitate a credinţei noastre în 
Hristos şi aprobarea cerească de intrare în împărăţia cerurilor: 
„de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh Sfânt nu va putea 
intra în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). 

Botezul Ortodox este unic, după cum şi viaţa noastră 
este unică. 

Prin acest botez, Pelerinul s-a legat sufleteşte de aceste 
locuri ale strămoşilor noştri şi, pe unde va călători ca pelerin, 
îşi va aduce aminte de noi şi va spune tuturor, peste tot: Mare 
este Dumnezeu! 

Binecuvântare şi bucurie sfântă Pelerinului dar şi 
naşilor de astăzi, Dochia şi Miltiade, pe care nu peste multă 
vreme îi aşteptăm, după ce li se va naşte copilul, să-l aducă în 
această biserică pentru a-i face slujba botezului. Până atunci, 
La mulţi ani tuturor şi să începem cu ajutorul lui Dumnezeu 
cea mai importantă slujbă care nu poate fi înlocuită cu nici o 
rugăciune şi anume: Sfânta Liturghie care coboară cerul pe 
pământ şi în timpul căreia are loc sfinţirea împărtăşaniei, care 
înseamnă Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos cu care se va 
cumineca astăzi şi Pelerinul. 

La toată slujba Sfintei Liturghii, Pelerinul a stat în 
genunchi, cu ochii înlăcrimaţi spre altar. Se simţea în al treilea 
cer de bucurie (2 Corinteni 12, 2).  

Înainte de a se citi din Apostol în mijlocul bisericii, la 
strană a început cântarea liturgică: „Câţi în Hristos v-aţi botezat 
în Hristos v-aţi şi îmbrăcat” (Galateni 3, 27). Pelerinul se uita 
atent la cămaşa lui albă, care devenise atât de strălucitoare. Era 
învăluit de o lumină cerească, asemănătoare celei de pe mun-
tele Taborului, când Iisus s-a schimbat la faţă (Matei, cap. 17).  
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Fericirea din inima lui nu putea fi descrisă în cuvinte (2 
Corinteni, 12, 4). 

Evanghelia care s-a citit la Sfânta Liturghie l-a luminat 
şi mai mult la cuget. Toate gândurile lui negre şi trufaşe s-au 
topit ca zăpada în faţa soarelui arzător. Pe cerul inimii lui a 
răsărit „soarele Hristos”, care-i va lumina calea spre ceruri. 

Cuvintele rostite de Petru în cadrul Evangheliei, 
amintite la sfânta Liturghie - „bine este nouă să fim aici...” 
(Matei 17, 4) – i se păreau că au fost scrise cu sute de ani în 
urmă special pentru el. 

Nimic nu este întâmplător în lumea aceasta. Totul ţine 
de lucrarea lui Dumnezeu, care ne poartă paşii noştri spre 
adevărata fericire. 

Slujba botezului şi a Sfintei Liturghii s-au imprimat 
adânc în sufletul Pelerinului. La terminarea slujbei, a zis în 
mintea sa rugăciunea bătrânului evreu Simeon care L-a primit 
pe pruncul Hristos în braţele sale: „Acum slobozeşte pe robul 
Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace: Că văzură ochii mei 
mântuirea Ta. Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 
popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă 
poporului Tău Israel” (Luca 2, 29 – 31).  
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O NUNTĂ CA-N POVEŞTI 
 

 
Motto: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi 

pe mama sa şi se va lipi de femei sa şi cei doi vor fi 
un trup. Taina aceasta mare este; iar eu zic,  

în Hristos şi în Biserică” (Efeseni, 5, 31 – 32). 
 

 
După botez, Pelerinul a rămas la casa părintelui 

Sansalas, practicând deviza „ora et labora”. Potrivit sfatului dat 
de duhovnic, Pelerinul se arăta a fi un creştin evlavios, îmbi-
nând armonios rugăciunea cu munca. Avea mereu în minte 
rugăciunea inimii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. De asemenea, 
era foarte interesat de sculptura în piatră şi în lemn. 

Acolo, în Capadocia, de unde era el de fel, lucrase o 
vreme la atelierul tatălui său, dobândind multe cunoştinţe. Era 
preocupat mereu de armonia formelor fizice şi de redarea 
simţămintelor pe feţele chipurilor cioplite. 

Ştia foarte bine că arta însufleţeşte materia şi îi dă 
valoare. 

Aici, în Berca, în centrul cetăţii antice, se afla cel mai 
vestit atelier de sculptură în piatră; aparţinea lui Badea Abedas, 
care devenise foarte cunoscut pe toată valea râului prin 
monumentele funerare pe care le cioplea în piatră de Ciuta. 
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Badea Abedas avea o fată frumoasă la chip; la soare te puteai 
uita, cum spunea o vorbă veche, dar la chipul ei blond - ba. 
Numele ei era Brânduşa, cum se numea şi floarea păşunilor 
montane, un cuvânt despre care se spunea că provine din 
onomastica traco-dacă şi ar fi format din unirea a două 
elemente lexicale: „brâu”, care în traducere din limba dacă 
înseamnă „ceea ce înconjoară sau acoperă” şi „duşa”, care în 
limba strămoşilor daci ar fi însemnat „duh”. Într-un cuvânt, 
Brânduşa ar însemna: „ceea ce se acoperă cu duh, spirit”, adică 
„duhul celor ce se află sub glie”. 

Părintele duhovnic Sansalas l-a binecuvântat pe Pelerin 
să-şi dezvolte arta sculpturii aici în Dacia. Tot venind aproape 
în fiecare zi la atelierul de sculptură, ca să-l ajute pe Badea 
Abedas, Pelerinul s-a îndrăgostit de Brânduşa.  

Prin botez, el dobândise liniştea sufletească şi Adevărul 
care te face liber. Îi mai rămăsese un singur vis neîmplinit până 
la vârsta de treizeci de ani: căsătoria. Peste tot căuta cu 
nerăbdare o fiinţă care să-i dăruiască iubirea totală, pe care el  
s-o întoarcă la rândul lui cu aceeaşi intensitate. Nimic nu este 
întâmplător în această lume. Totul se petrece cu ştirea şi 
bunăvoinţa lui Dumnezeu care este mare. Părintele Sansalas îl 
sfătuia mereu pe Pelerin să-şi păstreze curăţenia trupească până 
la cununia religioasă; şi Brânduşa cunoştea foarte bine cât de 
importantă este fecioria până-n ziua nunţii. 

Într-o zi, Pelerinul şi-a învins timiditatea şi s-a apropiat 
de Brânduşa, spunându-i: 

– De câte ori mă gândesc la tine, sau când îţi văd chipul 
tău atrăgător ca un magnet, în sufletul meu se aprinde dorinţa 
vie de a întemeia o familie. Am umblat mult prin lume dar încă 
n-am găsit o tânără care să-mi cucerească inima. Dumnezeu 
mi-a îndreptat paşii spre această gură de rai, unde te-am găsit 
pe tine, floare cu nume drag: Brânduşa. Întâlnirea cu tine este 
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pentru mine o mare minune. Te iubesc din suflet. Vreau să-ţi 
ofer inima mea.  

– Pelerinule, mă simt emoţionată de mărturisirea ta de 
dragoste. Este pentru prima dată când aud de la un tânăr aceste 
cuvinte sacre: „te iubesc din suflet”. Mă simt în al nouălea cer. 
Acum încep să înţeleg cât de frumos şi tainic lucrează 
Dumnezeu în inimile noastre! 

– Îmi vin în gând nişte versuri din poemul regelui evreu 
Solomon, „Cântarea Cântărilor”, scrise cu multe secole în urmă, 
dar parcă special pentru tine, Brânduşa: „Cât de frumoasă eşti tu, 
draga mea, cât de frumoasă eşti! Ochi de porumbiţă ai, umbriţi 
de negrele-ţi sprâncene, părul tău turme de capre ce din munţii 
din Galaad coboară. Dinţii tăi par turmă de oi tunse ce ies din 
scăldătoare, făcând două şiruri strânse şi neavând nici o 
ştirbitură. Cordeluţe purpurii sunt ale tale buze şi gura ta-i 
încântătoare. Două jumătăţi de rodii par obrajii tăi sub vălul tău 
cel străveziu. Cei doi sâni ai tăi par doi pui de căprioare, doi iezi 
care pasc între crini. Cât de frumoasă eşti tu, draga mea, şi fără 
nici o pată”. (Cântarea Cântărilor 4, 1 – 7).  

– Pelerinule, izvorul iubirii adevărate este Dumnezeu, 
deoarece El se defineşte ca fiind iubire, aşa cum ne îndeamnă 
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan: „Iubiţilor, să ne iubim 
unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi 
oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe 
Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu este iubire. Întru aceasta s-a arătat 
dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său Cel Unul 
Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. 
În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, 
ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de 
ispăşire pentru păcatele noastre. Iubiţilor, dacă Dumnezeu 
astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe 
altul” (1 Ioan 4, 7 – 11).  
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– Vai, ce cuvinte minunate îmi spui tu, Brânduşa. De 
când m-am botezat de curând în religia voastră creştină simt în 
mine o iubire imensă care mă învăluie. Părintele Sansalas mi-a 
vorbit foarte mult despre religia iubirii, care este creştinismul 
în sine. 

La noi, în religia evreilor, cât şi în religia păgânilor, 
iubirea se manifestă doar între oamenii de aceeaşi religie şi 
care sunt rude între ei sau de acelaşi neam. La voi, în religia 
creştină, văd că iubirea nu are frontiere, ea este universală. 
Iubirea creştină uneşte pe toţi oamenii, indiferent de pro-
venienţă, cum zice Apostolul Pavel, un evreu deosebit, care şi 
el a primit botezul creştin: „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai 
este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte 
femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” 
(Galateni, 3, 28). 

Am observat că voi, creştinii aveţi dragoste şi bunătate 
şi faţă de goţi, acest popor migrator care de foarte multe ori vă 
tulbură liniştea şi credinţa. Iubirea voastră din Biserică vine de 
la Dumnezeu, care ne iubeşte pe toţi la fel. 

- Pelerinule, mâine este Duminică şi, după terminarea 
Sfintei Liturghii, la amiază, este organizată o horă cu toţi tinerii 
din sat; ar fi bine dacă ai veni să mergem împreună pentru a 
cunoaşte mai bine viaţa, portul şi tradiţiile populare pe care 
sătenii noştri le păstrează cu sfinţenie, aşa cum le-au moştenit 
ei de la strămoşi. 

– Mulţumesc de invitaţie; negreşit voi veni. 
Toată noaptea Pelerinul s-a gândit cât de frumos va fi la 

Sfânta Liturghie şi cât de bine se va simţi, împreună cu 
Brânduşa, la hora satului. 

În prima duminică după praznicul Naşterii Maicii 
Domnului, pe valea râului Musaios, se obişnuia să se organi-
zeze o frumoasă sărbătoare populară. Flăcăii şi fetele de prin 
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toate satele învecinate veneau la această întâlnire de pe platoul 
de lângă pădure, care dădea către râu. 

După terminarea Sfintei Liturghii, părintele Sansalas a 
ţinut un panegiric despre Naşterea Maicii Domnului, care stă la 
temelia tuturor sărbătorilor creştine. 

- Prin Fecioara Maria S-a coborât din ceruri pe pământ 
Fiul lui Dumnezeu, ca pe o scară care leagă cerul de noi 
oamenii. Dumnezeu, de multă vreme, încă de la Adam şi Eva, 
ar fi vrut să trimită pe Fiul Său Unul Născut din veci dar nu s-a 
găsit nici o fecioară atât de curată trupeşte şi sufleteşte care   
să-L primească pe Iisus Hristos în pântecele ei. Fecioara Maria, 
prin lucrarea Sfântului Duh, a devenit un potir ales în care a 
coborât Însuşi Dumnezeu, de aceea noi îi spunem Născătoare 
de Dumnezeu. Dumnezeu există dintotdeauna, dar Fecioara 
Maria ni L-a făcut cunoscut pe Dumnezeu întrupat, adică cu 
trup omenesc, ca să fie cât mai aproape de noi oamenii. Iisus 
este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Naşterea 
Maicii Domnului este rodul rugăciunii jertfelnice şi stăruitoare 
a evlavioşilor părinţi Ioachim şi Ana. 

În prunca Maria s-au întâlnit iubirea lui Dumnezeu şi 
iubirea părinţilor ei, de aceea icoana Maicii Domnului iradiază 
mereu iubire în sufletele noastre. Prin iubire ajungem la 
Dumnezeu şi tot prin iubire ne manifestăm credinţa vie în Iisus 
Hristos. 

Naşterea Maicii Domnului să fie şi naşterea noastră 
spirituală; să ne naştem sufleteşte pentru a-L putea iubi cu 
adevărat pe Dumnezeu şi pe cei din jurul nostru. Să învăţăm de 
la Maica Domnului taina iubirii spirituale, care este veşnică şi 
mântuitoare. 

La auzul cuvintelor pe care le rostise părintele Sansalas, 
inima Pelerinului iradia de bucurie sfântă; abia aştepta să se 
miruiască şi să plece cu Brânduşa la hora satului, pentru a 
comenta această înălţătoare predică. 
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– Sărut mâna, părinte Sansalas; cuvântul Sfinţiei 
Voastre mi-a pătruns la inimă. Am înţeles că iubirea creştină 
este nemuritoare. 

– Aşa este, fiule; despre acest subiect vom discuta noi 
mai mult, cât de curând. 

– Părinte, am nevoie de binecuvântarea sfinţiei tale 
pentru a pătrunde mai adânc în tainele iubirii adevărate, pe care 
o preţuieşte Însuşi Dumnezeu. Vreau să mă căsătoresc cât de 
repede, după cum ştiţi, cu Brânduşa. În Brânduşa am descoperit 
un suflet deosebit şi, mai ales, o inimă iubitoare. 

– Pelerinule, ţi-am citit gândurile; eşti un tânăr 
neliniştit, care-şi caută jumătatea fiinţei sale. Brânduşa ţi se 
potriveşte de minune, o cunosc din pruncie, provine dintr-o 
familie evlavioasă, este harnică şi cu frică de Dumnezeu. 

– Aşa este, părinte, şi eu m-am convins din prima zi de 
când merg la atelierul de sculptură al părinţilor ei. Sunt hotărât 
ca, astăzi, după ce se termină hora, la apusul soarelui, să merg 
la casa Brânduşei şi să o cer în căsătorie de la părinţii ei. 

– Pelerinule, pentru că tu eşti singur pe aceste 
meleaguri, m-am gândit să te însoţesc pentru a vă da poveţe 
folositoare la amândoi despre ce înseamnă căsătoria, familia. 

– Părinte Sansalas, mă simt copleşit de dragostea 
sufletească pe care mi-o acordaţi. Îmi sunteţi un adevărat 
părinte. Părinţii mei trupeşti au trecut de mult la cele veşnice şi 
am rămas singur pe lume; de aceea am nevoie de o familie în 
care să descopăr iubirea. 

După ce Pelerinul a stat la masă în casa părintelui 
Sansalas, a plecat acasă la Brânduşa pentru a merge împreună 
la hora satului. 

Brânduşa era atât de frumos împodobită cu straie 
ţărăneşti cusute de mâinile ei încât părea a fi o zână venită 
dintre stele. 

– Mă bucur din suflet, Pelerinule, că ai venit degrab' ca 
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să mergem la această sărbătoare a satului. Cu siguranţă că or să 
îţi placă foarte mult atmosfera, cântecele şi doinele strămoşilor 
noştri, care răsunau şi pe timpul regilor Burebista şi Decebal. 
La noi, hora înseamnă bucurie şi veselie multă. 

– Brânduşa, cuvântul „horă” de care tu vorbeşti provine 
din limba greacă şi are înţelesul de „zonă agricolă care asigură 
hrana cetăţii”, „sat”, dar şi „ţinut”, „regiune”. La început, 
cuvântul „hora” era un determinant care indica provenienţa 
persoanei; „sătean”, în opoziţie cu „orăşean”. 

– Mă uimeşti, Pelerinule, cu înţelepciunea ta; văd că ştii 
multe lucruri pe care eu încă nu le-am auzit până acum de la 
cineva! 

 – Brânduşa, eu am fost ca o albină; alerg din floare în 
floare, adică din carte în carte, de unde iau dulceaţa cuvintelor 
înmiresmate pe care o împărtăşesc celor din jurul meu. 

Din vorbă în vorbă, cei doi au ajuns la sărbătoarea 
satului, care a început cu binecuvântarea părintelui Sansalas. 
De altfel, acest preot era peste tot acolo unde erau oameni. 
Preotul nu se poate rupe de lume; el trebuie să-i povăţuiască pe 
drumul credinţei, al înfăptuirii binelui, să-i împace pe cei 
învrăjbiţi, să se bucure cu cei ce se bucură şi să plângă cu cei 
care plâng. Preotul este un om al tuturor; el ne este şi prieten şi 
tată; un frate mai mare şi un sfătuitor hărăzit de Dumnezeu. 
Orice întâlnire cu un preot te înalţă sufleteşte şi-ţi îndreaptă 
gândurile spre Dumnezeu. 

– Brânduşa, sunt impresionat de frumuseţea costumelor 
voastre populare, atât ale băieţilor, cât şi ale fetelor. La voi 
toată lumea, duminica şi în sărbători, se îmbracă în straie 
cereşti. Dacă m-aş urca acum într-un copac aş vedea de sus 
această mulţime de oameni frumos îmbrăcaţi ca un covor ce se 
leagănă în vânt în ritmul muzicii. Ai avut dreptate că aici este o 
atmosferă de sărbătoare! 
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– Mă bucur mult că-ţi place pe aceste meleaguri . 
– Aproape că nu ştiu ce să admir mai repede la voi: 

natura, oamenii, portul, tradiţiile, muzica, religia, ospitalitatea! 
– Cred că peste tot ai întâlnit aceste lucruri, nu este ceva 

nou pentru tine, Pelerinule. 
– Aşa este, Brânduşa; nimic nu este nou sub soare, dar 

diferă mult ceea ce am găsit la voi de ceea ce există în părţile 
noastre, ale Capadociei. Aici am întâlnit oamenii foarte 
deschişi, harnici şi cu multă omenie. Aş dori să mă stabilesc 
definitiv pe aceste meleaguri. 

– Ascultă ce doină frumoasă cântă acum acest tânăr 
oier, ce dibaci este la fluier! 

– Brânduşa, pe mine muzica mă transpune într-o altă 
lume. Muzica te călăuzeşte spre virtute, te purifică de patimi şi 
te înnobilează spiritual. Despre muzică, Aristotel spunea: „ca 
să-i dovedim puterea morală ar fi de ajuns să probăm că ea 
poate modifica sentimentele noastre. Cine poate tăgădui că 
muzica entuziasmează sufletele. Şi ce este entuziasmul dacă nu 
o emoţie cu totul morală?”. Cândva, părintele Sansalas mi-a 
citit un text din omilia părintelui patriarh Ioan Hrisostom din 
Constantinopol: „nimic nu ridică sufletul, nu-i dă aripi, nu-l 
smulge din cele pământeşti, nu-l eliberează din legăturile 
trupeşti, nu-i inspiră înţelepciune divină, nu-l face să 
dispreţuiască cele de jos, precum muzica şi accentele măsurate 
ale unui cântec dumnezeiesc”. 

– Şi asta ne apropie pe noi doi, i-a răspuns Brânduşa: 
muzica populară, dar mai ales cea din Biserică. Prin muzică ne 
ridicăm la Dumnezeu, dar şi Dumnezeu coboară în inima 
noastră prin muzica armonioasă. 

– Bine spui, Brânduşa, nu orice muzică este 
dumnezeiască. Bunăoară, grecii foloseau un gen de muzică 
pentru a se iniţia în misterele eleusine. Platon, marele filosof, 
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spunea că „cel de-al treilea delir este acela care constă în a fi 
posedat de cântecul muzelor”. 

Cele trei ceasuri de cântece şi dansuri cât a durat 
sărbătoarea satului au trecut aşa de repede că parcă îndată ce 
începuse se şi auzise glasul clopotelor de la Biserica satului, 
care chemau lumea la slujba vecerniei, slujba de seară prin 
care-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate cele de peste zi   
şi-L rugăm ca pe timpul nopţii să ne dea somn odihnitor şi 
înger păzitor. 

Cu mic cu mare, toţi s-au îndreptat spre Biserică de 
unde, după o scurtă slujbă, s-au răspândit fiecare la casa lui, 
dând slavă lui Dumnezeu. 

Părintele Sansalas a plecat de la Biserică însoţit de o 
parte şi de alta de Brânduşa şi Pelerin. Era foarte fericit; acum 
îşi aducea aminte cu bucurie de anii tinereţii. Orice vârstă am 
avea, sufletul nu îmbătrâneşte; el rămâne mereu tânăr şi 
nemuritor. 

– Dragii mei, bucuraţi-vă de anii tinereţii voastre; 
folosiţi-i cu mare atenţie, pentru a nu regreta nimic la bătrâneţe. 
Episcopul Vasile din Cezareea Capadociei a scris o „Omilie 
către tineri”; în ea îi sfătuia pe toţi tinerii din acele ţinuturi să-L 
urmeze tot timpul pe Hristos pentru a descoperi adevărata 
fericire. Iisus este calea care ne duce în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

– Părinte Sansalas, de ce este atât de important drumul 
vieţii pe care mergem?  

– Preaiubiţilor, nu există religie care să nu utilizeze 
simbolul căii sau al drumului. În genere, toţi oamenii caută un 
drum care să ducă spre ţelul propriu dar şi, în sens figurat, pe 
care să ajungă la felul de viaţă dorit. 

În vechime, daoismul chinez a făcut din „cale” ideea 
centrală a întregii sale concepţii. Cartea de căpătâi a acestei 
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religii pusă sub numele lui Lao–tzî (secolul VI înainte de 
Hristos) se numeşte Dao–de–ţin, care se traduce prin Cartea 
despre cale şi virtute. Cuvântul „dao” înseamnă în concepţia 
făuritorului său „calea spre cer” dar şi „calea sfinţilor”, aşadar 
o cale morală de urmat, un stil de viaţă. 

În Vechiul Testament, Dumnezeu îi arată patriarhului 
evreu Avraam pe ce drum să meargă pentru a ajunge în Ţara 
făgăduinţei. 

În Noul Testament, Hristos este şi călăuză dar şi cale. 
Evanghelia Sa este drumul către împărăţia cerurilor. 

Biserica ne arată mereu pe ce drum să mergem pentru a 
ajunge repede şi direct la Mântuitorul Hristos, care este „Calea, 
Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 2).  

Brânduşa era tare fericită că pe drumul ce duce spre 
casa părintească este condusă de duhovnicul ei, părintele 
Sansalas, dar şi de prietenul ei, Pelerinul. Se simţea în mare 
siguranţă. 

Abia aştepta să le povestească părinţilor ei discuţiile 
purtate cu Pelerinul şi să le spună sfaturile pe care preotul i le-a 
dat pe tot parcursul drumului de la Biserică. Nu putea însă să-şi 
învingă mirarea că părintele Sansalas venea la casa ei. 

La intrare în casa lui Badea Abedas, soţia acestuia i-a 
întâmpinat cu mare bucurie pe toţi trei. 

– Ce onoare pe noi să avem oaspeţi deosebiţi în această 
seară! 

– Ca preot, am o mare misiune în casa voastră; îl 
însoţesc pe Pelerin, care tocmai a venit hotărât să vă ceară în 
căsătorie pe fiica dumneavoastră, Brânduşa. 

– Mare este Dumnezeu, vorba Sfinţiei Voastre; trăiesc 
cel mai frumos moment din viaţa mea ca mamă. Un tânăr însoţit 
de preotul satului nostru să-mi ceară fata spre căsătorie este visul 
cel mai frumos pe care, iată, îl trăiesc în această seară. 
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– Eu, ca duhovnic, îl cunosc bine pe acest tânăr; vine de 
departe, cu gânduri curate, să-şi întemeieze aici o familie. 
Reuşita acestei căsătorii pentru mine este prevestită de faptul 
că el s-a logodit mai întâi cu Biserica prin Botez.  

– Mamă, şi mie îmi place mult de el; am descoperit în 
el un suflet mare. Mă uimeşte modul lui de viaţă, gândirea lui, 
avem multe puncte comune. Discuţiile noastre de astăzi m-au 
luminat foarte mult. 

Pelerinul, şi el plin de emoţie, cu ochii înlăcrimaţi de 
bucurie, i-a implorat pe părinţii ei, zicându-le:  

– Daţi-mi pe fiica voastră pentru a o face fericită şi, prin 
asta, pentru a vă face fericiţi şi pe voi ca părinţi. Eu am rămas 
singur pe lume şi doresc să-mi fac un cămin fericit pe 
meleagurile voastre, de care mă simt îndrăgostit. Dumnezeu 
mi-a călăuzit paşii la voi iar părintele Sansalas m-a însoţit cu 
binecuvântarea sa harică, precum un stolnic. 

– Cu multă bucurie acceptăm această cerere în 
căsătorie. De este de la Dumnezeu, Dumnezeu să vă ajute! 

Îndată, părinţii fetei i-au invitat pe oaspeţi la masă, au 
scos o oca cu vin de Pietroasele din cel vechi, care dezleagă 
limba şi după care nu te doare capul. 

– Fraţilor, a zis părintele Sansalas, dacă voi vă iubiţi şi 
doriţi să fiţi împreună, apoi trebuie numaidecât să oficiem 
cununia religioasă. Ca naşi de nuntă ar fi bine să-i aveţi pe cei 
de la botezul Pelerinului, pe Miltiade şi Dochia. Ei cu siguranţă 
se vor bucura. 

– Părinte Sansalas, aş vrea să ne cununăm religios chiar 
duminica viitoare, după terminarea Sfintei Liturghii. 

– Aşa vom face, Pelerinule. 
Săptămâna de pregătire pentru nuntă a trecut repede. În 

acest timp, Pelerinul a stat mereu în casa părintelui Sansalas, 
rugându-se cu lacrimi la Dumnezeu să-l ajute la cel mai greu 
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examen din această viaţă: căsătoria.  
Părintele Sansalas era tare fericit că Pelerinul se 

căsătoreşte aici în Dacia, unde era mare nevoie de misionari 
creştini care să apere ortodoxia de persecuţiile religioase ale 
goţilor stabiliţi în zonă. Ţinea foarte mult duhovniceşte la 
Pelerin, deoarece acesta era foarte sincer, curat trupeşte şi 
sufleteşte şi foarte hotărât să-L urmeze pe Mântuitorul Hristos 
asemenea lui Saul evreul, care, după convertirea sa la creş-
tinism, a devenit cel mai mare apostol şi misionar al Bisericii.  

Toată săptămâna, părintele Sansalas a fost preocupat 
îndeaproape de respectarea tradiţiilor locului cu privire la 
căsătorie. 

Ştiind că Pelerinul este singur, că nu are părinţi şi nici 
alte rude apropiate de el, părintele a ales din sat nişte oameni 
tineri, călare pe cai albi, să meargă prin Berca şi să dea de ştire 
că duminica viitoare, după terminarea Sfintei Liturghii, va avea 
loc cununia religioasă a Pelerinului, străinul botezat de curând, 
cu Brânduşa, fiica sculptorului Badea Abedas. Aceşti vornici 
mergeau cu plosca plină de vin gustos de Pietroasele şi cu nişte 
colaci mari îndulciţi, din care dădeau celor pe care îi invitau la 
nuntă. 

Pe când chemătorii, pentru că aşa se numeau tinerii 
aceştia, salutau gazda, aceasta îi poftea să şadă, dar ei nu 
şedeau, ci unul dintre dânşii zicea aşa: 

N-avem scaun de şedere, 
Nici loc de rămânere,  
C-avem cale de călătorie  
Ca Dumnezeu să ne ţie. 
- Suntem trimişi la dumneavoastră cu un cuvânt de la 

Dumnezeu şi de la părintele Sansalas, care-i socru mare pentru 
fiul lui duhovnicesc, Pelerinul de curând convertit la credinţa 
creştinească la noi în Berca, şi vă roagă prin noi să veniţi 
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Duminică la cununie, după care - la casa socrului mic Badea 
Abedas: 

La un taier de mâncare, 
La un pahar de beutură, 
La mai multă voie bună, 
Să petrecem împreună 
Cu toată inima vă pofteşte 
Şi cu drag vă şi aşteaptă. 
Întreaga săptămână, Brânduşa a lucrat la o cămaşă albă 

lungă, cusută cu multe floricele, pentru mire. Dochia, nuna, sau 
cum i se mai zice în popor surata, i-a făcut Brânduşei dar de 
nuntă o rochie albă de mireasă, cu o dantelărie frumoasă. 
Miltiade i-a adus în dar mirelui o pălărie şi o ploscă sculptată în 
lemn de cireş. 

Sâmbătă după-amiază, mai multe gospodine din sat au 
venit la soacra mică să o ajute la pregătirea ospăţului. Badea 
Abedas a tăiat doi junci de un an şi doisprezece miei ca să 
sature tot satul. 

O budană de vin cam învechit, de doi ani, abia aştepta 
să-i înveselească pe meseni. 

În toată pregătirea de nuntă s-a simţit mâna lui 
Dumnezeu şi binecuvântarea părintelui Sansalas, care dorea ca 
toată lumea să fie mulţumită şi mai ales mirii să fie fericiţi. 

Se gândea mereu la nunta celor doi tineri evrei din Cana 
Galileii, când Iisus le îmbelşugase masa cu har peste har şi cu 
vinul cel mai bun. 

Ultima noapte înainte de nuntă li s-a părut Pelerinului şi 
Brânduşei a fi noaptea cea mai lungă. 

Duminică dimineaţa, Pelerinul, cu un buchet mare de 
flori culese din poiana părintelui Sansalas, s-a dus la casa 
miresei, ca să facă această frumoasă urare: 

Frunză verde de frăguţă 
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N-am nici tată, nici mămuţă, 
Trăiesc ca un pelerin pe baltă 
Şi băltiţa mi-a secat, 
Frunzuliţa mi s-a uscat 
Şi băltiţa mi-a scădea, 
Frunzuliţa mi-a rămânea  
Şi eu m-oi însura cu tine 
Ca pe tine fericită să te fac. 
Hai la cununie acuma  
Ca pe veci să fim legaţi, 
Frunză verde de brânduşe. 
Mireasa Brânduşa, foarte emoţionată, cu obrajii roşii ca 

doi bujori, a primit buchetul cu flori, având ochii înlăcrimaţi de 
bucurie. 

Imediat, druştele dimpreună cu Dochia au început să o 
împodobească pe Brânduşa cu îmbrăcămintea de nuntă, 
punându-i pe cap o coroniţă de flori şi cântându-i aşa: 

Floricică de pe munţi, 
Pe din jos de Berca 
Trec pelerini cu cai mulţi, 
Toţi au trecut 
Şi au tăcut, 
Numai calul mirelui, 
Murg ca pana corbului, 
A trecut 
Şi n-a tăcut, 
El din frâu mi-a zurăit 
Şi din gură mi-a vorbit: 
– Tu, mireasă, draga mea,  
Treci prin iarbă şi dudău 
Şi-ţi ia calul de zălog 
Şi mi-l paşte prin prilog, 
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Prin secări 
Până-n scări 
Şi prin oaze 
Până-n scoarţe 
Iar prin grâie 
Până-n brâie, 
Mi-l poartă şi mi-l hrăneşte 
Pentru mire mi-l găteşte  
Tot cu scoarţă nărăngie 
Să pornească-n cununie 
Să te ieie de soţie  
Precum ţi-a plăcut şi ţie 
Să fiţi doi soţiori iubiţi 
Şi pe veci uniţi.  
Pelerinul era îmbrăcat cu cămaşa albă de nuntă, încins 

cu un brâu înflorat; alături de naşul Miltiade, dimpreună cu 
mireasa Brânduşa şi nuna ei Dochia, însoţit de un mare alai, 
toţi au plecat de dimineaţă la Sfânta Liturghie. 

În timpul Sfintei slujbe a fost atâta linişte şi bucurie 
sufletească în inimile tuturor nuntaşilor, încât aveai impresia că 
cerul coboară pe pământ. 

La momentul împărtăşaniei, Pelerinul şi Brânduşa s-au 
apropiat plini de emoţie la cuvintele atrăgătoare ale părintelui 
Sansalas: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să 
vă apropiaţi”. Împărtăşirea lor din acelaşi Sfânt Potir era 
mărturia vie a dragostei lor care îi unea. 

Într-o familie, deasa spovedanie şi cuminecarea din 
Sfintele Taine este garanţia durabilităţii ei în această viaţă 
pământească. Acum, după împărtăşanie, cei doi miri se simţeau 
deja în al nouălea cer de fericire. 

După încheierea Sfintei Liturghii, părintele Sansalas a 
vorbit despre ineditul evenimentului: căsătoria religioasă a unui 
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tânăr venit din părţile Capadociei cu o fiică a satului Berca. 
Dumnezeu a făcut ca acest tânăr Pelerin şi Brânduşa să aibă 
parte de o zi atât de frumoasă şi de atâta lume, cum nu s-a mai 
văzut niciodată în acest sat. 

- Preaiubiţilor miri, stimaţi nuni şi dragi nuntaşi, aşa   
şi-a început părintele Sansalas cuvântul. Întotdeauna când 
cineva doreşte să facă un pelerinaj într-o zonă muntoasă, nu 
pleacă de unul singur, ci se pregăteşte din vreme; îşi caută un 
tovarăş bun de călătorie, ca să meargă în siguranţă şi cu spor. 

Viaţa noastră este în sine o călătorie cu multe peripeţii 
şi încercări. Mirele nostru de astăzi, Pelerinul, a înţeles cel mai 
bine acest adevăr, că noi oamenii ne aflăm mereu în pelerinaj şi 
că avem nevoie de cineva apropiat sufleteşte ca să ne 
însoţească. De aceea el a venit la noi în Dacia, pe meleagurile 
udate de apa râului Musaios, să aleagă pentru această călătorie 
de durată o floare vie, cu nume Brânduşa. Dumnezeu să-i 
binecuvânteze în acest pelerinaj al vieţii! 

Biserica, mâna întinsă a lui Dumnezeu spre pământ, are 
această putere harică să-i binecuvânteze şi să-i călăuzească pe 
drumul bun al mântuirii şi al fericirii veşnice. Slujba de 
cununie religioasă este în sine o lecţie de religie din care multe 
au de învăţat mirii noştri, dar şi noi cei prezenţi la acest 
eveniment din viaţa lor. 

Această nuntă este lucrarea lui Dumnezeu, care este 
mare şi minunată în acelaşi timp. Cu adevărat este o mare 
minune această întâlnire a celor doi miri. Mirele a călătorit atât 
de mult ca să-şi găsească partea inimii sale iar mireasa a 
aşteptat atâta vreme în feciorie ca să fie cerută în căsătorie de 
acest fecior venit din Capadocia. 

Iubirea este un mister care nu poate fi înţeles de 
raţiunea noastră. Un fir de păr nu cade fără ştirea lui 
Dumnezeu, ne spune Iisus Hristos; cu atât mai mult este cu 
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ştirea lui Dumnezeu unirea acestor preaiubiţi miri, Pelerinul şi 
Brânduşa. Aşa cum Hristos şi Biserica sunt una, la fel şi voi de 
astăzi să fiţi una, şi la bine şi la greu. Acesta este şi înţelesul 
duhovnicesc de folosire doar a unui singur pahar cu vin la 
slujba cununiei religioase.  

Ziua de astăzi, iubiţi miri, să fie o zi de aducere aminte a 
acestui sfânt jurământ, că veţi trăi mereu împreună, indiferent ce 
vă oferă viaţa aceasta: necazuri, greutăţi, bucurii. Nu există drum 
de întoarcere sau de răzgândire. Aşa cum plugarul pune mâinile 
pe coarnele plugului şi priveşte doar în faţă, cu nădejde la 
Dumnezeu, la fel şi voi, de astăzi să-l aveţi mereu în faţă doar pe 
Hristos Iisus care este „Calea, Adevărul, Viaţa” (Ioan 14, 2). 

Ziua de astăzi să fie o zi de profundă recunoştinţă faţă 
de naşii voştri, Miltiade şi Dochia, care sunt pentru voi părinţi 
duhovniceşti. Ei vor avea grijă de buna voastră convieţuire 
după pravila creştinească. 

Ziua de astăzi să fie o zi de bucurie sfântă pentru toată 
lumea; pe toţi vă poftim după cununia religioasă în curte la 
socrii mici, pentru a le face mirilor urături şi a le oferi fiecare 
din darurile inimilor voastre. 

Să ne trăiască întru mulţi şi fericiţi ani! 
După terminarea slujbei, toţi nuntaşii au trecut prin faţa 

mirilor şi a naşilor, să-i felicite pe fiecare în parte. 
Acasă la Badea Abedas, socrul cel mic, curtea s-a 

umplut îndată de atâta lume cum n-a visat el vreodată. 
Noroc că mai mulţi vecini au sărit în ajutor cu o zi 

înainte; au făcut umbrare în curte iar sub ele au întins dulapi de 
brad pentru mese lungi, îndată încărcate cu tot felul de bunătăţi. 
Preotul Sansalas a binecuvântat masa. Toată lumea era veselă. 
Mai marele vornicilor a făcut, cu voce răsunătoare, următoarea 
urătură: 
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O, ce bucurie mare,  
Ne-a venit la arătare, 
Astă zi de bucuries 
De mai mare veselie. 

 
În astă cinstită casă, 
Văzând oaspeţi după masă, 
La masă şezând şi bând 
Şi nuntaşii aşteptând. 

 
Văd că vine oastea tare; 
Cu carăle încărcate, 
Aduc multă bunătate. 

 
Călăraşii înainte, 
Ca nişte oameni cu minte, 
Dă de ştire tuturor, 
Că se-nsoară un fecior. 

 
Vine nunul cu nuntaşii, 
Mirele cu călăraşii, 
Când încep ceterele, 
Desfătează inimile. 

 
Până jocul se sfârşeşte, 
Socăciţa se găteşte, 
Când intră oaspeţii-n casă, 
Bucatele stau pe masă. 

 
Aduc vin pe întrecute 
Unii stau pe lângă bute, 
Aduc vinul cel mai bun  
Ca să-nchine-ntâi la nun. 
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Paharele-s toate pline, 
De acuma toţi să-nchine, 
Pentru cinstea tinerilor, 
Auzind versul ceterilor. 

 
Şi-aşa zice, aşa sună: 
Fiţi meseni cu voie bună! 
Vivat! Vivat! Să trăiască, 
Mirele cu-a sa mireasă!  
 
 Seara, la apusul soarelui, după ce au gătat de mâncat şi 

de băut, au plecat cu toţii acasă plini de voie bună. La nici o 
nuntă până acum nu s-au cântat atâtea cântece religioase dar şi 
populare. 

A fost o nuntă ca-n poveşti, o nuntă ca aceea din Cana 
Galileii. 

Când era de muncă, strămoşii noştri daci munceau; 
când era de mers la biserică, cu toţii lăsau munca şi se rugau; 
când era o nuntă, cu toţii se veseleau, iar, când cineva murea, 
cu toţii erau solidari la casa mortului. Iar, în vreme de război, 
cu mic, cu mare făceau oastea cea puternică. Spre dreapta şi 
înalta cinstire din partea urmaşilor lor!  
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NAŞTEREA PRUNCULUI SAVA 
 

 
 Motto: „Şi îngerul Domnului le-a zis: «Nu vă temeţi.  

Că, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,  
care va fi pentru tot poporul…»” (Luca 2, 10)  

 
 
La trei luni după cununia religioasă cu Miltiade, Dochia 

a descoperit că este însărcinată. O bucurie imensă a învăluit-o; 
plutea de fericire. Abia îl aştepta pe soţul ei să vină din cetatea 
Musaios, să-i binevestească bucuria că va fi tătic. 

– Miltiade, dragul meu, mă simt atât de fericită, ca în 
noaptea nunţii noastre, când ne plimbam amândoi prin poiana 
înmiresmată de flori de lângă râu. Şi acum simt îmbrăţişarea ta 
atât de caldă şi inima ta, care s-a unit pe vecie cu inima mea 
înflăcărată, bătând neîncetat pentru tine. Îţi dau de veste o mare 
bucurie; sunt însărcinată. Mă simt în al nouălea cer de fericire; 
nu am cuvinte să-ţi mulţumesc pentru dragostea ta, pe care   
mi-ai dăruit-o neobosit, de la nuntă şi până astăzi. 

– Dochia, draga mea soţie, cât de mult am visat la 
această zi minunată, când tu aveai să-mi spui că sunt tătic, că se 
va naşte în casa noastră un prunc. 

– Miltiade, „Mare este Dumnezeu!”, vorba părintelui 
nostru duhovnicesc Sansalas; simt că acest copil este darul lui 
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Dumnezeu. Părintele Sansalas spunea că „a naşte un copil 
înseamnă a da mâna cu Dumnezeu”. 

– Dochia, abia acum înţeleg de ce în Biblie se spune că: 
„Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4, 8).  

Când spunem „iubire” ne gândim de obicei la două 
persoane care se iubesc, aşa cum am fi noi doi. Eu te iubesc 
mult, ca şi tu să mă iubeşti la fel de mult. Cu alte cuvinte, eu îţi 
ofer ceva, ca şi tu la rândul tău să-mi oferi ceva. Însă iubirea 
adevărată, profundă şi deplină se află doar între trei persoane şi 
nu două, ca în cazul nostru acum. De astăzi înainte, eu mă 
dăruiesc ţie prin copil iar tu mă vei iubi şi mai mult prin copil. 
Va trebui ca de astăzi să ne străduim a ne dărui mai mult unuia 
celuilalt prin copilul nostru. Va fi o revărsare a iubirii de la 
unul în celălalt, fără să aşteptăm nimic altceva decât creşterea 
în iubire a copilului nostru. 

– Miltiade, ai spus un mare adevăr cu privire la iubirea 
noastră, care de astăzi încolo este întreită. Mi-aduc aminte cum 
părintele nostru duhovnicesc Sansalas ne explica la predică 
Taina Sfintei Treimi. Iubirea stă la baza Sfintei Treimi: Tătăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl cel ceresc îl iubeşte pe 
Fiul Său Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. În Sfânta Treime, toate 
Persoanele se dăruiesc una alteia prin intermediul celeilalte. 
Există o revărsare totală de iubire între toate aceste Trei 
Persoane. Iubirea nu este egoistă. Ea se dăruieşte. Doar în 
cadrul Sfintei Treimi descoperim icoana adevăratei iubiri, după 
care însetăm noi oamenii. 

– Dochia, să încercăm de astăzi înainte să trecem de la 
iubirea trupească la iubirea spirituală, care este cea mai intensă 
şi cea mai durabilă şi care merge în veşnicie. 

– Aşa-mi doresc şi eu, Miltiade, ca iubirea noastră să fie 
precum o candelă sfântă ce arde pe altarul familiei noastre. 

Viaţa noastră capătă un sens, ea are o vocaţie sfântă: 
creşterea copilului nostru în iubire. 
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Ar fi tare bine dacă am merge chiar acum până la 
duhovnicul nostru Sansalas, ca să-i împărtăşim împreună 
vestea minunată că Dumnezeu ne-a dăruit un copilaş. 

– Bine ai zis, Dochia, căci recunoştinţa este o mare 
virtute şi o floare rară. Ce slujbă frumoasă ne-a făcut la 
cununie! Cât de fierbinte s-a rugat la Dumnezeu ca noi să avem 
copii în familia noastră! 

Cale de aproape o oră, ţinându-se de mână, cei doi au 
mers până la casa părintelui Sansalas. 

– Dragii mei, ce mult mă bucur să vă văd împreună ca 
doi porumbei. Ce bine vă stă împreună, ca două flori într-o 
tulpină! 

– Părinte Sansalas, noi nu mai suntem doi; de astăzi 
suntem trei. Sunt însărcinată, a vestit cu vocea plină de mare 
bucurie Dochia; suntem aşa de fericiţi. 

Lacrimile bucuriei se prelingeau pe feţele celor doi soţi. 
– Preaiubiţilor, este vestea cea frumoasă pe care am 

auzit-o astăzi. Mă bucur din suflet pentru acest dar dumnezeiesc: 
copilul. O familie fără copiii este ca o casă fără ferestre, ca o 
grădină fără flori. Copiii aduc lumină în familie şi frumuseţe în 
casă. 

– Dochia, aşa cum preotul este fericit că-L ţine în mâini 
pe Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfânta Împărtăşanie, la fel şi 
tu ai bucuria să-l porţi pe copilul vostru în pântece. 

De astăzi să-ţi faci semnul Sfintei Cruci mai des pe 
pântece şi să te rogi mai mult la Maica Domnului, Căreia să-i 
închini acest copil. Acest prunc te va bucura foarte mult aici pe 
pământ, dar mai ales în ceruri, de unde el va primi o cunună de 
stele. 

– Ce vorbă este aceasta, părinte, „cunună de stele”?! Ori 
va muri de tânăr ca mucenic, mărturisind credinţa creştină în 
faţa goţilor păgâni care ne aduc multă tulburare? 
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– Dochia, nu-ţi face griji pentru copilul tău; de acum 
Dumnezeu poartă grijă de fiecare în parte. Important este ca de 
acum să-l creşti cu credinţă şi dragoste de cele sfinte pe acest 
copil. Spovedeşte-te des şi te împărtăşeşte, ca să primeşti 
putere de sus, să duci cu bine sarcina şi să naşti uşor acest 
copil. 

Cu mare bucurie, Miltiade şi Dochia s-au întors în casa 
lor, foarte încântaţi că duhovnicul i-a binecuvântat pe toţi trei. 
Îşi aminteau cu plăcere şi emoţie acele cuvinte zise de părintele 
Sansalas: „Copilul vostru va fi mare înaintea lui Dumnezeu şi 
se va duce vestea despre el în toată Dacia”. 

Perioada sarcinii a trecut aşa de repede, de parcă totul a 
fost un vis frumos pentru Dochia. În fiecare zi se trezea 
vorbind cu copilul. 

Aşteptând cu nerăbdare să li se nască pruncul, cei doi 
soţi se gândeau deja ce nume să-i pună în ziua botezului, în 
timp ce Dochia murmura în fiecare zi: 

 
De-ar fi cerul cu putinţă 
Să-mplinească a mea dorinţă 
De mi-ar da un băieţel,  
Dragul mamei voinicel!  

  
N-ar fi prunc mai fericit 
Şi pe lume mai iubit, 
Alt copil n-ar fi ca el, 
Mititel şi frumuşel! 

  
Obrăjelu-i ca de spume  
N-ar avea seamăn pe lume, 
N-ar fi ochii nimănui 
Dulci ca ochişorii lui!   
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Iar eu, mândră măiculiţă, 
Pe-ai săi ochi, pe-a sa guriţă 
Ne-ncetat l-aş săruta, 
Săruta şi i-aş cânta!  

  
Şi i-aş face o descântare  
Să ajungă viteaz mare, 
Un viteaz ce-ar străluci 
Cum n-a fost, nici n-ar mai fi! 

  
Şi l-aş pune să se culce  
Pe al meu sân, leagăn dulce, 
Şi i-aş zice-ncetişor 
Nani, nani, puişor! 
 
 Dochia aduna de prin poieni tot felul de flori frumos 

mirositoare pe care le punea la uscat, pentru ca să i le aşeze în 
pătuţ copilului, atunci când se va naşte. 

Într-una dintre duminici, părintele Sansalas predica în 
cadrul Sfintei Liturghii despre valoarea şi frumuseţea 
înţelepciunii ca dar dumnezeiesc: „căci Domnul Dumnezeu dă 
înţelepciune; din gura Lui izvorăse ştiinţa şi prevederea” (Pilde 
2, 6). La această predică, el a scos în relief înţelepciunea împă-
ratului Solomon, care devenise vestit în toată lumea. Într-o bună 
zi, din ţara îndepărtată Etiopia, a venit la împăratul Solomon 
regina Saba să admire înţelepciunea acestui conducător al 
poporului evreu – ales de Dumnezeu (2 Paralipomena, 9, 1).  

În timp ce asculta cuvântarea părintelui Sansalas, 
gândul Dochiei se oprise pentru o clipă la acest nume, Saba. 

A început să-i placă tare mult acest nume; abia aştepta 
să se termine slujba, pentru a discuta cu Miltiade despre nu-
mele copilului, care urma să se nască foarte curând. 
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După ce s-au miruit şi au cerut binecuvântare de la 
părintele Sansalas, Miltiade şi Dochia au plecat împreună spre 
casă, comentând predica zilei. 

– Miltiade, mie mi-a plăcut tare mult numele de Saba, 
care ne duce cu gândul la regina Saba a Etiopiei.  

– Dochia, aşa este, şi mie îmi place; dar poate copilul 
nostru nu este fetiţă şi poate ne va da Dumnezeu un băieţel. 
Atunci i-am pune numele Sava. Aş vrea ca acest copil să alerge 
şi el după înţelepciune, precum această regină. Într-o discuţie 
cu mai mulţi tineri, pe când părintele Sansalas ne vorbea despre 
vechile popoare orientale, a pomenit şi de un rege, pe nume 
Savvas, al poporului hindus, şi de un oraş, Saba, care se află 
aproape de malul Mării Roşii. Tot în această zonă locuiau şi 
Sabeii, o populaţie arabă din antichitate. 

– Miltiade, cred că cea mai bună alegere de nume 
pentru copilul nostru drag este Sava; ne duce cu gândul la 
Mântuitorul Hristos, care ne-a salvat prin Jertfa Sa de pe Cruce. 
Şi, apoi, numele de Sava începe cu aceeaşi literă cu care începe 
numele duhovnicului nostru drag Sansalas. 

De cum au apărut durerile naşterii, moaşa satului Berca 
a venit repede, cerând să i se aducă degrabă lângă patul unde 
Dochia avea să nască o furcă de tors, un topor şi o bâtă, 
însemnând că de va naşte o fată să tragă la furcă iar, de va naşte 
prunc, să tragă la topor sau la bâtă. Moaşa, cu voce tare, a 
început să zică: 

De va fi fată, 
Să iasă la furcă; 
De va fi băiat, 
Să iasă la topor. 
Uneori, dacă o femeie năştea greu, moaşa se punea în 

genunchi şi se ruga. Dacii credeau că îngenuncherea grăbeşte 
naşterea unui copil. 
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Atunci când se năştea un copil, dacii erau trişti, 
deoarece viaţa pământească este în sine o luptă plină de 
greutăţi şi necazuri. Iar, când murea cineva dintre daci, familia 
celui decedat trăia o mare bucurie, căci ştia că sufletul celui 
răposat se mută la Zamolxis, „în loc luminat, în loc de odihnă, 
în loc de verdeaţă, unde nu este durere şi nici întristare”. 

În scurtă vreme, Dochia a născut un băiat care din 
primele clipe a dat semn că are voce şi că poate cânta cât îl ţine 
guriţa. Semnul era bun, pentru că, atunci când un copil plânge 
la naştere, arată că este sănătos şi că are poftă de viaţă. 

Moaşa, de bucurie că s-a născut băiat, a ridicat repede 
copilul în sus, rostind: 

Acest băiat 
Ce l-am ridicat 
Să fie norocos, 
Şi mintos, 
Şi voios, 
Şi drăgăstos, 
Şi sănătos, 
Şi învăţat, 
Om de treabă 
Şi luat în seamă! 
După ce l-a spălat pe prunc cu apă ca să nu-i fie frig 

când se va face mare, moaşa l-a dat în primire Dochiei, care cu 
bucurie l-a strâns la piept, dându-i să sugă lăptişor, ca să 
crească mare. 

De când a apărut copilul Sava în casa părinţilor totul s-a 
umplut de lumină şi de bucurie. Vecinele au venit degrabă, una 
câte una, să admire frumuseţea copilului şi să o îmbărbăteze pe 
Dochia. 

Miltiade era tare fericit că are un băiat; şi-a pus mari 
speranţe în acest copil, pe care, ajuns mare, deja îl vedea bun 
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de ajutat la muncile gospodăriei. La rândul ei, Dochia era şi 
mai încântată de pruncul ei. 

Chiar din prima zi de naştere, 12 aprilie 334, părintele 
Sansalas a venit la casa soţilor Miltiade şi Dochia pentru a 
sfinţi apa din care să bea lăuza şi cu care să stropească copilul 
când îi face băiţă. 

La opt zile de la naşterea pruncului, părintele a venit 
din nou pentru a-i citi rugăciuni atât mamei copilului, cât şi 
moaşei care a asistat naşterea pruncului iar la sfârşit a citit o 
rugăciune de însemnare a pruncului, adică de punere a numelui 
Sava. 

Copilul creştea văzând cu ochii. Era plin de viaţă şi 
zburda prin grădină şi prin poieni, ca un ied jucăuş. Mama abia 
aştepta să se facă mare şi să-l vadă la casa lui. În fiecare zi îi 
povestea din vieţile sfinţilor şi, mai ales, întâmplări din viaţa 
lui Iisus Hristos. 

Duminica, marea bucurie a lui Sava era să meargă la 
biserică, însoţit de alţi copii din sat şi, mai ales, să intre în altar 
ca să-l ajute pe părintele Sansalas să aprindă cădelniţa şi 
lumânările din sfeşnice. 

Părintele Sansalas îl binecuvânta mereu. 
- Să ajungi mare şi să-L mărturiseşti pe Hristos chiar cu 

preţul vieţii tale! 
Să nu-ţi fie frică de nimeni şi de nimic, doar de 

Dumnezeu să ai teamă! 
Frica de Dumnezeu înseamnă teama de a nu-L pierde 

pe Dumnezeu. 
Atunci când îl avem pe Dumnezeu tot timpul în noi, nu 

ne este frică de nimic. 
Să fii un băiat curajos şi credincios!  
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UN VIS CIUDAT 
 

 
Motto: „Iar după ce au plecat ei, iată îngerul 

Domnului i se arată în vis lui Iosif, zicând:  
«Ridică-te, ia Pruncul şi pe maica Sa şi fugi în Egipt 
şi stai acolo până când îţi voi spune eu, fiindcă Irod 

vrea să caute Pruncul ca să-L omoare»”  
(Matei 2,13).  

 
 
– Sava, am avut astă-noapte un vis tare ciudat, care m-a 

pus mult pe gânduri. 
– Ce fel de vis, mamă? 
– Se făcea că tu te înveleai cu apa râului Musaios, ca şi 

când ţi-ai fi pus pe tine o cămaşă albă şi aveai în mână o cruce 
îndreptată spre ceruri. Urechile tale erau lipite de fundul apei; 
ascultai acolo ceva tainic, care venea din lumea de dincolo. Un 
stol de lebede zbura pe deasupra apei în jurul tău. 

Ce să fie oare acest vis? 
– Mamă, nu-ţi face griji pentru mine. Dragostea ta 

deosebită de mamă, eu fiind singurul tău copil, poate te face să 
fii mai grijulie şi să tresari mereu în noapte când visezi ceva. 
Dar tu ştii că eu sunt un copil cuminte şi credincios şi, apoi, nu 
uita vorba aceea înţeleaptă şi plină de credinţă, rostită mereu de 
duhovnicul casei noastre, părintele Sansalas, pe care o zice la 
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tot pasul: „Mare este Dumnezeu!” Şi mai ştii că de la botez eu 
am primit un înger păzitor care mă însoţeşte la tot pasul şi de 
rele mă fereşte. 

Multă vreme acest vis a marcat-o adânc pe Dochia care, 
adeseori, îi spunea soţului: 

– Bărbate, nu e semn bun; ceva se va întâmpla cu acest 
băiat. Ce mult aş vrea să mai am măcar un copil, fie şi o fată! 

– Dochia dragă, avea dreptate arhiepiscopul Vasile, 
unchiul meu din cetatea Cezareea Capadociei, care spunea 
mereu în predică: „Un singur copil înseamnă niciunul”. 

La scurtă vreme, Dochia avu din nou acelaşi vis ciudat. 
Nu a îndrăznit să-i mai spună copilului, dar bărbatului 

totuşi i s-a destăinuit. 
– Măi Miltiade, eu cred că băiatul nostru va păţi ceva; 

presimt lucrul acesta. Iată, astă-noapte am avut din nou acelaşi 
vis cu copilul nostru în apa râului Musaios. 

– Femeie, nu te mai gândi la vise, căci de multe ori şi 
diavolul aduce imaginaţii omului noaptea, în somn, ca să-l 
sperie şi să-l întristeze. Eu cred că tu îl iubeşti mai mult pe 
copil şi mai puţin pe Dumnezeu. 

– Miltiade, cum să nu-l iubesc; doar băiatul nostru este 
darul lui Dumnezeu şi prin copil eu îl văd pe bunul Dumnezeu, 
care ne-a umplut cu lumină căsuţa de când s-a născut Săviţă al 
nostru. 

- Soţie dragă, dacă Dumnezeu are de gând să-l cheme la 
El pe copilul nostru, noi nu ne putem opune. 

Îţi aduci tu aminte cum s-a adresat Dumnezeu 
patriarhului biblic Avraam: „Adu-l ca jertfă pe unicul tău fiu 
înaintea Mea şi te voi binecuvânta pe tine şi pe urmaşii 
urmaşilor tăi”. 

Abia se liniştise biata Dochia, că următoarea noapte - 
din nou acelaşi vis ciudat. 
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– Soţule, eu trebuie să merg numaidecât la părintele 
duhovnic Sansalas, să mă spovedesc, deoarece mă tulbură mult 
viitorul băiatului nostru. 

Dis-de-dimineaţă a plecat grăbită pe o cărare ce duce 
de-a dreptul la casa părintelui paroh. 

Pe o pajişte înflorită, împrejmuită de castani ale căror 
flori atârnau ca nişte ciorchini, se afla o casă modestă, cu un 
cerdac mare, unde părintele citea din Biblie. 

– Sărut mâna, părinte Sansalas. 
– Ce-i cu tine, Dochia, aşa dis-de-dimineaţă; ce vânt te 

aduce? 
- Părinte, am avut un vis tare ciudat, care s-a repetat de 

mai multe ori şi nu mai am pace-n suflet. 
– Dochia, nu uita că sunt vise şi de la diavol dar sunt şi 

semne de la Dumnezeu. Dar, mai întâi, şezi în genunchi să-ţi 
citesc o moliftă de liniştire a sufletului şi apoi să vorbim despre 
visul care nu-ţi dă pace. 

Din clipa când părintele a pus peste capul ei patrafirul şi 
mâinile sale îmbătrânite, Dochia a început să se lumineze la 
faţă şi, cu vocea ei domoală, a pornit să se destăinuie. 

- Părinte, l-am visat de trei ori în apa râului pe băiatul 
meu Sava; ţinea o cruce în mână şi mulţi goţi se aflau pe mal, 
chiuind şi strigându-i pe zeii lor. 

– Dochia, tocmai acum citeam în Sfânta Scriptură ceva 
foarte interesant. Era vorba despre o întreită chemare pe care 
Dumnezeu a făcut-o lui Samuel. Uite ce scrie aici în Biblie, în 
prima carte a regilor: «…şi pruncul Samuel slujea Domnului 
sub povaţa preotului Eli. 

În zilele acelea, cuvântul Domnului era rar şi nici 
vedeniile nu erau dese. Şi iată în vremea aceea, când Eli stătea 
culcat la locul său şi ochii lui începuseră a se închide şi nu mai 
putea să vadă; când sfeşnicul Domnului nu se stinsese încă şi 
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Samuel era culcat în cortul Domnului, unde era chivotul lui 
Dumnezeu, a strigat Domnul către Samuel: „Samuele, 
Samuele”, iar el a răspuns „Iată-mă”. Şi a alergat la Eli şi a zis: 
„Iată-mă!. La ce m-ai chemat?” Acela însă a răspuns: „Nu te-am 
chemat. Du-te înapoi şi te culcă!”, şi s-a dus Samuel şi s-a 
culcat. Iar Domnul a strigat a doua oară pe Samuel: „Samuele, 
Samuele!” şi acesta s-a sculat şi a venit iar la Eli şi a zis:   
„Iată-mă! De ce m-ai chemat?”. Şi acela i-a zis: „Nu te-am 
chemat, fiul meu, du-te înapoi şi te culcă!” Samuel nu cunoştea 
atunci glasul Domnului şi cuvântul Domnului nu i se desco-
perise încă. Dar Domnul a strigat pe Samuel şi a treia oară. Şi s-a 
sculat acesta şi a venit la Eli şi a zis: „Iată-mă! La ce m-ai 
chemat?” Atunci… a zis Eli către Samuel: „Du-te înapoi şi te 
culcă şi când Cel ce te cheamă te va mai chema, tu să zici: 
Vorbeşte, Doamne, că robul Tău ascultă!”. Şi s-a dus Samuel şi 
s-a culcat la locul său. Şi a venit Domnul şi a stat şi a strigat ca 
întâia oară şi ca a doua oară: „Samuele, Samuele!”. Iar Samuel a 
zis: „Vorbeşte, Doamne, că robul Tău ascultă!”. Şi a zis Domnul 
către Samuel: „Iată, am să fac în Israel un lucru, încât cine va 
auzi de el aceluia îi vor ţiui amândouă urechile. În ziua aceea voi 
face cu Eli toate câte am spus despre casa lui; toate le voi începe 
şi le voi sfârşi”» (1 Regi, 3, 1-12).  

Pe Dochia au năpădit-o lacrimile; înţelesese că 
Dumnezeu are o mare lucrare cu fiul ei Sava. 

– Dochia, de astăzi să fii fericită, că Dumnezeu a ales în 
ceruri pe fiul tău ca mucenic. Apa şi Crucea din visul tău ciudat 
arată moartea şi învierea prin Hristos, care S-a răstignit pe 
Cruce pentru a noastră mântuire. 

Fii tare şi pune-ţi nădejdea toată în Dumnezeu! 
Dacă mai ai puţină răbdare, am să-ţi citesc ceva din 

martiriul Sfântului Policarp, episcopul Smirnei, care a fost 
martirizat pe data de 23 februarie 155. 
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,,1. V-am scris, fraţilor, cele privitoare la martiri şi 
despre Fericitul Policarp, care a făcut să înceteze persecuţia, 
pecetluind-o, ca să spunem astfel, prin mucenicia sa: căci toate 
cele petrecute s-au făcut ca Domnul să ne arate din cer ce 
înseamnă mucenicia cea după Evanghelie. 

2. Căci, asemenea Domnului, el a aşteptat să fie dat 
(morţii), pentru ca şi noi să devenim imitatorii lui, nu căutând 
numai cele ale noastre, ci şi cele ale aproapelui. Căci dragostea 
adevărată şi statornică urmăreşte ca cineva să se mântuiască nu 
numai pe sine, ci pe toţi fraţii. 

3. Fericite şi vrednice de laudă sunt toate muceniciile 
care s-au făcut după voia lui Dumnezeu, căci, devenind noi mai 
evlavioşi, trebuie să atribuim lui Dumnezeu puterea Sa peste 
toate. 

4. Într-adevăr, cine nu va admira curajul, răbdarea şi 
iubirea lor de Dumnezeu? Sfâşiaţi prin biciuiri, de li se vedea 
alcătuirea trupului lor până la vinele şi arterele dinăuntru, ei au 
răbdat atât de mult, încât şi pe cei ce stăteau în jurul lor i-au 
făcut să plângă şi să se vaite; iar ei au arătat atâta tărie 
sufletească, încât niciunul dintre ei n-a gemut şi n-a suspinat, 
cei chinuiţi dovedindu-ne tuturor că, în ceasul muceniciei, prea 
vitejii martiri ai lui Hristos sunt ca şi dezbrăcaţi de trup sau, 
mai bine zis, că Domnul Însuşi este de faţă şi vorbeşte cu ei”. 

La auzul acestor cuvinte patristice, Dochia s-a liniştit 
profund şi s-a resemnat în sine că alt drum pentru fiul ei nu este 
decât mucenicia pentru Hristos, de la care va primi cununa 
veşniciei. 

Cu multă pioşenie, ea a sărutat mâna duhovnicului 
Sansalas şi şi-a luat rămas bun. 

– Binecuvântează-mă, părinte, să merg acasă şi să mă 
rog mai mult pentru fiul meu Sava, ca să-l întărească şi mai 
mult Dumnezeu în dreapta credinţă. Dar, înainte de asta, 
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părinte Sansalas, vreau să-ţi spun că am un gând pe care-l simt 
ca venind de sus: să îl încredinţez pe fiul meu sfinţiei tale, să-ţi 
fie ucenic şi să-l înveţi frumoasele cântări bisericeşti şi 
rânduiala slujbelor, că tot am rămas noi de curând fără dascăl la 
biserica satului, de când badea Aristide a trecut la cele veşnice. 

– Dochia, cu adevărat Dumnezeu ţi-a dat acest frumos 
îndemn ca să-ţi încredinţezi fiul Bisericii lui Hristos, care este 
şi mama duhovnicească a fiecăruia dintre noi. 

Cu inima împăcată de sfaturile şi vorbele cu tâlc ale 
părintelui Sansalas, Dochia a plecat grăbită spre casă, să îşi 
îmbrăţişeze fiul şi soţul, pe care îi lăsase la muncile din 
gospodărie. 

Era nespus de fericită că părintele Sansalas îl va învăţa 
pe fiul ei tipicul slujbelor şi mai ales frumuseţea cântărilor 
bisericeşti. 

Această bucurie interioară avea să îi fie curmată peste 
un ceas.  
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DRUMUL SPRE CASĂ 
 
 

Motto: „Fiindcă noi ştim că dacă acest cort - 
locuinţa noastră pământească - se va strica,  

avem zidire de la Dumnezeu, casă  
nefăcută de mână, veşnică în ceruri”  

(2 Corinteni, 5, 1).  
 
 

Drumul spre casă i s-a părut tare lung Dochiei, deşi îi 
sfârâiau opincile în picioare. Când să iasă din pădure, a auzit 
un ţipăt puternic dinspre malul râului. 

O fetiţă sărmană, orfană de tată, care locuia la marginea 
satului Berca, venise de dimineaţă să pescuiască cu undiţa, 
pentru a-i face mamei ei o surpriză la masa de prânz. Abia 
apucase să prindă câţiva peşti, când, deodată, alunecase de pe 
înălţimea malului, căzând chiar într-un loc unde apa era adâncă 
şi cu multe ochiuri învolburate. 

Dochia, văzând disperarea fetei, n-a mai realizat că ea 
niciodată în viaţa ei n-a înotat şi că apa este mare; aşa cum era 
îmbrăcată, s-a aruncat direct în apă, reuşind să o prindă de 
mână. 

Aici, în apă, Dochia şi-a aminti acel vis ciudat cu fiul ei 
Sava învăluit în apa râului Musaios. Parcă-l vedea pe băiatul ei 
pe fundul apei, ascultând cu urechile ecoul lumii de dincolo. 
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– Doamne, ajută-mă să salvez această fetiţă care putea 
fi chiar copilul meu! 

La un moment dat, puterile i-au slăbit, a simţit că se 
scufundă dar a reuşit să o împingă cu putere pe fetiţă spre un 
buştean care plutea pe apă. 

– Draga mea, prinde-te repede de acest buştean; acum 
eşti ca şi salvată. Ferice de tine! 

În timp ce fetiţa s-a prins de buşteanul aflat cu un capăt 
pe mal, Dochia a fost luată de vârtejul unui ochi şi dusă la 
fundul apei, după care revenise pentru câteva minute. Era 
fericită când a văzut-o pe fetiţă călare pe acel buştean. 

- De acum pot să mor împăcată că am putut salva acest 
copil. 

După care din nou a fost trasă la fundul apei, pentru ca, 
mai târziu, trupul ei, întins ca o cruce, să iasă fără suflare la 
suprafaţă, plutind în josul râului. 

Această fetiţă salvată de la înec a alarmat toţi vecinii, 
care au venit în grabă mare să scoată din apă trupul fără viaţă al 
Dochiei. În aproape o oră, mai tot satul s-a strâns cu făclii şi 
tămâie la dangătul clopotului. 

Pe Părintele Sansalas, la auzul acestei veşti, l-au năpădit 
lacrimile. 

– Doamne, ce scurtă este viaţa aceasta pământească! 
Acum câteva ceasuri era la mine şi am spovedit-o; acum, 
Dumnezeu i-a luat sufletul atât de curat şi de dăruit pentru fiul 
ei, Sava, cât şi soţului ei, Miltiade. I-a fost teamă de apă, ca să 
nu moară de ea fiul ei, Sava, şi iată că tot de apă a avut parte la 
moartea ei. Doamne, Dumnezeule, ce taine mari se petrec în 
lumea aceasta, pe care noi nu le înţelegem! 

Zicând acestea, părintele Sansalas şi-a luat repede 
epitrafilul şi molitvelnicul şi a plecat la apa râului Musaios, 
unde deja era strânsă multă lume. Veniseră şi câţiva goţi din 
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administraţia localităţilor de pe valea râului Musaios. Toţi 
sătenii au fost surprinşi de ce tocmai fratele lui Atharid, fiul 
dregătorului got Rothesteu, venise personal la această 
procesiune religioasă. 

Casa Dochiei se afla la o răscruce de drumuri, lângă 
podul peste apa râului. La locuinţa ei poposiseră mulţi străini, 
pe care îi apucau noaptea pe drum. Casa ei era ca şi „sânul lui 
Avraam”, plină de ospitalitate pentru toată lumea, fie ei creştini 
sau păgâni. Ca dovadă, în prima zi de priveghi, la locuinţa lui 
Miltiade şi a fiului său, Sava, era şi fratele lui Atharid gotul. 
Dar mulţi păgâni goţi aveau un respect deosebit faţă de creştinii 
ospitalieri din satul Berca. 

Părintele Sansalas îi educa mereu pe enoriaşi la predică 
să fie darnici şi primitori, aşa cum erau pe vremuri strămoşii 
noştri, dacii, care i-au impresionat prin aceasta chiar şi pe 
duşmanii lor. Pe lângă textele biblice, Sansalas se folosea şi de 
exemple din istoria dacilor. 

- Fraţilor, ospitalitatea este mărturia vie a credinţei 
noastre în milostivul Dumnezeu. Herodot, părintele istoriei 
antice, consemnează un episod al ospitalităţii strămoşilor noştri, 
demn de luat în calcul. Lisimah, comandant al macedonenilor, a 
fost servit în cortul regelui dac Dromichetes în vase din aur şi 
argint, în timp ce conducătorul strămoşilor noştri şi toţi sfetnicii 
lui serveau din vase de lut şi de lemn.  

După ce au scos trupul Dochiei din apa râului, câteva 
femei evlavioase l-au spălat şi i-au pus haine albe, încât aveai 
impresia că este o mireasă. Aşa se face că, atunci când a   
văzut-o în sicriul din lemn de brad mirositor a tămâie, lui Sava 
nu-i venea să creadă că mama lui a murit cu adevărat. 

– Tată, uite ce liniştită doarme; cred că este foarte 
obosită de cât s-a luptat cu apa, ca să o salveze pe copila 
vecinei noastre. Ia priveşte ce faţă fericită şi ce piele catifelată 
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are! Cu mâinile ei, ce mult mă mângâia pe mine dar şi pe tine! 
Miltiade începuse să lăcrimeze. 
– Părinte Sansalas, cât trebuie să o lăsăm pe mama să 

doarmă? Aş vrea să o trezesc şi să-i spun aşa: te iubesc, mamă, 
şi n-am să mă mai scald în apa râului. 

– Dragul meu, mama ta are nevoie de multă odihnă; de 
retragere departe printre nori, în grădina raiului, pentru a-ţi 
pregăti acolo ţie o cunună de mucenic din stele strălucitoare. 
Sufletul ei este nemuritor, pentru că el vine de la Dumnezeu şi 
el trebuie să se întoarcă tot la Dumnezeu. 

La sicriul Dochiei, aproape toată lumea adusese ramuri 
verzi din pădure, flori de prin poieni, muşcate de la ferestre. 

– Vezi tu, Sava, cum florile tot la o floare trag? Mama 
ta a fost o floare pe pământ şi acum merge împodobită cu flori 
înaintea Maicii Domnului, i-a spus părintele Sansalas. 

– Miltiade, dragostea nu moare niciodată, pentru că ea 
izvorăşte din Dumnezeu, care este iubire (1 Ioan 4, 8). În 
„Cântarea Cântărilor”, regele Solomon ne spune că „iubirea 
este mai puternică chiar decât moartea”. Iubirea te va face să 
nu o uiţi niciodată. Adevăratul ei mormânt se află în inima 
celor vii. Din inima ta nimeni nu o poate scoate, pentru că mare 
este Taina Căsătoriei, după cum ne zice Sfântul Apostol Pavel 
despre unirea bărbatului cu soţia sa prin cununia religioasă: 
„Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică” 
(Efeseni 5, 32). 

În timpul acesta, Miltiade îi mângâia fruntea fiului său 
Sava, care încă nu realiza nimic cu privire la moartea mamei 
sale. 

Deodată, în camera unde se afla sicriul a intrat tocmai 
fetiţa salvată de la înec. 

– Dădică Dochia, tu eşti pentru mine o a doua mamă; 
m-ai născut din nou din apa ucigaşă. Tu ai murit ca eu să 
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trăiesc acum. N-am să te uit niciodată. Am să mă călugăresc şi 
am să te pomenesc mereu. Măcar atâta lucru să fac şi eu pentru 
tine. 

Sava deodată tresări când auzi cuvântul „moarte”; „tu ai 
murit” şi „am să mă călugăresc, ca să te pomenesc mereu”. 

– Da, există moarte, a zis în sinea sa Sava; mama mea a 
murit. Acum înţeleg de ce atâta lume în casa noastră. Niciodată 
n-am văzut în locuinţa noastră atâtea lumânări aprinse şi flori 
de tot felul. Mamă, îţi promit că şi eu mă voi călugări; voi 
sihăstri în aceşti codri, aproape de casa părintelui Sansalas, şi 
am să-ţi cânt mereu la mormânt cântec de dor şi de suflet; 
cântec lui Dumnezeu, ce mult îţi plăcea ţie mamă. Ce mamă 
bună am avut! Ce mult te-am iubit, pentru că am simţit mereu 
iubirea ta de mamă! 

Nimeni nu te poate înlocui în lumea aceasta, mamă! 
Fiecare suntem unici în această lume, îmi spunea într-o zi 
părintele Sansalas. Aşa cum nu găsim două frunze la fel într-un 
copac, tot la fel sunt şi oamenii pe acest pământ, deosebiţi unul 
de altul. Mamă, o să-mi fie tare dor de tine! Am să port mereu 
ca amintire brâul pe care mi l-ai făcut cadou de ziua mea de 
naştere în acest an. 

Părintele Sansalas se apropie încet de Sava, lângă 
sicriu, îl binecuvântă pe frunte, dându-i o cruciuliţă de lemn cu 
un fir pe care i-a aşezat-o la gât, spunându-i:  

- Aceasta este „crucea orfanului” care-ţi va aduce 
aminte mereu de existenţa mamei tale. Fii fericit şi demn că ţi-a 
dăruit Dumnezeu o astfel de mamă curajoasă, care nu s-a temut 
de moarte. Ziua de astăzi este cea mai importantă lecţie pe care 
ţi-o dă mama ta: o lecţie de curaj şi de mărturie. 

Vor veni vremuri de prigoană: tu să fii tare în credinţă! 
De va fi voia lui Dumnezeu – vorba mamei tale – chiar în apa 
râului Musaios cu crucea în mână îl vei mărturisi pe Hristos. 
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Sava era uimit de toate aceste vorbe rostite de preotul 

Sansalas. Lumea din jur habar nu avea ce se va întâmpla peste 
câţiva ani cu Sava, care va fi prigonit de goţii păgâni şi apoi 
martirizat chiar în apa râului acesta, împlinindu-se astfel visul 
ciudat pe care îl avusese mama sa Dochia, cu ceva vreme în 
urmă. În noaptea aceasta, Dumnezeu a aprins ca-ntr-un 
policandru uriaş toate stelele de pe cer. 

O lună plină lumina toată curtea. Lumea stătea în-
gândurată, când deodată părintele Sansalas a început slujba de 
priveghi; citea Psaltirea şi din Evanghelia Mântuitorului 
Hristos. 

La fiecare catismă, părintele citea o rugăciune de 
dezlegare. 

Nimeni nu îndrăznea să vorbească altceva. Era o tăcere 
profundă; se auzea ecoul tainicelor întrebări ale oamenilor. 

– De ce a murit Dochia de tânără?  
– Ce se va întâmpla cu fiul ei? 
După citirea Evangheliilor, părintele Sansalas a dat 

tonul la cântarea „Hristos a înviat!” şi, deodată, mulţimea 
întreagă din curte a cântat „Hristos a înviat”. 

Cerul parcă era o imensă catedrală răsunătoare. 
Această atmosferă de priveghi a înfiorat sufletele 

tuturor. Toţi erau cuprinşi de linişte sufletească şi împăcare cu 
sine. Acum au înţeles că la mijloc a fost o lucrare a lui 
Dumnezeu şi că El va avea grijă personal atât de Sava, cât şi de 
tatăl lui, Miltiade. 

La căpătâiul sicriului Dochiei, părintele Sansalas a 
început să spună celor aflaţi la priveghi rostul cugetării despre 
moarte, cum trebuie ea privită dar şi depăşită. Seninătatea în 
faţa morţii este suprema încredere în nemurire, în lumea de 
dincolo, care este mult mai reală decât aceasta în care trăim noi 
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şi care este plină de suferinţe. 
– Noi suntem prea legaţi de lumea aceasta şi credem că 

doar aceasta există. Ca să înţelegeţi că mai există o altă lume, 
am să vă dau un exemplu grăitor dintr-o convorbire pe care un 
pui de găină aflat încă în ou a avut-o cu cloşca găină. Biata 
cloşcă se străduia din răsputeri să convingă puiul că atunci 
când va ieşi din găoace va întâlni o lume mare şi frumoasă, cu 
flori şi insecte, copaci, oameni şi tot felul de alte minunăţii pe 
care le-a creat Dumnezeu. Puiul însă nu credea nimic din cele 
spuse; pentru el, lumea era doar interiorul oului, altceva nu 
vedea şi nu simţea. Abia peste câteva ceasuri, când reuşi să iasă 
din ou, a început atât de mult să se minuneze şi să exclame: 
Doamne, ce frumuseţe deosebită în acest univers! Acum se 
convinsese că tot ce i-a spus mai devreme mama lui cloşcă era 
foarte adevărat. Aşa se întâmplă şi cu noi; abia când plecăm din 
lumea aceasta mărginită şi întunecată în celălalt plan de 
existenţă ne dăm seama că există o lume mai mare şi mai 
frumoasă; un loc unde nu este durere şi întristare. 

Aceste vorbe ale părintelui Sansalas i-au pus pe toţi pe 
gânduri şi o pace lăuntrică i-a cuprins pe toţi. 

Parcă tuturor le venea să zboare spre stele, după 
Dochia. 

După ce a tămâiat încă o dată sicriul şi toată odaia în 
care îşi odihnea somnul de veci Dochia, părintele Sansalas, cu 
gândul la moartea ei, în apă, le spusese celor de faţă la 
priveghi: 

– Moartea este o apă, în care intrăm în clipa în care am 
venit pe lume, pe care trebuie să o trecem. Cel care trece 
primul apa aceasta ajunge încă în vremea vieţii sale pământeşti 
în tărâmul bucuriei, adică acolo unde moartea nu mai are 
putere. 

Acel tărâm unde nu mai sunt schimbări, despre care ne 
vorbeşte Vasile de la arhiepiscopia Cezareei Capadociei, este 
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cu putinţă de atins chiar şi aici pe pământ. 
– Ce este moartea? Moartea este ceea ce stă între noi şi 

Dumnezeu. Aş spune într-un fel că, dacă am întinde mâna până 
la Dumnezeu, locul, distanţa care nu ne ajung pentru a-L atinge 
este chiar moartea. Dacă am lua această moarte şi am pune-o 
sub picioarele noastre, am ajunge la Dumnezeu. Asta facem noi 
în apa Botezului, asta facem noi toată vremea vieţii noastre de 
creştini; înghesuim puţin moartea, o punem la picioarele 
noastre, căci, călcând pe ea, ajungem la Dumnezeu. Şi, în 
spaţiul acesta în care suntem noi şi Dumnezeu, nu mai este nici 
un alt lucru care ar putea să ne folosească drept suport, scară, 
trambulină pentru a-L atinge în sfârşit pe Dumnezeu. 

Am zis că moartea este o taină. De fapt, este o singură 
taină pe lume: taina iubirii, taina iubirii dintre om şi 
Dumnezeu. Şi toate câte le-a rânduit Dumnezeu omului nu sunt 
străine de această taină, iar moartea, care ne înfricoşează pe noi 
atât de mult, vom vedea că încununează această iubire. 

Moartea nu trebuie văzută ca un duşman care trebuie 
învins, ci ca un prieten care ne apropie mai repede şi mai mult 
de Dumnezeu. 

Abia în faţa morţii înţelegem cu adevărat rostul 
existenţei noastre pe acest pământ: pregătirea pentru veşnicie. 
Moartea nu este ultimul cuvânt de spus în lumea aceasta, ci 
viaţa prin înviere. Mâine, la slujba de înmormântare, vom pune 
mare accent pe învierea morţilor. Învierea este puterea credinţei 
noastre în nemurire, pe care o avem din moşi strămoşi. 

Dacii noştri se bucurau când mureau, deoarece prin 
această eliberare ei zburau la ceruri, aşa cum afirma şi 
Zamolxis. 

O slujbă aşa de lungă de priveghi n-a mai fost la nimeni 
în sat, a mai adăugat părintele Sansalas, când a plecat pentru un 
scurt răgaz acasă, către ziuă.  
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SLUJBA DE PROHODIRE 
 
 

Motto: „Că după cum toţi mor în Adam, tot aşa 
toţi vor învia întru Hristos” (1 Corinteni, 15, 22)  

 
 
În fiecare zi, noi facem experienţa morţii noastre, dar în 

acelaşi timp şi a învierii. 
Seara, când ne culcăm în pat, este ca şi când ne-am 

aşeza într-un sicriu, punându-ne mâinile pe piept. Pe timpul 
nopţii, ne desprindem cu totul de lumea aceasta; nu mai ştim 
nimic din ceea ce se întâmplă cu noi şi nici în jurul nostru. 
Dimineaţa, ne trezim; ne dăm jos din pat şi reluăm activitatea 
de la capăt. Parcă venim dintr-o altă lume.  

În această dimineaţă, tot satul s-a trezit mai devreme. 
Toată lumea dorea să fie prezentă la slujba de 

prohodire. 
Satul era foarte răsfirat iar casa în care locuia Dochia se 

afla aproape de râu. De la locuinţa ei şi până la biserica satului 
era cale de câteva ore. Acolo se afla şi cimitirul satului, cu 
multe cruci, unele de piatră de Ciuta, altele din lemn de stejar. 
Aceste cruci erau o mărturie vie de câtă lume se mutase deja în 
lumea de dincolo. Parcă erau mai multe candele aprinse 
noaptea în cimitir decât hornuri la case pe care să iasă fumul. 
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Războaiele, persecuţiile religioase, bolile curmaseră vieţile 
multor persoane. 

Părintele Sansalas a coborât încet pe cărare, proptindu-se 
într-un toiag. Avea o barbă albă şi lungă, de ziceai că-i cu 
adevărat un moş Crăciun încărcat cu daruri. Pacea lăuntrică îi 
acoperea tristeţea morţii Dochiei. Cu un ochi plângea şi cu altul 
se bucura că Dumnezeu i-a mai dat încă zile să participe la 
acest eveniment din viaţa familiei lui Sava, înmormântarea 
mamei, slujbă care devenise o sărbătoare pascală a satului şi 
care atrăsese lume multă, de pe toată valea. Parcă era o nuntă 
cosmică. Chiar şi natura înconjurătoare se îmbrăcase în haină 
de sărbătoare. 

Zori de ziuă se revarsă 
Rumine şi luminoasă 
Şi vestesc o zi plăcută 
Ca pentru nuntă făcută. 
Părintele Sansalas cugetă în sine că niciodată nu a fost 

atâta lume, atât la priveghi, cât mai ales astăzi, la slujba de 
prohodire. 

Ajuns în faţa porţii Dochiei, părintele Sansalas şi-a tras 
o clipă răsuflarea, după care îndată l-a îmbrăţişat pe Sava, care 
tocmai venea spre drumul din faţa casei. 

– Hristos a înviat!  
– Adevărat a înviat!, părinte Sansalas, şi cu adevărat şi 

mama mea va învia.  
– Aşa este, Sava; iubirea nu poate muri, deoarece ea 

este veşnică, iar inima mamei tale era plină de dragoste, în 
primul rând pentru Dumnezeu şi apoi pentru tine şi toată lumea 
care o-nconjura. 

– Eu nu-mi aduc aminte, părinte Sansalas, ca vecina 
mea să se fi certat vreodată cu cineva din sat sau din altă parte. 
Era înzestrată cu multă răbdare şi bunătate, se destăinuia de zor 
o femeie la poarta casei, în faţa preotului. 
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Auzind că a venit părintele Sansalas, Miltiade veni şi el 
în întâmpinarea duhovnicului, spunându-i că la amiază va veni 
şi părintele Gutticas la înmormântare. 

– Miltiade, ce bine ai făcut că ai chemat la slujba de 
prohodire şi pe părintele protoiereu din cetatea Musaios. 
Preotul Gutticas, deşi este got de neam, a devenit un mare 
misionar creştin, care are mare trecere în faţa episcopului 
capadocian Ulfila şi a tuturor creştinilor din zonă. 

Atunci când părintele Sansalas s-a apropiat de uşa 
camerei unde se afla sicriul în care era aşezată Dochia, a zărit 
un brad verde încărcat de mere legate cu aţă roşie iar lângă el o 
pasăre. 

Până să întrebe ce este cu el, o bătrânică deja a început 
a-i spune părintelui: 

– D-apoi, taică părinte, pentru că Dochia a plecat aşa de 
tinerică dintre noi, ne-am gândit a-i împodobi uşa cu brad ca la 
nuntă. Aşa am pomenit noi din moşi strămoşi a face. Pasărea se 
spune că duce sufletul mortului în lumea de dincolo, la 
Zamolxis. 

– Ascultă aici, lele Maria; aceste obiceiuri păgâneşti nu 
ajută cu nimic la mântuirea Dochiei. 

–Aşa o fi, părinte, nu te supăra, dar de această tradiţie a 
dacilor noştri nici goţii nu au putut să ne înstrăineze. 

– Dar vasul acela de ceramică cu apă de sub sicriu, ce 
este cu el?  

– Acela este pentru sufletul Dochiei, să bea când îi este 
sete. 

Lelea Maria uita că Dochia s-a săturat de apă şi sufletul 
nici nu bea, nici nu mănâncă. 

Până să tămâieze părintele sicriul Dochiei, nişte 
bocitoare au început a stoarce lacrimi din ochii tuturora. 

– Opriţi-vă, ca să începem slujba, căci nu de bocete are 
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nevoie Dochia, ci de slujbe şi dezlegări, pentru a-i face uşoară 
călătoria ei în lumea de dincolo, înaintea lui Dumnezeu. 

În acel moment, când se făcuse o linişte deplină, şi-a 
făcut apariţia preotul Gutticas, însoţit de doi dascăli cu voci 
cutremurătoare. 

Acasă, i-au făcut Dochiei un trisaghion funebru, o 
rugăciune de dezlegare, după care i-au cântat veşnica 
pomenire, ţinând cu toţii de un colac mare cât roata carului. 

Sava era foarte atent la tot ce cântau cei doi dascăli, 
încât uitase că a rămas orfan de mamă. A început şi el a cânta 
cu toată lumea: „Hristos a înviat” şi „Sfinte Dumnezeule, 
Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi”. 

Sicriul în care era Dochia l-au scos din casă şi l-au 
aşezat pe o scoarţă, într-un car împodobit cu cetină de brad, 
tras de doi boi albi, de jurai că-s gemeni. 

Razele soarelui mângâiau faţa albă a Dochiei. 
Cu ochii spre soţie, Miltiade şoptea în adâncul inimii 

sale: 
E chipul tău, lumină necrezută 
De frumuseţi, de taină, curăţie. 
Pe drum, bocitoarele au început să fredoneze un cântec 

de jale şi de dor: 
În al Daciei dulce soare  
Creşte floare lângă floare 
Şi pe Dochia o-nconjoară 
Deie Domnul să răsară 
O zi mare de înviere 
Ca să nu mai fie lacrimi de durere 
Tu în stele de-i zburară 
Dorul tău ne înconjoară. 
Drumul către biserică şerpuia agale, parcă nu se mai 

găta. La fiecare intersecţie, după citirea Evangheliei, cineva 
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arunca bănuţi, câţiva, în credinţa că pe lumea cealaltă Dochia 
va trebui să plătească la vămi pentru o trecere uşoară în 
universul lui Zamolxis. 

– Multe reminiscenţe păgâne au rămas în viaţa 
poporului nostru, spuneau între ei cei doi preoţi, a căror privire 
era aţintită către biserica din zare. 

După ultima oprire a carului mortuar, la câţiva paşi se 
afla curtea bisericii din Berca. Patru inşi au luat sicriul din car 
şi l-au dus pe umeri până în biserică, punându-l pe o năsălie. 

Slujba de prohodire a fost o slujbă cerească. Totul era o 
lumină strălucitoare. Razele soarelui de afară s-au contopit cu 
lumina făcliilor aprinse pe care toată lumea le avea în mână. 

Prosoapele albe din mâinile preoţilor păreau fuioare de 
lumină solară. Adierea vântului cu miros de tămâie îi îmbia pe 
toţi, înălţându-i într-o altă lume, cum numai în visele frumoase 
ne apare grădina raiului ceresc. 

La încheierea slujbei de prohodire, părintele Sansalas, 
duhovnicul Dochiei, cu binecuvântarea şi la insistenţa preotului 
Gutticas, a ţinut un impresionant cuvânt de mângâiere, încât 
nimeni nu a mai îndrăznit să plângă. 

- Preaiubiţilor în duhul Evangheliei de la slujba de 
înmormântare, vă spun „Hristos a înviat!”.  

– „Adevărat a înviat!”, a răsunat întregul munte unde se 
afla biserica. 

 – Ce mângâiere mai mare ne poate da Dumnezeu nouă 
astăzi decât această dumnezeiască vestire că Dochia va învia, 
că ea nu a murit, ci doarme doar un pic, căci iară se va ridica, 
precum o floare, din mormântul ei. 

Oricine dintre noi, când are nevoie de o floare, intră 
într-o grădină şi o culege pe cea mai frumoasă, după care o 
pune într-un loc curat, fie la icoană, fie într-o vază sau o 
dăruieşte cuiva drag. În niciun caz nu se aruncă şi nu se calcă 
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în picioare acea floare. Tot la fel şi bunul Dumnezeu a ales din 
această grădină a Daciei lui Decebal această floare atât de 
frumoasă, cu numele de Dochia. Acest nume drag ne duce cu 
gândul la fiica bravului şi neînfricatului rege Decebal, care 
printre alţi mulţi copii a avut şi o fiică, şi această fiică a devenit 
prinţesă şi a purtat numele de Dochia. 

Sufletul Dochiei este ca o floare regească. Dumnezeu a 
luat sufletul Dochiei pentru că a găsit-o mai curată decât noi. 
Avea o inimă plină de bunătate. 

Învierea este baza credinţei noastre din moşi strămoşi. 
Chiar înainte de Învierea lui Hristos, înaintaşii noştri aveau 
deja o credinţă puternică în nemurire. Evanghelia lui Hristos a 
adus mai multă credinţă în înviere. 

Puterea credinţei noastre stă tocmai în învierea lui 
Hristos, care a devenit şi învierea noastră, după cum citim în 
Sfânta Scriptură: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă 
cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi 
la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă. 
Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când 
morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce vor auzi 
vor învia. Căci, precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi 
Fiului să aibă viaţă în Sine. Şi I-a dat putere să facă judecată, 
pentru că este Fiul Omului. Nu vă miraţi de aceasta: că vine 
ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui. Şi vor 
ieşi cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii, iar cei ce au 
făcut cele rele spre învierea osândirii” (Ioan 5, 24 - 29). 

Într-adevăr, Dochia asculta mereu cu luare aminte 
Sfintele slujbe; cuvintele de la Evanghelie parcă le sorbea cu 
toată fiinţa ei. Sufletul ei a trecut deja de la moarte la viaţa 
veşnică. 

Casa ei a devenit „casa samarineanului milostiv”. Aici, 
toţi cei flămânzi găseau o bucată de pâine şi cei străini un 
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adăpost. Prezenţa atâtor persoane la această înmormântare este 
dovada cea mai grăitoare despre numărul mare de milostenii 
făcute de ea, pe care numai Dumnezeu le ştie. 

Dochia nu a murit; ea trăieşte şi astăzi prin această fată 
salvată de la înec. Ca noi să trăim a trebuit să moară Hristos pe 
Cruce şi, ca să mai fie în viaţă această fată, a trebuit să-şi dea 
viaţa Dochia cu acea mare încredere că Dumnezeu va avea 
grijă şi de fiul ei, Sava. 

Înmormântarea de astăzi seamănă mult cu o nuntă ca-n 
poveşti. Priviţi mai atent la Dochia; este îmbrăcată ca o 
mireasă, cu voal de mireasă pus deasupra sicriului, iar tot 
coşciugul este îmbrăcat în alb. Uitaţi-vă câte flori i s-au adus; 
aşa cum dăruim la nuntă flori miresei, aşa şi noi astăzi i-am 
adus atâtea flori câte-s stelele pe cer. 

Dumnezeu a făcut ca înmormântarea de astăzi să fie în 
perioada pascală, când tot văzduhul tresaltă de cântările învierii 
lui Hristos. Toate pajiştile sunt pline cu tot felul de flori, 
păsările cerului se iau la întrecere care să cânte mai frumos şi 
mai duios. Ca niciodată, la această înmormântare a coborât 
Însuşi Dumnezeu să întâmpine sufletul Dochiei spre a-l duce în 
ceruri. 

Iată de ce nu trebuie să mai plângem. Dochia pleacă în 
rai, se duce cu îngerii înaintea Maicii Domnului, care, de 
astăzi, îl ia în grija Ei şi pe Sava. 

Dragul meu Sava, mama ta pământească pleacă acum în 
ceruri, iar de acolo vine şi stă mereu cu tine mama cerească 
Fecioara Maria – Maica Domnului. De astăzi încolo vei simţi 
ca niciodată că Biserica îţi este ca o mamă, şi la bine, şi la greu. 
Atunci când vei avea Biserica mamă Îl vei avea cu adevărat şi 
pe Dumnezeu ca Tată ceresc. 

Miltiade, am şi pentru tine un cuvânt de mângâiere şi de 
înălţare sufletească. Soţia ta Dochia a devenit cu adevărat şi o 
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prinţesă a cerului. Ea nu te-a părăsit deloc. Din inima ta nimeni 
nu o poate lua. Fii bucuros că, în lumea aceasta, Dumnezeu ţi-a 
scos în calea vieţii o floare cu numele Dochia, care acum te 
priveşte din ceruri. Aşa cum soarele apune ca din nou să răsară 
pe cer, tot la fel şi Dochia a plecat doar pentru puţină vreme, ca 
să revină din nou pe cerul amintirilor tale, în chip de clopot din 
cristal care sfărâmă cu dangătul lui poarta uitării. 

Învierea din morţi este cel mai frumos testament pe care 
ţi-l lasă Dochia, este inelul vieţii tale, care te uneşte pe vecie cu 
ea. 

La toţi Dochia vă cere iertare şi vă îmbrăţişează cu 
credinţa în înviere. Mare este Dumnezeu, căci El îi înviază pe 
toţi morţii. 

Hristos a înviat! 
Astfel s-a încheiat cuvântul de înaltă îmbărbătare rostit 

celor de faţă de părintele Sansalas. Apoi, după ce s-a cântat 
„veşnica pomenire”, Dochia a fost condusă pe ultimul ei drum 
pământesc la cimitir, unde groapa era deja terminată. 

Preotul Gutticas a încheiat slujba de prohodire după ce 
sicriul Dochiei a fost coborât în mormânt. 

Sava şi Miltiade i-au invitat pe toţi la gustarea din 
ospăţul dragostei Dochiei faţă de toţi cei care veniseră să-şi ia 
rămas bun de la ea. 

La masă, cu toţii au discutat ore întregi despre frumu-
seţea spirituală a înmormântării Dochiei. 

Dumnezeu să o ierte!, au zis toţi. 
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SANSALAS ŞI SAVA ÎN CASA LUI DUMNEZEU 
 

 
Motto: „ Scris este: Casa Mea, casă de rugăciune 

se va chema” (Matei, 21, 13) 
 

 
Sava a avut o copilărie lipsită de dragostea de mamă, 

care se mutase de curând cu sufletul la Dumnezeu. Tatăl lui, 
Miltiade, un om tare harnic, era foarte iubitor faţă de copil. 

De la 12 ani, în fiecare zi, Sava mergea la casa 
părintelui Sansalas, devenită o adevărată şcoală unde copiii din 
sat ascultau cu interes ceea ce părintele le citea din Sfânta 
Scriptură şi din Martirologii. La ora de cântare, Sava întot-
deauna s-a evidenţiat ca unul căruia îi plăcea tare mult muzica 
bisericească. 

Părintele Sansalas era bucuros că putea să oficieze toată 
slujbele cu Sava, deoarece dascălul lui bisericesc murise; de 
asemenea, în ceruri, duhul Dochiei se bucura că fiul ei îi slujea 
lui Dumnezeu. Sava îşi găsea în Biserică liniştea sufletească, de 
aceea era nelipsit de la orice slujbă şi sărbătoare creştină. Ori de 
câte ori mergea spre biserică, Sava rostea în adâncul inimii sale 
psalmul 41 din Biblie: „În ce chip doreşte cerbul izvoarele ape-
lor, aşa Te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule; Însetat-a 
sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta 
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feţei lui Dumnezeu?; Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi 
noaptea când mi se zicea mie în toate zilele; «Unde este 
Dumnezeul tău?»; De aceea mi-am adus aminte cu revărsare de 
inimă, când treceam cu mulţime mare spre casa lui Dumnezeu, 
în glas de bucurie şi de laudă şi în sunet de sărbătoare. Pentru ce 
eşti mâhnit, suflete al meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi 
lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu”. 

– Sava, mă uimeşte dragostea ta mare faţă de biserică, 
deşi eşti doar un copil ce abia a împlinit 12 ani! 

– Ori de câte ori vin la biserică, părinte Sansalas, simt o 
mare mângâiere duhovnicească şi parcă o aud în şoaptă pe 
mama mea zicându-mi: „cine nu are biserica de mamă nu poate 
avea pe Dumnezeu de tată”, răspundea Sava. 

– Ai dreptate, şi eu gândesc la fel despre legătura mea 
cu Dumnezeu prin Biserică. În timpul slujbelor, îmi vine mereu 
să zic aşa: „În biserica slavei Tale stând, Doamne, în cer mi se 
pare a sta”. 

– Părinte Sansalas, aş vrea să ştiu ce gândea Iisus 
despre „Casa lui Dumnezeu?”. 

– Copile drag, mă bucur că eşti preocupat de tot ce 
gândeşte Iisus despre noi, despre lume, despre Biserică. Tot 
timpul „cu noi este Dumnezeu”, El este viaţa şi ajutorul nostru. 
Pe El îl descoperim la orice pas. Mântuitorul a iubit tare mult 
templul din Ierusalim, pe care-l numea „Casa Tatălui Meu”, şi 
era nelipsit de la toate rânduielile religioase. Iată ce ne spune 
evanghelistul Luca despre prezenţa lui Iisus în Casa lui 
Dumnezeu, care este pentru noi biserica: „Iar când a fost Iisus 
de doisprezece ani, s-a suit la Ierusalim, după obiceiul 
sărbătorii. Şi, sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, copi-
lul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nu ştiau. Şi, soco-
tind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, 
căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi. Şi, negăsindu-L,  
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s-au întors la Ierusalim, căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat 
în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi 
întrebându-i. Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi 
de răspunsurile Lui. Şi, văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama 
Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, te-am 
căutat îngrijoraţi. Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? 
Oare nu ştiaţi că în ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Dar ei n-au 
înţeles cuvântul pe care l-a spus lor. Şi a coborât cu ei şi a venit 
în Nazaret şi le era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate 
aceste cuvinte. Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi 
cu harul la Dumnezeu şi la oameni” (Luca 2, 42 – 52).  

– Acum am înţeles şi mai bine că noi trebuie să facem 
tot ce a făcut Iisus în viaţa aceasta pământească. Mă bucur că la 
vârsta de 12 ani mă aflu şi eu tot în Biserică, pentru care vreau 
să-mi dau chiar viaţa, ca să o apăr la nevoie de duşmanii ei, 
care s-au înmulţit foarte mult de când goţii au pus stăpânire 
peste noi cu păgânismul şi necredinţa lor. 

– Sava, la vârsta ta, tu deja gândeşti ca un om mare.   
Ţi-ai descoperit sensul vieţii, crezul tău şi dragostea ta mare 
pentru Biserică. 

Părintele Sansalas ţinea foarte mult la Sava, pentru că 
era un tânăr tare ascultător în toate lucrurile cele bune la care-l 
sfătuia. 

Într-o zi, duhovnicul Sansalas a avut o convorbire 
tainică despre ascultare ca mijloc de mântuire: 

– Sava, cea mai mare virtute a omului este sfinţenia 
ascultării de duhovnic şi de cei mai mari din jurul tău. Cel care 
face ascultare se aseamănă cu Mântuitorul Hristos, Care S-a 
făcut ascultător până la moarte pe Cruce, după cum ne spune 
Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni: „S-a smerit pe 
Sine, ascultător făcându-se până la moarte, şi încă moarte pe 
Cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit 
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Lui nume care este mai presus de orice nume. Ca întru numele 
lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor 
pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturisească toată 
limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu - 
Tatăl. Drept aceea, iubiţii mei, precum totdeauna m-aţi ascultat, 
nu numai când eram de faţă, ci cu atât mai mult acum când sunt 
departe, cu frică şi cu cutremur, lucraţi mântuirea voastră” 
(Cap. 2, 8 - 12).  

– Părinte duhovnic, de ce totuşi ascultarea este foarte 
importantă pentru mântuirea sufletească? 

– Sava, adu-ţi aminte de ce Adam şi Eva, părinţii 
neamului omenesc, au pierdut paradisul. Tocmai pentru faptul 
că nu au făcut ascultare de Însuşi Dumnezeu, care i-a oprit să 
mănânce dintr-un pom aflat în mijlocul raiului (Facere 3, 3).  

Ascultarea face minuni: ascultarea ne dăruieşte de la 
Dumnezeu multe harisme şi binecuvântări. Acolo unde este 
ascultare, Mântuitorul dă duhul rugăciunii aprinse cu lacrimi 
sfinte. Cel ce face ascultare e ca o hârtie albă. Nu are nimic 
scris pe ea care să fie luat de diavol. Harul ascultării îl în-
conjoară pe cel care face ascultare ca o flacără vie şi de aceea 
nu-l poate prinde diavolul. Rugăciunea puternică întotdeauna 
izvorăşte din ascultare. Mă bucur tare mult că ai înţeles cât de 
importantă este ascultarea şi că în viaţa ta observ multă dăruire 
în slujba lui Dumnezeu şi a celor din jurul tău. 

Ascultarea te face plăcut în primul rând lui Dumnezeu 
şi apoi celor din jurul tău. 

– Am mare nevoie de rugăciunile şi binecuvântările 
sfinţiei Voastre, părinte duhovnic Sansalas, de a face totul ca să 
mă mântuiesc.  

– Domnul Dumnezeu să-ţi lumineze inima şi gândul de 
a merge în această viaţă pe drumul mântuirii. 

Într-adevăr, Sava era un tânăr foarte cumpătat în toate; 
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îi plăcea foarte mult postul, îi plăceau şi toate voturile 
monahale despre care Sansalas i-a vorbit mereu: fecioria, 
sărăcia de bunăvoie şi ascultarea necondiţionată. 

În Scrisoarea adresată către arhiepiscopul Vasile cel 
Mare din Cezareea Capadociei, părintele duhovnic Sansalas a 
scris foarte frumos despre calităţile spirituale pe care le avea 
Sava cântăreţul: „Cânta psalmi în biserică şi aceasta cu 
sârguinţă, nu se îngrijea de bani sau de averi decât numai 
pentru trebuinţă, era cumpătat, în toate înfrânat, trăind în 
feciorie, retras, postind după rânduială, stăruind în rugăciuni cu 
smerenie, supunând pe toţi la bună rânduială; el împlinea 
datoriile sale, fără să săvârşească cele nefolositoare, având o 
credinţă cu totul curată, care lucrează din dragoste, încât nimic 
nu-l oprea să îndrăznească a vorbi totdeauna cu Domnul 
Hristos”. 

Deşi locuia în lume, împreună cu oamenii satului Berca, 
totuşi el a trăit ca un monah rugător până la vârsta de 38 de ani, 
când a trecut cu sufletul său la Domnul. 

Avea un prieten bun în persoana monahului ortodox 
Arpyla, care pustnicea prin munţi, în zona Bozioru, unde erau 
nenumărate peşteri rupestre, cu mulţi vieţuitori care au avut de 
suferit mult; pe de-o parte, din cauza păgânilor goţi, care le-au 
ars bisericile şi mănăstirile, pe de altă parte din cauza unui 
călugăr pe nume Audius, care, pe motive religioase, a fost 
exilat de împăratul Constanţius din Imperiul roman în Scythia 
Minor (Dobrogea). Acest monah era de fel din Mesopotamia şi 
avea multe învăţături total diferite de credinţa ortodoxă. El 
respingea orice hotărâre a Sinodului I ecumenic din oraşul 
Niceea. 

Ucenicii lui Audius erau schismatici şi eretici, cu toate 
că în mănăstirile înfiinţate de ei duceau o viaţă curată trupeşte. 
Părintele duhovnic Sansalas l-a binecuvântat pe Sava să lupte 
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pentru ortodoxie „cu timp şi fără timp” în toate ţinuturile 
Gothiei.  
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SEMINŢE DUHOVNICEŞTI 
 
 

Motto: „Iată, ieşit-a semănătorul să semene” 
(Matei 13, 3).  

 
 

Prezenţa tânărului Sava lângă părintele Sansalas a fost o 
mare binecuvântare divină. Vorbele înţelepte ale duhovnicului 
au pătruns adânc în pământul cel bun al inimii ucenicului său şi 
au adus roade însutite. 

Fiecare zi era o cuminecare din cuvântul înnoitor şi 
ziditor al Bibliei şi al Părinţilor Apostolici după oficierea 
Sfintei Liturghii. 

Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, aceste două izvoare 
ale Revelaţiei divine, au fost temelii pentru formarea duhov-
nicească atât a lui Sansalas, cât şi a lui Sava. Precum cerbul 
este însetat de apele reci ale izvoarelor, la fel era şi Sava dornic 
de a se adăpa cât mai mult din „apa cea vie” care este Hristos. 

Adeseori, părintele Sansalas îi spunea ucenicului său: 
– Nici o zi fără să citeşti măcar un capitol din Sfânta 

Scriptură şi o pagină din Părinţii Apostolici. 
Biblia este cartea lui Dumnezeu, în care ni se arată ce a 

făcut Dumnezeu pentru noi oamenii şi ce trebuie să facem noi 
pentru Dumnezeu. Sfânta Scriptură este glasul lui Dumnezeu, 
care ne vorbeşte cu putere şi pe înţelesul fiecăruia dintre noi. 
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Aşa cum o grădină este plină de tot felul de flori 
înmiresmate şi atrăgătoare, la fel este şi Biblia pentru noi. Ca 
să înţelegi ce scrie Dumnezeu în Sfânta Scriptură trebuie să o 
citeşti mai mult în genunchi şi cu rugăciune. 

Când luăm în mâini Sfânta Scriptură să avem 
convingerea fermă că ea este Cuvântul lui Dumnezeu şi că este 
în totalitate inspirată prin lucrarea Sfântului Duh, aşa cum ne 
glăsuieşte Sfântul Apostol Pavel: „Toată Scriptura este însu-
flată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, 
spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate înţelepciune. 
Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit bine pregătit 
pentru orice lucru bun” (2 Timotei 3, 16-17). 

De asemenea, să nu uiţi că Biblia este o carte foarte 
veche şi că înţelesurile ei adevărate nu se descoperă oricum şi 
oricui. Atunci când ai dificultăţi în înţelegerea unui text biblic, 
vino, te rog, degrabă ca să primeşti lămurire. Avem nevoie de 
călăuză, de cineva cu har şi înţelepciune divină. Atunci când 
diaconul Filip l-a întrebat pe acel etiopian: „Înţelegi tu ce 
citeşti?”, el a răspuns imediat: „Cum aş putea să înţeleg, dacă 
nu mă va călăuzi cineva?” (Faptele Apostolilor 8, 30-32). 

– Părinte Sansalas, din ce Testament să citesc mai mult: 
din cel Vechi sau din cel Nou? 

- Dragul meu, în calitate de creştin citeşte mai mult din 
Noul Testament, dar nu neglija nici Vechiul Testament. 

Un copac fără rădăcină nu poate produce roade şi nici 
măcar frunze. Tot la fel şi Noul Testament nu-l putem des-
prinde de Vechiul Testament, care este rădăcina Revelaţiei 
supranaturale. Este bine să citeşti măcar un capitol din Noul 
Testament în fiecare zi, dimineaţa sau în timpul zilei, şi apoi să 
cugeţi tot timpul la conţinutul textelor citite cu luare aminte. 

Înainte de a citi din Biblie, închină-te cuviincios, făcând 
semnul Sfintei Cruci, pentru ca Dumnezeu să te lumineze a 
înţelege corect mesajul biblic. 
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Citirea Sfintei Scripturi limpezeşte mintea, luminează 
sufletul şi te aprinde de o mare dragoste faţă de Dumnezeu şi 
de cei din jur. Studiind Noul Testament, vei descoperi acolo pe 
cel mai bun prieten din acest Univers, care se numeşte Iisus 
Hristos. 

Răstignirea lui pe Cruce pentru păcatele noastre, deci şi 
ale tale, este dovada cea mai puternică despre cât de mult ne 
iubeşte El (Ioan 3, 16). Cine dintre noi este gata să moară 
pentru salvarea unui popor, dar a lumii întregi ? 

Evanghelia ne oferă cel mai bun îndreptar de viaţă; din 
ea învăţăm ce trebuie să facem spre a dobândi mântuirea. 

Apoi, părintele Sansalas a mai spus: 
– Sava; noi putem avea de toate pe acest pământ; dacă 

însă ne pierdem sufletul, ce vom da în schimb? Acest mare 
adevăr ni-l spune Însuşi Mântuitorul Hristos: „Căci ce-i 
foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi pierde 
sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul 
său?” (Marcu 8, 36-37).  

De când am început să citesc mai mult din Sfânta 
Scriptură, am ajuns la o mai bună cunoaştere a lui Dumnezeu: 
cine este El, unde se află, cum putem intra în legătură directă şi 
personală cu El etc.  

De asemenea, am observat că acum mă cunosc mai bine 
şi pe mine; îmi văd mai bine neputinţele, păcatele dar şi 
dorinţele mele de îndreptare şi de apropiere faţă de Dumnezeu. 
Ca-ntr-o oglindă mă văd de fiecare dată când citesc din Sfânta 
Evanghelie la Sfânta Liturghie. Dar, pentru că am spus că 
Biblia este ca o oglindă pentru noi, mi-aduc aminte, Sava, de 
un text de la Sfântul Apostol Iacob, care spune aşa: „Căci, dacă 
cineva este ascultător al cuvântului, iar nu şi împlinitor, el 
seamănă cu omul care priveşte în oglindă faţa firii sale. S-a 
privit pe sine şi s-a dus şi îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat 



Sava Bogasiu 

 

102

însă de aproape în legea cea desăvârşită a libertăţii 
(Evanghelia) şi a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care 
uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa” 
(Iacob 1, 23-25).  

– Părinte Sansalas, aş vrea să-mi luminezi ce spune 
Biblia despre mama mea, care a trecut la cele veşnice; unde se 
află ea? 

- Dumnezeu s-o odihnească în pace pe Dochia; ce 
femeie credincioasă şi cu frică de Dumnezeu era! 

Psalmistul David ne spune că: „fericită este calea în 
care mergi astăzi, suflete, că ţi s-a gătit ţie loc de odihnă” iar 
Sfântul Apostol Pavel, în Apostolul de la slujba de 
înmormântare, ne spune aşa: „Fraţilor, despre cei ce au 
adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi ca 
ceilalţi care nu au nădejde. Pentru că, de credem că Iisus a 
murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu pe cei adormiţi 
întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem, 
după cuvântul Domnului, că noi, cei vii, care vom fi rămas 
până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiţi, 
pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului 
şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei 
morţi întru Hristos vor învia întâi. După aceea, noi cei vii care 
vom fi rămas vom fi răpiţi împreună cu ei, în nori, ca să 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea cu Domnul 
vom fi” (1 Tesaloniceni 4, 13-17).  

– Vai, ce frumoase cuvinte mi-aţi spus, părinte 
Sansalas! Parcă acum o văd pe mama zburând spre ceruri 
înaintea Mântuitorului Hristos, pe care mult L-a iubit. 

Mereu îmi vorbea de iubirea ei faţă de Domnul Hristos; 
chiar odată, pe când veneam cu ea de la Sfânta Liturghie din 
noaptea de Paşti, mi-a zis pe drum aceste cuvinte: „Nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. 
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– Sava, ştii de unde ştia mama ta aceste cuvinte?; 
tocmai din Sfânta Scriptură. Uite-le chiar aici, în Epistola către 
Galateni (cap. II, 20). 

– Abia acum m-am luminat eu! Cât de interesantă este 
Biblia! Câte lucruri frumoase şi comori duhovniceşti se ascund 
în ea! Vreau să mă apropii mai mult de ea. Mama regreta 
mereu că nu ştia carte. Ea a insistat foarte mult ca măcar eu să 
am această bucurie, ca să pot zbura în acest univers al Sfintei 
Scripturi şi să ascult glasul lui Dumnezeu, desluşind slovele 
scrisului. În amintirea mamei, pe care o port în inimă ca pe o 
icoană vie, voi citi în fiecare zi din Sfânta Scriptură. 

Însă mie, Părinte Sansalas, cel mai mult îmi place să 
cânt lui Dumnezeu. Mama mea, Dumnezeu să o ierte, avea o 
voce tare mlădioasă. De multe ori, imita cântecul păsărilor; îi 
plăceau doinele şi toate acele cântece populare pe care 
strămoşii ei daci le cântaseră la horele din sat. 

– Sava, a cânta lui Dumnezeu este o lucrare cerească, 
pe care îngerii o fac neîncetat în ceruri dar şi pe pământ.        
Ţi-aduci tu aminte că, la naşterea lui Hristos în peştera din 
Betleem, îngerii au cântat acest colind ceresc: „Slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi între oameni 
bunăvoire” (Luca 2, 14).  

Tot Universul este plin de armonie muzicală. Filosoful 
Platon spunea că şi planetele cântă. Psalmistul David ne spune 
aşa la Utrenie: „Lăudaţi-L pe El întru cele înalte. Lăudaţi-L pe 
El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. Lăudaţi-L 
pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. 
Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de 
ceruri. Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut. El a 
poruncit şi s-au zidit. Pusu-le-a pe ele în veac şi în veacul 
veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece. Lăudaţi-L toţi cei de 
pe pământ, balaurii şi toate adâncurile; focul, grindina, zăpada, 
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gheaţa viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui. Munţii şi toate 
dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate 
animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare; Împăraţii 
pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii 
pământului; Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii. Să laude 
numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui 
pe pământ şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare 
tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie 
de El. Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea 
celor cuvioşi” (Ps. 148-149).  
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INFLUENŢA LUI ARIE ÎN GOTHIA 
 

  
Motto: „Fiindcă Trei sunt Cei ce mărturisesc în 

cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh; şi Aceştia Trei Una 
sunt ”. (1 Ioan, 5, 7) 

 
 
Părintele Sansalas era numit de localnici „părintele 

ortodoxiei”, deoarece el a luptat cu toată fiinţa lui pentru 
apărarea credinţei ortodoxe atacată de ereticii arieni şi de 
păgânismul goţilor, care slujeau zeilor şi se închinau idolilor. 
Apărarea ortodoxiei a fost crezul slujirii părintelui Sansalas pe 
meleagurile buzoiene, dar şi în toate pelerinajele sale 
misionare.  

În fiecare dimineaţă, la rostirea Crezului, părintele 
Sansalas era foarte pătruns sufleteşte de măreţia ortodoxiei, 
care are la bază credinţa în Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul 
Sfânt. 

Într-o zi, Sava, cântăreţul bisericesc, l-a întrebat pe 
duhovnicul său, părintele Sansalas: 

– Părinte, ce ne spune Biblia sau Sfânta Scriptură cu 
privire la învăţătura despre Sfânta Treime? 

– Dragul meu Sava, Cartea lui Dumnezeu, de la început 
şi până la sfârşitul ei, peste tot ne înfăţişează nenumărate texte 
despre Sfânta Treime. Îţi dau doar câteva texte mai semnificative. 
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În Vechiul Testament, Dumnezeu Tatăl Se adresează celorlalte 
persoane ale Sfintei Treimi: „Să facem om după chipul Nostru şi 
după asemănarea Noastră” (Facere 1, 26). În Vedenia lui Isaia, 
îngerii „strigau unul către altul şi ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt, 
Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea Lui” (Isaia 
6,3). În Noul Testament, cu prilejul Botezului Domnului nostru 
Iisus Hristos, s-au arătat toate cele Trei Persoane ale Sfintei 
Treimi: Tatăl, arătând lumii pe Fiul şi binecuvântându-L, Fiul 
primind botezul de la Ioan, iar Sfântul Duh coborând asupra 
Fiului, în chip de porumbel. (Matei 3, 16-17) 

Domnul nostru Iisus Hristos, când a trimis pe Ucenicii 
Săi la propovăduirea Evangheliei le-a spus aşa: „Mergând 
învăţaţi toate neamurile (popoarele), botezându-le în numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. (Matei 28, 19) 

– Părinte Sansalas, dacă sunt Trei Persoane, de ce 
Crezul începe cu aceste cuvinte: „Cred într-unul Dumnezeu”. 
Cum rămâne cu Dumnezeu: este Unul sau trei la un loc? 

– Sava, vreau să-ţi explic acest mister pe înţelesul tău. 
Îţi dau un exemplu practic: un copac are rădăcină, tulpină şi 
coroană. Ca să fie copacul, copac are nevoie de toate celei trei 
componente concomitent. La fel şi cele Trei Persoane - Tatăl, 
Fiul şi Duhul Sfânt -, formează un singur Dumnezeu, după cum 
şi copacul este unul singur. De asemenea, timpul este format 
din trecut, prezent şi viitor. Aceste trei Persoane - Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh - se mai numesc şi ipostasuri şi ele lucrează 
împreună. Sfânta Treime e o singură fire, o singură voinţă, o 
singură lucrare, o singură putere, o singură autoritate, pentru că 
este o singură Dumnezeire. Toate Trei Persoane sunt egale şi 
sunt dintotdeauna. Adică nu a fost o vreme când vreuna nu a 
existat deloc. 

– Părinte Sansalas, ce au împreună şi ce au deosebit 
Persoanele Sfintei Treimi? 

– Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh au împreună însuşirea de a 
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fi nefăcuţi şi Dumnezeirea. Fiul şi Sfântul Duh au împreună 
însuşirea că sunt din Tatăl. Tatăl este nenăscut, Fiul, adică 
Hristos, este născut şi Sfântul Duh este purces. 

– Părinte Sansalas, într-o zi, la predică, am auzit că ne 
avertizaţi pe noi să nu ne ducem după arieni şi să nu credem ce 
învaţă ei. De ce este atât de gravă învăţătura lor, căci şi ei 
pomenesc despre Sfânta Treime? 

– Puiule, nu orice pasăre se mănâncă şi, de asemenea, 
nu are nici o legătură ortodoxia cu arianismul. Este o distanţă 
ca de la pământ până la cer; nu există nimic comun. Pot spune 
că este cea mai gravă erezie şi am să-ţi explic şi de ce. În 
primul rând, Arie, cel care a fondat această erezie, susţine că 
Iisus nu este Dumnezeu, ci este o fiinţă creată de Dumnezeu 
Tatăl, peste care a trimis o energie divină şi El a devenit un Om 
mare şi bun. În al doilea rând, arianismul susţine 
subordianismul, adică Fiul şi Duhul Sfânt se subordonează 
Tatălui, deoarece depind numai de El. 

Pe lângă Arie au mai fost şi alţi eretici, cum ar fi: 
Marcel de Ancyra, care este urmaşul lui Sabelie, şi Eunomie, 
un ucenic al lui Aetius Antiochianul, care au reînviat 
arianismul pe o bază de strictă argumentare logică, care s-a 
dovedit a fi falsă. 

– Părinte Sansalas, de ce Biserica noastră Ortodoxă s-a 
lepădat de episcopul Ulfila, care a trăit multă vreme chiar în 
apropiere de râul Musaios şi care a întors pe mulţi goţi la 
Hristos? 

– Sava, un lucru este bine să-l înţelegi bine, adică: 
binele trebuie făcut bine până la capăt. Ulfila episcopul a 
început bine cu credinţa, să-L vestească pe Hristos în lumina 
ortodoxiei, dar, după o vreme, influenţat de unii conducătorii 
politici, a îmbrăţişat de teamă semiarianismul, care susţine că 
Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
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adevărat. 
– Am înţeles că episcopul Ulfila era un mare înţelept! 
– Este adevărat, dar nu uita că şi diavolul este inteligent 

în a face rău oamenilor şi a dezbina Biserica. Acest episcop 
arian Ulfila vorbea şi scria în trei limbi: gotică, greacă şi latină. 
De asemenea, el a întemeiat alfabetul got şi a tradus pentru 
prima dată Biblia în gotică, adică limba care stă la baza limbii 
germane. Strămoşii lui Ulfila proveneau din Capadocia, dar el 
s-a născut probabil chiar pe meleagurile noastre. În anul 341, 
Ulfila a fost hirotonit episcop în Antiohia „pentru creştinii din 
Goţia” numită şi Gothia, care de fapt este Dacia lui Decebal. În 
tinereţe, el fost educat şi îndrumat de episcopul ortodox Teofil 
al goţilor şi o vreme a avut reşedinţa de episcop la Pietroasele, 
aproape de reşedinţa regelui got Athanarich. Din punct de 
vedere religios, goţii la început erau păgâni iar mai târziu, prin 
misionarii creştini, unii au devenit arieni iar alţii ortodocşi. Din 
istoria goţilor trebuie să reţinem că unii goţi au rămas păgâni, 
alţii arieni şi o mică parte ortodocşi. Populaţia autohtonă, graţie 
multor preoţi devotaţi, cât şi unor misionari creştini în duhul 
ortodoxiei, a reuşit să menţină neîntrerupt flacăra ortodoxiei în 
zona Musaiosului. 

După plecarea lui Ulfila în sudul Dunării, goţii orto-
docşi de sub conducerea lui Fritigern din părţile noastre sunt 
sub ascultarea episcopului Goddas, care s-a implicat foarte 
mult în protejarea creştinilor ortodocşi, cât şi în apărarea 
moaştelor unor sfinţi goţi cum ar fi: Inna, Rhima şi Pina, pe 
care le-au transferat în sudul Dunării, într-un loc ferit de 
necredincioşi. 

– Părinte Sansalas, observ că ortodoxia este un miracol, 
că Dumnezeu a făcut o mare minune cu noi să nu ne pierdem 
adevărata credinţă, care este atacată din toate părţile. 

 – Aşa este, Sava, în Biblie ne spune că „diavolul umblă 
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răcnind ca un leu, căutând pe care să înghită” (1 Petru 5,8). 
Se duce o luptă mare, pe viaţă şi pe moarte, împotriva 

ortodoxiei, care este Adevărul întrupat, adică Hristos cel Viu. 
Oricât de puţini am rămâne, să nu te temi de cei care ne 
prigonesc. Dumnezeu este mare şi El nu ne lasă; de la El vine 
tot ajutorul şi mângâierea noastră în necazuri. Eu presimt că, în 
curând, goţii vor declanşa multe şi grele persecuţii.  
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VALURILE UCIGĂTOARE ALE 
PERSECUŢIILOR RELIGIOASE EFECTUATE 

DE GOŢI PE MELEAGURILE BUZOIENE 
 
 

Motto: „Domnul este ajutorul meu şi eu de sus 
mă voi uita la vrăjmaşii mei” (Ps. 117, 7) 

 
 

Persecuţiile religioase constituie un capitol trist în 
istoria omenirii. Ele îşi au rădăcina în egoism, mândrie, lipsa 
de iubire, îngustimea minţii şi posedarea ei de cel rău. 

Acolo unde este iubire este loc pentru toată lumea. 
Acolo unde este dăruire dispare eul tiranic din mine, deoarece 
încep să fac totul pentru ca cel de lângă mine să se simtă bine. 
A fi egoist înseamnă a ne vedea şi a ne aprecia doar pe noi 
înşine. O persoană egoistă face totul doar pentru ea, nu ţine 
niciodată cont de cei din jur. 

Un om cultivat, inteligent şi plin de înţelepciune ştie 
întotdeauna să discearnă adevărul de minciună, are vederi largi 
şi înţelege bine orice. Atunci când cineva devine posedat de cel 
rău, nu mai poate face nici un bine celor din jur; devine mânios 
şi plin de ură. 

Toţi cei care de-a lungul istoriei umane au iniţiat sau 
promovat persecuţii religioase au fost contaminaţi de unul sau 
mai multe păcate dintre cele enumerate mai sus: egoism, 
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mândrie, lipsa iubirii, îngustimea minţii şi posedarea de cel rău. 
Este bine ştiut că diavolului nu-i plac armonia şi buna înţelegere 
dintre oameni, comunităţi, instituţii. El caută întotdeauna vrajbă, 
certuri; creează haos şi neîncredere între oameni şi înşală lumea 
cu tot felul de închipuiri deşarte, după cum ne spune în 
Apocalipsă Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan: „şi a fost 
aruncat din ceruri balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care 
se cheamă diavol şi satana, cel ce înşală toată lumea, aruncat a 
fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el” (Cap. 12, 9).  

Primele patru secole din istoria creştinismului au fost 
secole de prigoană şi de martiraj; de încercări şi biruinţe graţie 
Edictului de toleranţă religioasă semnat de împăratul 
Constantin cel Mare, în anul 313. Deşi libertatea religioasă era 
garantată de împărat, totuşi, şi după această dată istorică s-au 
petrecut multe persecuţii religioase, care au produs mult rău 
omenirii. 

În Gothia, primul val de persecuţii religioase împotriva 
creştinilor băştinaşi a fost declanşat de către Aorich – rege got, 
tatăl lui Athanarich, între anii 347 – 348. Pe vremea aceea, 
împărat bizantin al Imperiului roman din care făcea parte şi 
Dacia era Constanţiu (338 – 361), fiul lui Constantin cel Mare, 
care a susţinut mult arianismul. 

Din punct de vedere religios goţii erau politeişti, adică 
adorau mai multe zeităţi: pe Wodan, Thor, Tiwas ş. a. 

Fiecare zeitate, plăsmuire a minţii bolnăvicioase a 
oamenilor, corespunde unei patimi omeneşti. Wodan sau Odin 
era un zeu al războiului, plin de mânie, ceea ce caracteriza 
popoarele migratoare din care făceau parte şi goţii, veniţi pe 
meleagurile dacice pentru scurtă vreme. 

Zeul Wodan era caracterizat de violenţa cu care îi 
omora pe oameni în timpul războaielor sau al persecuţiilor 
religioase, de iuţeala şi putinţa de a-şi schimba înfăţişarea după 
voie în om sau animal, de priceperea în lucrări magice. 
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Goţii erau încurajaţi să lupte mereu şi credeau că numai 
astfel vor ajunge în paradisul eroilor şi al vitejilor. 

Zeul Thor avea ca simbol stejarul, arbore pe care-l 
considerau sfânt. Miturile gotice îl descriu pe zeul Nyr ca pe o 
fiinţă războinică, având doar o mână, pentru că pe una o 
pierduse în luptă, în urma vicleniei lupului Fenrir. 

Cultul pe care-l practicau în cinstea acestor zeităţi îi 
făcea pe goţi intoleranţi, cruzi, asemenea fiarelor sălbatice. 

Creştinii din Dacia erau blânzi din fire, aidoma unor 
miei gata să se joace chiar şi cu lupii; ei credeau că toate 
fiinţele sunt bune. 

Întunericul nu suportă lumina, după cum adevărul nu 
admite minciuna. Tot astfel, diavolul nu suportă lumina 
credinţei creştine şi nici Adevărul Evangheliei care este 
Hristos. 

Această realitate a dus, în primul rând, la declanşarea 
unor mari persecuţii religioase din partea goţilor, care se 
simţeau afectaţi de sfinţenia ortodoxiei creştine. 

Dar la baza acestor persecuţii religioase a stat şi un alt 
motiv, la fel de important, care a fost de ordin politic. 
Înrăutăţirea raporturilor dintre bizantinii Imperiului roman şi 
goţii care stăpâneau Dacia cucerită de romani l-a determinat pe 
Aorich, tatăl lui Athanarich, să îi persecute pe creştini, pe care 
îi considera ca fiind „oamenii romanilor”. Pe timpul acela 
foarte mulţi creştini au fost nevoiţi să părăsească Dacia, 
stabilindu-se în zona oraşului Nicopolis ad Istrum, din sudul 
Dunării. 

În acele vremuri tensionate, pe valea râului Musaios a 
păstorit un preot got Vereca, preot care, prin blândeţea sa 
specifică, a reuşit să convertească la creştinism mulţi goţi, care 
după aceea şi-au schimbat complet modul de viaţă.  

Tradiţia spune că de la numele acestui preot a primit 
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numele de Berca satul unde el a slujit. Tot la fel de plauzibilă 
este şi ipoteza că numele de Berca ar fi fost dat aşezării de goţi, 
localitatea fiind situată pe un platou înalt, în limba goţilor la 
înălţime spunându-se „bergh”.  

Aorich, auzind că acest got Vereca s-a convertit de la 
religia lor la creştinism, ba, mai mult, că a şi devenit preot 
creştin care a reuşit să întoarcă la Hristos pe mulţi locuitori, a 
dat poruncă aspră să fie supus la chinurile cele mai groaznice. 
Aorich personal a condus această persecuţie religioasă. El l-a 
întrebat pe preotul Vereca: 

– Ce te-a determinat, ticălosule, să laşi zeii noştri atât 
de numeroşi şi de puternici în războaie şi să te predai de 
bunăvoie lui Hristos, care a murit atât de ruşinos pe o Cruce? 

– Aici este misterul; nu totdeauna adevărul şi puterea 
stau acolo unde sunt mulţi. La noi, Dumnezeu este Unul şi are 
toată puterea în cer şi pe pământ. Zeii voştri sunt mulţi dar sunt 
lipsiţi de orice realitate; ei nu pot face nimic în această lume. 

– Nemernicule, cum îţi permiţi tu să râzi de zeii noştri, 
cei care ne ajută în războaie? 

– Nu zeii vă ajută, ci duhurile rele care vă stăpânesc 
sufletele. Zeul vostru adevărat este diavolul, căruia îi slujiţi cu 
sânge rece. 

Pentru noi, creştinii, Hristos este Dumnezeu adevărat 
din Dumnezeu adevărat, care pe Cruce nu şi-a arătat slăbiciu-
nea firii Sale, ci, dimpotrivă, puterea de a ne ierta şi de a scoate 
sufletele oamenilor din iad. Smerenia nu ne înjoseşte, ci, dim-
potrivă, ne înalţă şi ne face mai puternici şi mai stăpâni pe noi 
înşine. Nimic nu mă poate despărţi de Hristos, pe care-L port în 
suflet şi-n inimă şi pentru care sunt gata să-mi dau şi viaţa. 

Auzind Aorich vorbele curajoase ale părintelui Vereca 
şi hotărârea sa neclintită de a rămâne statornic în credinţa 
creştină, a dat ordin să i se jupoaie pielea de pe el, după care, 
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legat de mâini şi de picioare, i-au dat foc, crezând că în felul 
acesta aduce jertfă zeului Wodan. 

Noaptea, au venit pe ascuns nişte creştini şi au strâns cu 
grijă cenuşa rămasă din trupul părintelui martir, îngropând-o 
lângă o cruce de piatră, vărsând multe lacrimi de durere pentru 
duhovnicul lor preaiubit. 

Un alt preot, pe nume Bathusios, auzind de moartea 
bunului părinte Vereca, a venit să-i mângâie pe creştini şi, mai 
ales, să-i întărească în dreapta lor credinţă: 

– Fraţilor, fiţi tari şi îndelung răbdători în suferinţă şi în 
prigoane! Aduceţi-vă aminte ce ne-a spus Însuşi Mântuitorul 
Hristos în predica de pe Munte: „Fericiţi veţi fi voi când vă vor 
ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva 
voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi că 
plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe 
proorocii cei dinainte de voi” (Matei, 5, 11 - 12). 

Abia terminase slujba părintele Bathusios că şi el a fost 
prins şi omorât pentru simplu fapt că îl iubea pe Hristos. 

Creştinii nu făceau rău nimănui; nu se purtau cu 
violenţă şi cu toate acestea au avut parte numai de violenţă din 
partea prigonitorilor foarte înrăiţi. 

Au fost şi femei martire, cum au fost Kamika şi Anna 
care i-au impresionat foarte mult chiar şi pe prigonitori, prin 
demnitatea şi curajul lor bărbătesc de a-L mărturisi pe Hristos 
chiar cu preţul vieţii. Vestea despre dragostea lor mare faţă de 
Mântuitorul Hristos a mişcat-o foarte mult şi pe principesa 
Gaatha, căsătorită cu prinţul Wingurich, care era mâna dreaptă 
a regelui got Athanarich.  

Convertirea principesei Gaatha la religia creştină 
ortodoxă a pricinuit mari tulburări lui Wingurich. 

Gaatha a reuşit să convertească la ortodoxie şi pe copiii 
ei Dulcilla şi Arimeros, ceea ce s-a datorat curajului misionar 



Sava Bogasiu 

 

116

al unui vestit călugăr ortodox pe nume Arpyla, care pustnicea 
pe dealurile Istriţei, în nişte peşteri, mai sus de Pietroasele. 

Dulcilla era foarte bolnavă, negăsind nici un leac pentru 
neputinţa ei. Auzind de la un got creştin că într-o peşteră 
sihăstreşte un monah al cărui nume era Arpyla, principesa a 
mers în taină la acest călugăr care mult s-a rugat la Dumnezeu 
ca să o vindece pe copilă. 

După mai multe slujbe, cerându-i şi principesei să 
postească, Dulcilla s-a vindecat complet, fapt care a 
determinat-o pe Gaatha să ceară botezul, atât pentru ea, cât şi 
pentru cei doi copii ai ei. 

Auzind Wingurich că soţia şi cei doi copii ai săi s-au 
botezat, i-a alungat îndată din palat cu ţipete şi blesteme, 
implorând zeii să-i pedepsească pentru trădarea religiei gotice. 

La plecare, Gaatha a trecut pe la episcopul Goddas, care 
i-a dat moaştele sfinţilor martiri goţi Inna, Rhima şi Pina, ca să 
le ducă în Imperiul roman, la Haliskos, pentru a nu fi profanate 
de către prigonitorii goţi, care căutau să distrugă orice urmă de 
creştinism de pe meleagurile dacice. 

Wingurich a aflat de la un servitor got al prinţesei 
Gaatha că ea a fost convertită la ortodoxie de un călugăr pe 
nume Arpyla, motiv pentru care a prins mare ură pe monahi, 
împotriva cărora a pornit o cruntă persecuţie. După multe 
căutări, l-a aflat şi pe călugărul Arpyla pe care l-a supus la mari 
şi cutremurătoare chinuri. 

– Moşule cu barba sură şi lungă de mături potecile cu 
ea, cum ai îndrăznit să schimbi inima soţiei mele care, în loc să 
mă iubească pe mine, s-a îndrăgostit de cineva căruia i se spune 
Hristos? 

– Inima nu se schimbă, ci doar se deschide sau se 
închide, precum o uşă, când cineva se află înaintea ei. Hristos 
bate mereu la inima fiecăruia dintre noi şi chiar la tine, dar tu 
văd că o ţii zăvorâtă cu păcatele tale strigătoare la ceruri. 
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– Cum îţi permiţi, pleşuvule, să te ei de inima mea, pe 
care zeii noştri mi-au dăruit-o pentru ei? 

– Totul vine de la Dumnezeu; zeii nu există în realitate. 
Diavolul v-a sucit mintea şi vă dă tot felul de înşelări. 

– Prea departe mergi cu obrăznicia ta. Aşa-mi vorbeşti 
mie, care sunt de viţă regală?! 

Îndată, Wingurich a dat ordin ca Arpyla să fie biciuit 
peste trupul dezbrăcat, după care i-a zdrobit capul cu pietre, 
până ce şi-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu. Împreună cu 
Arpyla au mai murit 26 de călugări, care au devenit sfinţi 
înaintea lui Dumnezeu pentru credinţa lor vie şi răbdare 
dovedită în timpul martirajului. 

În fiecare sâmbătă, părintele Sansalas şi cântăreţul său 
Sava săvârşeau slujbe de pomenire a tuturor celor adormiţi în 
aceste persecuţii. 

– Părinte Sansalas, de ce Dumnezeu îngăduie aceste 
persecuţii? 

– Dumnezeu face acest lucru pentru a încununa cu slavă 
cerească pe cei tari în credinţă şi a le asigura un loc în 
împărăţia Tatălui ceresc, unde sunt multe locaşuri (Ioan 12, 2). 

– Un lucru nu pricep bine, părinte Sansalas; de ce la 
tinereţe, deşi era păgân, Athanarich nu avea atâtea răutate iar 
acum, din anul 365, când a venit la conducerea goţilor, a 
devenit cel mai mare duşman al creştinilor? 

– Sava, de multe ori funcţia îi schimbă pe unii oameni, 
pe care nu-i mai recunoşti. Politica schimbă uneori caracterul 
omului. 

Deteriorarea raporturilor dintre romani şi goţi s-a 
întâmplat în urma amestecului goţilor în luptele interne pentru 
ocuparea tronului imperial la Constantinopol, după moartea 
împăratului bizantin Iovian. Goţii l-au susţinut pe Procopius, 
fiindcă îl socoteau descendent al familiei lui Constantin cel 
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Mare, faţă de care se simţeau legaţi prin tratatul din anul 332. 
Valens a reuşit să-l înlăture pe Procopius şi după aceea a 
ordonat, între anii 367 – 369, o expediţie de pedepsire a goţilor, 
care pustiiseră şi unele regiuni de la Dunăre. Expediţia s-a 
terminat cu victoria împăratului roman Valens şi cu încheierea 
unei păci în anul 369, neconvenabilă goţilor. Supărat de 
înfrângerea suferită şi de condiţiile nefavorabile ale păcii, 
Athanarich s-a răzbunat pe creştini, care, în ochii lui, erau 
„oamenii romanilor”. 

– Dar de unde ai aflat toate aceste amănunte, părinte 
Sansalas? 

– Toate aceste lucruri mi le-a spus episcopul nostru 
Bretanion de la Tomis, care merge des pe la curtea Imperiului 
roman, împreună cu guvernatorul Dobrogei Junius Soranus. 

Sava, presimt că vor veni vremuri foarte grele pentru 
toţi creştinii din Dacia dar şi din alte părţi ale lumii, deoarece 
diavolul pierde mult teren prin fiecare păgân care primeşte 
botezul lui Hristos - Fiul lui Dumnezeu. Cu o moarte toţi 
suntem datori şi, dacă tot murim, cel mai bine este să murim 
pentru Hristos, care este viaţa şi învierea noastră. 

– Părinte duhovnic, să mergem cât mai repede prin 
toate satele de pe valea râului Musaios, ca să le spunem 
creştinilor ce-i aşteaptă, ca ei să-l mărturisească cu putere pe 
Hristos în faţa păgânilor, chiar cu preţul vieţii lor. 

– Este o idee bună, Sava; trebuie să o punem cât de 
repede în practică, deoarece goţii îi vor ataca pe creştini prin 
surprindere. Îţi aduci aminte cât prăpăd au făcut în urmă cu 
ceva vreme chiar în ţinuturile noastre. 

– Aşa este, multă lume a suferit de pe urma acestor 
persecuţii religioase. 

La toate slujbele religioase părintele Sansalas le vorbea 
creştinilor despre mărturisirea credinţei creştine şi le citea 
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adeseori din vieţile sfinţilor martiri, spre a-i întări şi mai mult 
pentru timpul persecuţiilor.  

De prăznuirea Sfântului martir Policarp (23 februarie 
155), după slujba de seară, la vecernie, părintele Sansalas le-a 
citit următorul text din viaţa acestui mucenic: 

,,Ferice şi vrednice de laudă sunt toate muceniciile care 
s-au făcut după voia lui Dumnezeu; căci devenim noi mai 
evlavioşi, trebuie să atribuim lui Dumnezeu puterea Sa peste 
toate. 

Într-adevăr, cine nu va admira curajul, răbdarea şi 
iubirea lor de Dumnezeu? Sfâşiaţi prin biciuiri, de li se vedea 
alcătuirea trupului lor până la vinele şi arterele dinăuntru, ei au 
răbdat atât de mult, încât şi pe cei ce stăteau în jurul lor i-au 
făcut să plângă şi să se vaite; iar ei au arătat atâta tărie 
sufletească, încât nici unul dintre ei n-a gemut şi n-a suspinat, 
cei chinuiţi dovedindu-ne tuturor că, în ceasul muceniciei, prea 
vitejii martiri ai lui Hristos sunt ca şi dezbrăcaţi de trup, sau, 
mai bine, că Domnul însuşi este de faţă şi vorbeşte cu ei. Şi 
luând aminte la harul lui Hristos, au dispreţuit chinurile lumii, 
câştigând viaţa de veci. Iar focul sălbaticelor lor chinuri era 
pentru ei răcoritor, având înaintea ochilor să scape de focul cel 
veşnic, care nu se stinge niciodată, şi priveau cu ochii inimii 
bunătăţile păstrate celor ce îndelung rabdă, despre care urechea 
n-a auzit, ochiul nu le-a văzut şi nici la inima omului nu s-au 
suit (1 Corinteni 2,9). Lor, însă, le-au fost arătate de Domnul, 
deoarece nu mai erau oameni, ci îngeri. De asemenea, şi cei 
aruncaţi fiarelor au îndurat chinuri îngrozitoare iar alţii au fost 
pironiţi prin cuie şi pedepsiţi şi cu alte felurite chinuri, pentru 
ca vrăjmaşul, de-i era cu putinţă, să-i facă să tăgăduiască pe 
Hristos, printr-o îndelungată chinuire”. 

Panegiricul Sfântului Policarp s-a încheiat cu cântarea 
„Cu noi este Dumnezeu”, intonată de dascălul Sava. 
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MARTIRIUL SFÂNTULUI MUCENIC SAVA 
 
 

Motto: „Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Şi-a 
deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a 
dus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o 

tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa” (Isaia 53, 7). 
 

 
Anul 372 a fost nespus de dureros pentru toţi creştinii 

de pe valea râului Musaios; goţii păgâni conduşi de Athanarich, 
care-şi avea sediul la Pietroasele, declanşaseră furtunoase 
persecuţii religioase. Athanarich îl chemase la reşedinţa sa pe 
vasalul său Wingurich sau Ingurich şi îi dăduse ordin să facă să 
dispară toţi creştinii din Gothia. 

– Ei sunt spionii în imperiul roman şi duşmanii zeilor 
noştri, spusese Athanarich. Orice creştin care nu se leapădă de 
Hristos şi care nu mănâncă din jertfele idolilor noştri acela să 
fie îndată omorât. În felul acesta vom da satisfacţie zeilor 
noştri; ei ne protejează pe aceste meleaguri. 

– Măria ta, vom face întocmai; nu va mai rămâne urmă 
de creştin în Gothia, care a devenit pământul nostru primit de la 
Constantin cel Mare, împăratul Imperiului bizantin. 

– Luaţi călăi cât de mulţi şi oşteni, ca să puteţi controla 
cu amănuntul toate satele. Pe cei care îmbrăţişează religia noas-
tră mulţumiţi-i repede cu daruri şi pământ, pentru a-i convinge 
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cât de darnici sunt zeii noştri. 
– Măria ta, ce vom face însă cu cei din neamul nostru 

care au trecut la Hristos şi s-au unit cu creştinii, formând 
familii mixte, unele având chiar şi copii? 

– Nu ne interesează că aceşti copii vor rămâne fără 
părinţii lor, căci zeii noştri poartă grijă de toţi şi de toate dacă 
noi ne plecăm cu toţii în faţa lor. Goţii creştini merită şi ei 
aceeaşi pedeapsă ca şi băştinaşii daci încreştinaţi: moartea. 

– Aşa vom proceda, înălţimea voastră; îi vom trece prin 
foc şi sabie pe toţi cei care se vor împotrivi acestor porunci pe 
care chiar zeii noşti vi le-au insuflat şi în care noi credem cu 
tărie. 

– Mânaţi acum repede, căci nu mai am linişte până ce 
nu sunt împlinite poruncile mele.  

Foarte bine înarmaţi, îndată s-au suit toţi pe cai 
înspăimântători de iuţi, trecând din sat în sat până la apa râului 
şi apoi, înapoi, până la reşedinţa de la Pietroasele. 

Mulţi creştini au fost luaţi prin surprindere de perse-
cutorii goţi, dar nu au ezitat în mărturisirea convingătoare a 
creştinismului, singura religie care-ţi oferă comuniunea vie cu 
Dumnezeu şi nemurirea sufletului. 

Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit 
personal din ceruri pe pământ, prin întrupare, luând trup 
omenesc din Fecioara Maria, prin lucrarea Sfântului Duh, ca să 
ni-L descopere nouă pe Dumnezeu ca Tată şi ca o Persoană vie 
şi spirituală. 

Domnul Iisus, în Evanghelia după Ioan, ne spune aşa: 
„Pentru că M-am coborât din ceruri nu ca să fac voia Mea, ci 
voia Celui ce M-a trimis pe Mine. Şi aceasta este voia Celui ce 
M-a trimis, ca din toţi pe care Mi i-a dat Mie să nu pierd pe nici 
unul, ci să-i înviez pe ei în ziua de apoi. Că aceasta este voia 
Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă 
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veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Cap. 6, 38 - 40); 
„Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi 
crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va 
veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă” (Cap. 5, 24). 

La rugămintea Apostolului Filip către Iisus Hristos: 
„Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl cel ceresc!”, Mântuitorul a 
dat următorul răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-aţi 
cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. 
Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? Nu crezi tu că Eu sunt întru 
Tatăl şi Tatăl întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le 
vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face 
lucrările Lui” (Ioan 14, 8 – 10). 

Într-unul dintre sate, prinţul goţilor Wingurich i-a găsit 
pe creştini adunaţi într-un cort oficiind Sfânta şi dumnezeiasca 
Liturghie şi îndată a dat ordin ca să fie numaidecât arşi de vii. 

Flăcările care au pătruns prin cort la creştinii aflaţi la 
slujbă tocmai după împărtăşirea cu Trupul şi Sângele 
Domnului Iisus Hristos nu i-au speriat deloc. Mai înainte de a 
fi arşi de goţi, aceşti creştini au fost învăluiţi de focul iubirii lui 
Dumnezeu. Atunci când Luca şi Cleopa, în casa lor din Emaus, 
au fost împărtăşiţi de Însuşi Mântuitorul Hristos chiar în ziua 
Învierii Sale, primul Paşte din istoria Bisericii, au zis aşa: „oare 
nu ardea în noi inima noastră...” (Luca 24, 32). Osemintele arse 
ale creştinilor au devenit bucăţi de aur duhovnicesc, a căror 
strălucire acoperă lumina soarelui de pe cer. 

În satul Berca, situat pe malul râului Musaios, toţi 
localnicii băştinaşi se aflau în bună convieţuire cu administraţia 
goţilor care-i conducea. Preotul Sansalas, adeseori, îi îndruma 
pe creştini asemenea lui Pavel în Epistola către Romani: „Tot 
sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire 
decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de la Dumnezeu sunt 
rânduite. Pentru aceea cel ce se împotriveşte stăpânirii se 
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împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc 
îşi vor lua osândă. Căci dregătorii nu simt frică pentru fapta cea 
bună, ci pentru cea rea. Voieşti, deci, să nu-ţi fie frică de 
stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de la ea. Căci ea este 
slujitoare a lui Dumnezeu spre binele tău. Iar, dacă faci rău, 
teme-te; căci nu în zadar poartă sabia; pentru că ea este 
slujitoare a lui Dumnezeu şi răzbunătoare a mâniei Lui, asupra 
celui ce săvârşeşte răul. De aceea este nevoie să vă supuneţi, nu 
numai pentru mânie, ci şi pentru conştiinţă. Căci pentru aceasta 
plătiţi şi dări. 

Căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în 
această slujire neîncetat. Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: 
celui cu darea, dare; celui cu vama, vamă; celui cu teama, 
teamă; celui cu cinstea, cinste. Nimănui cu nimic nu fiţi datori 
decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care iubeşte pe 
aproapele a împlinit legea lui Dumnezeu” (Cap. 13, 1 - 18).  

Fiecare creştin din Berca îşi vedea de munca lui cinstită 
şi respecta din omenie pe toţi cei din jurul lor. Acest com-
portament al dragostei din partea creştinilor i-a impresionat 
foarte mult pe goţii stabiliţi în această localitate. Din duşmani, 
creştinii au reuşit să-i facă pe goţi chiar prieteni. Unii dintre 
goţi chiar s-au încreştinat, tocmai datorită modului de viaţă 
plină de bunătate al creştinilor. Valoarea credinţei unui creştin 
se vede tocmai din bunătatea sufletului şi din puterea iubirii pe 
care o are în el şi pe care o revarsă cu dăruire asupra tuturor, 
chiar şi peste proprii lui duşmani. 

Apostolul Neamurilor ne îndeamnă stăruitor aşa: „Nu 
răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea 
tuturor oamenilor. Dacă se poate pe cât stă în puterea voastră, 
trăiţi în bună pace cu toţi oamenii. Nu vă răzbunaţi singuri, 
iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: «A 
Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul». Deci, dacă 
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vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, 
dă-i să bea, căci, făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc pe 
capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele” 
(Romani 12, 17 – 21).  

La intrare în satul Berca, Wingurich al goţilor era tare 
însetat să verse tot sângele creştinilor, de ciudă că ei nu aduc 
cinstirea cuvenită zeilor. Mai marele goţilor din Berca l-a 
asigurat pe prinţul got că nu sunt probleme cu creştinii, 
deoarece mulţi s-au retras în peşterile din munţi. Nişte goţi, 
păgâni de religie dar buni la suflet, ca să acopere pe creştinii 
din satul Berca în faţa prinţului got Wingurich, le-au dat să 
mănânce carne care însă nu a fost gătită înaintea altarelor 
idoleşti. Acest lucru îl făcuseră ca să-i înşele pe prigonitorii 
creştinilor, veniţi să-i omoare. 

Auzind Sava de acest vicleşug a mărturisit tuturor 
zicând:  

– Dacă cineva va mânca din cărnurile acelea, acesta nu 
poate fi creştin, şi i-a oprit să cadă în cursa diavolului. 

Din cauza aceasta, cei ce au născocit această înşelă-
ciune l-au alungat din satul Berca, dar apoi, după o vreme 
oarecare, i-au îngăduit să se întoarcă.  

În acel timp, preotul Sansalas se afla în Scythia Minor, 
la Tomis, pentru a participa la slujbe cu episcopul Bretanion. 

Pornindu-se din nou persecuţia împotriva creştinilor, 
după obiceiul care era la goţi, unii dintre păgânii din satul 
Berca, aducând jertfă demonilor, se pregăteau să jure în faţa 
prinţului Wingurich că în satul lor nu se mai află nici un 
creştin. Dar Sava, îndrăznind din nou şi mergând în faţa 
adunării, a zis: 

– Pentru mine să nu jure nimeni, căci eu sunt creştin. 
Prinţul got Wingurich a poruncit să-i fie înfăţişat Sava 

pentru a fi cercetat dacă deţine ceva avere, spre a fi confiscată. 
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– Din ce familie provine acest tânăr şi ce bunuri deţine 
el? 

Mai marele goţilor din administraţia satului Berca i-a 
spus prinţului Wingurich: 

– Acest tânăr este orfan şi toată averea lui este 
îmbrăcămintea de pe el. 

Dispreţuitor, prinţul Wingurich a zis: 
– Un astfel de tânăr nu poate nici să fie de folos şi nici 

să vatăme; acest om nu merită să locuiască printre aceşti săteni 
care fac cinste zeilor noştri. Scoateţi-l din sat şi daţi-i vreme să 
se răzgândească, până ce ne vom întoarce, cât de curând, pentru 
a cerceta dacă au mai revenit de prin munţi şi alţi creştini pe la 
casele lor. 

În săptămâna mare, înaintea Paştilor, Sava s-a coborât 
din munţi pentru a merge la slujba învierii în cetatea Musaios, 
unde slujea protoiereul Gutticas.  

Pentru Sava, Paştile era cea mai mare sărbătoare 
creştină. Nici nu-i trecea prin minte că va fi ultima sărbătoare 
pascală prăznuită de el aici pe pământ. 

Pe când mergea el bucuros spre biserica din cetate, 
deodată i-a apărut în faţă un bărbat foarte mare şi luminos la 
înfăţişare, care i-a zis: 

– Întoarce-te în satul tău Berca şi mergi la slujbă, căci te 
aşteaptă preotul Sansalas. 

Sava însă i-a răspuns: 
– Părintele Sansalas este plecat în Dobrogea, unde va 

zăbovi mai multă vreme. 
– A fost plecat, într-adevăr, dar a venit special pentru a 

oficia slujba învierii pentru toţi creştinii din Berca şi pentru cei 
din satele din jur. 

– Eu nu cred că a venit, pentru că duhovnicul meu 
Sansalas mi-a zis că va zăbovi mai multă vreme în acele 
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ţinuturi, din motive misionare şi pastorale. 
Sava, crezând că este o nălucă, nu a luat în seamă 

vorbele acelui bărbat înalt şi luminos şi a mers înainte spre 
cetatea Musaios. Dintr-o dată, deşi afară era senin şi cald, s-a 
trezit cu drumul înzăpezit atât de tare încât nu a mai putut să 
înainteze. Atunci el a înţeles că este voia lui Dumnezeu să se 
întoarcă în satul Berca şi să slujească cu duhovnicul său 
Sansalas cea mai frumoasă şi înălţătoare sărbătoare: Paştile. 

La întoarcere, i se părea drumul aşa de lung de parcă ar 
fi vrut să zboare, la gândul că se va întâlni cu bunul lui 
duhovnic. 

– Părinte Sansalas, am văzut cu ochii mei ce Mare este 
Dumnezeu şi ce lucruri minunate a făcut El cu mine. Am vrut 
să plec în cetatea Musaios pentru slujba învierii şi Dumnezeu 
m-a oprit într-un mod minunat, ca eu să mă întâlnesc cu sfinţia 
voastră. Este o mare minune! Nu-mi vine să cred! 

– Aşa este, Sava, Dumnezeu este mare şi minunat; El 
are multe lucrări minunate cu noi şi pentru noi. Eu mai aveam 
multe lucruri de rezolvat în Dobrogea, dar o voce de sus m-a 
îndemnat stăruitor să mă-ntorc în satul meu, să facem împreună 
slujba Sfintelor Paşti. 

Înainte de a începe slujba de noapte a Învierii Domnului 
Iisus Hristos, Sava a venit la duhovnicul său pentru a se spovedi. 
Cel mai important lucru înainte de orice mare sărbătoare creştină 
este spovedania. Chiar dacă din motive diferite nu am putut ţine 
postul, măcar să ne spovedim, ca să putem avea sufletul curat. 
Aşa cum trupul nostru este foarte curat după baie, la fel ne 
simţim şi cu sufletul din noi după o spovedanie curată, sinceră şi 
cu lacrimi. 

Dumnezeu are multă bunătate şi putere să ne ierte de 
toate greşelile pe care noi le facem, cu voie sau fără de voia 
noastră. Totul este ca după spovedanie să ne hotărâm de a nu 
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mai repeta păcatele săvârşite şi a pune început bun vieţii 
noastre. 

Când s-a ridicat de sub epitrahilul părintelui Sansalas, 
Sava se simţea uşor ca un înger; plutea de bucurie. 

Plecând să înceapă slujba, a început să zică în sinea lui 
rugăciunea dreptului Simeon: „Acum, slobozeşte pe robul Tău, 
în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta. Pe care ai gătit-o 
înaintea feţei tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea 
neamurilor şi slavă poporului Tău Israel” (Luca 2, 29 – 32). 

La slujba învierii de la miezul nopţii au venit mulţi 
creştini. 

La începutul slujbei, cu o voce puternică de răsuna 
văzduhul, părintele Sansalas i-a chemat pe toţi din faţa 
altarului:  

– Veniţi de luaţi lumină! Lumina lui Hristos care 
luminează tuturor. 

Toţi creştinii s-au apropiat să aprindă fiecare lumânarea 
din făclia aprinsă a părintelui Sansalas. 

Vocea lui Sava din timpul slujbei i-a încântat pe toţi din 
biserică. A fost o slujbă cerească. 

La plecare, după slujbă, toţi au trecut pe la cimitir să 
aprindă lumânări la mormintele ce străjuiau de jur împrejur 
biserica satului. Sava a îngenunchiat la mormântul mamei sale 
Dochia, a rostit rugăciunea „Tatăl nostru” şi a început să cânte 
„Hristos a înviat!” Părintele Sansalas a lăcrimat şi el când l-a 
văzut pe Sava sărutând crucea de pe mormântul mamei lui. Cât 
de tânără plecase ea în lumea de dincolo! 

Învierea este totul. Viaţa se termină cu învierea. Nu 
moartea este ultimul pas al omului, ci învierea, care ne duce în 
veşnicia lui Dumnezeu. 

Două zile după Paşti, Sansalas şi Sava au petrecut 
împreună, povestind fiecare ce a făcut în acest interval de timp 
de când nu s-au mai văzut. 
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Părintele Sansalas era încântat că ucenicului său Sava 
nu i-a fost frică să-L mărturisească pe Hristos şi să afirme 
înaintea goţilor că este creştin. A apreciat foarte mult vertica-
litatea lui şi faptul că nu a făcut nici un compromis în faţa 
persecutorilor care-l îndemnau să mănânce carne închinată 
zeilor. 

– Sava, să nu-ţi fie frică. Aceste încercări ale tale au 
fost doar începutul; acum vor veni altele şi mai grele. 

Vorba părintelui Sansalas s-a adeverit, căci a treia zi, pe 
nepusă masă, a venit Athanarich, fiul dregătorului got 
Rothesteu, cu o ceată de prigonitori, chiar în casa părintelui, pe 
când ei se odihneau. 

Pe părintele Sansalas, văzându-l bătrân, l-au legat cu 
funii într-o căsuţă iar pe Sava l-au legat cu o frânghie de un cal 
şi l-au tăvălit prin cioate şi mărăcini, după care l-au lovit fără 
de milă, cu bice şi cu nuiele. 

Părintele Sansalas a început să lăcrimeze şi să se roage 
fierbinte la Dumnezeu ca să-l întărească pe Sava în aceste 
cumplite chinuri. Dumnezeu, care este mare şi minunat, l-a 
întărit atât de mult pe Sava încât au fost uimiţi chiar şi 
prigonitorii. 

Adresându-se celor care îl chinuiau, Sava le-a zis: 
– Oare nu m-aţi purtat voi prin locuri arse, printre 

ascuţişurile cioturilor, bătându-mă? Vedeţi, însă, dacă s-au 
rănit picioarele mele şi dacă pe trupul meu am vânătăi de la 
loviturile pe care mi le-aţi dat. 

Văzând ei, deci, că pe trupul lui nu apărea nimic din 
cele ce-i făcuseră, fără milă, să sufere, au luat o osie de căruţă 
şi, punându-i-o pe umeri, i-au legat mâinile, întinzându-i-le 
până la capătul osiei şi i-au legat de asemenea şi picioarele pe o 
altă osie. În sfârşit, întins astfel pe cele două osii, l-au aruncat 
într-o casă, lăsându-l să zacă pe spate la pământ şi nu l-au 
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cruţat, chinuindu-l aproape toată noaptea. Însă, după ce au 
adormit prigonitorii care-l chinuiseră, a venit o femeie ca să 
pregătească mâncare celor din casă şi, văzându-l pe Sava legat, 
i-a dezlegat din milă mâinile şi picioarele. 

Deşi era liber, Sava nu a fugit, ci, dimpotrivă, a rămas 
împreună cu acea femeie, ajutând-o să facă mâncare pentru cei 
care-l torturaseră atât de mult. 

Doamne, câtă bunătate în inima lui Sava! Aceasta este 
măreţia credinţei creştine: să iubeşti pe cel care-ţi face rău şi să 
nu te răzbuni niciodată, lăsând totul pe seama lui Dumnezeu. O 
mare lecţie de viaţă ne dă Sava fiecăruia dintre noi.  

Dimineaţa, când s-au trezit, au rămas înmărmuriţi când 
l-au văzut pe Sava poftindu-i la masă. 

L-au legat din nou, de data aceasta de grinda de sus a 
camerei unde ei stăteau la masă, luându-l în derâdere pe Sava, 
care era foarte calm. Athanarich al goţilor a dat poruncă să 
aducă mâncăruri jertfite zeilor cu care să îmbie pe părintele 
Sansalas şi pe Sava. 

Trimişii lui Athanarich au zis: 
– Athanarich a poruncit să vi se aducă aceasta ca să 

mâncaţi şi să scăpaţi de moarte sufletele voastre. 
A răspuns preotul Sansalas, care a zis: 
– Noi nu mâncăm acestea, căci nu ne este îngăduit 

nouă. Rugaţi, însă, pe Athanarich să poruncească să fim 
răstigniţi, sau să ne ucidă într-un alt chip, după cum ar vrea el. 

Apoi Sava a întrebat: 
– Cine este cel ce a trimis acestea? 
Iar ei au spus: 
– Stăpânul Athanarich. 
Sava, însă, a zis: 
– Unul singur este Stăpânul: Dumnezeu din ceruri. Iar 

Athanarich este un nelegiuit blestemat. Şi aceste mâncăruri ale 
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pierzării sunt necurate şi spurcate ca şi Athanarich, cel ce le-a 
trimis. 

Spunând Sava acestea, unul dintre servitorii lui 
Athanarich fiind plin de mânie şi de ură, a luat un drug mare de 
fier şi l-a aruncat în pieptul lui Sava cu ascuţişul, încât cei de 
faţă socoteau că va muri îndată. 

Dar Sava, învingând prin râvna evlaviei sale durerea 
provocată, a zis cu zâmbetul pe faţă acelui servitor al lui 
Athanarich: 

– Tu socoteşti acum că m-ai rănit cu acel drug de fier. 
Să ştii însă aceasta că atât de mult m-a durut, încât am socotit 
că ai aruncat în mine cu un fir de lână. 

Auzind de toate acestea, Athanarich a poruncit să fie 
omorât prin înecare în apa râului Musaios, căruia mai târziu i 
se va spune Buzău. 

Auzind de această sentinţă, Sava s-a bucurat sufleteşte 
şi a strigat cu glas mare, zicând: 

– Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, şi preamărit 
este numele Tău, Iisuse Hristoase, în veci. Amin. Căci Athanarich 
s-a străpuns pe sine însuşi cu moarte veşnică şi cu pierzare iar pe 
mine mă trimite la viaţa cea pururea fiitoare, căci astfel ai binevoit 
întru servii tăi, Doamne, Dumnezeul nostru.  

Pe tot drumul până la apa râului Musaios, Sava a cântat 
„Cu noi este Dumnezeu” şi „Hristos a înviat”. Era aşa de vesel 
că aveai impresia că merge la o nuntă şi nu la moarte. 

Cu adevărat credinţa vie în Dumnezeu este o forţă 
uriaşă care ne întăreşte ca să trecem orice obstacol al vieţii cu 
bărbăţie şi cu curaj! Frica este un mare păcat. Nu trebuie să ne 
fie frică de nimeni şi de nimic în lumea aceasta, decât de 
Dumnezeu. 

Atunci când au ajuns la râu servitorii lui Athanarich, 
fiindu-le milă de cuminţenia şi de frumuseţea fizică a tânărului 
Sava, au încercat să-l elibereze. 
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– Hai să dăm drumul acestui tânăr nevinovat, căci de 
unde va şti Athanarich că noi i-am dat drumul să plece în 
munţi? 

Dar fericitul Sava a zis către ei: 
– De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi   

s-a poruncit? Eu văd ce voi nu puteţi vedea. Iată, de faţă stau 
îngerii în slavă, care au venit să mă primească cu sufletul la 
ceruri. 

Auzind aceste cuvinte, servitorii lui Athanarich l-au luat 
pe Sava cu mâinile legate şi l-au aruncat în apa râului, aproape 
de cetatea Musaios şi, ca să moară mai repede, i-au pus un 
buştean mare pe piept ca să-l bage cu trupul mai adânc în apă. 

În timp ce unii îl înecau pe Sava, cântăreţul bisericesc, 
alţi goţi îl chinuiau foarte tare pe bătrânul părinte Sansalas. 
Urmele rănilor de pe trupul părintelui Sansalas au rămas 
mărturie toată viaţa lui, până ce şi-a dat obştescul sfârşit în 
Cezareea Capadociei. 

Sava s-a mutat cu sufletul la Domnul în ziua a cincea a 
Sâmbetei după Paşte, care este cu o zi înainte de idele lui 
aprilie (12 aprilie 372), în timpul domniei împăraţilor 
Valentinian (372-392) şi Valens (364-378), consuli fiind 
Flavius Modest şi Arintheu. 

După ce Sava a murit ca un martir, prin înecare în apa 
râului Musaios, prigonitorii goţi i-au scos trupul din apă, 
aruncându-l pe malul râului, iar trupul lui s-a umplut de o 
mireasmă foarte plăcută, care întrecea parfumul florilor de 
primăvară. 

Nişte localnici creştini care, cu ochii înlăcrimaţi, 
asistaseră de la depărtare la scena dureroasă a martirajului 
acestui tânăr au venit şi au luat trupul lui şi l-au dus la biserica 
din cetatea Berca. 
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La slujba de prohodire a venit plin de răni părintele 
duhovnic Sansalas şi a venit şi protoiereul Gutticas din cetatea 
Musaios.  

Mormântul lui Sava a devenit loc de pelerinaj pentru 
toţi creştinii din zonă, deoarece mulţi îşi găseau astfel alinare şi 
ajutor în necazurile pe care le aveau. De asemenea, mulţi 
bolnavi şi-au găsit sănătatea rugându-se la mormântul acestui 
sfânt. 

Vestea despre minunile pe care Dumnezeu le făcea prin 
moaştele Sfântului Sava s-a răspândit foarte repede până în 
Cezareea Capadociei, unde încă slujea arhiepiscopul Vasile cel 
Mare.  
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DE LA TOMIS LA MUSAIOS,  
SPRE CEZAREEA CAPADOCIEI 

 
 

Motto: „…Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule şi  
caută spre faţa unsului Tău!” (Ps. 83, 10) 

 
 

Sosirea părintelui Sansalas, duminică, dis-de-dimineaţă, 
în satul Berca, tocmai din Scythia Minor, a fost o adevărată 
sărbătoare pascală. 

Sătenii l-au primit în faţa bisericii ca pe un ierarh: în 
dangăte de clopot, cu flori în mâini. În mijlocul credincioşilor 
se afla şi preotul got Batuses, încreştinat de curând. 

– Să trăiţi, părinte Sansalas! 
– Fiţi binecuvântaţi, fiilor duhovniceşti, şi binecuvântări 

arhiereşti de la episcopul Bretanion de Tomis, care ne face o 
mare rugăminte de suflet din partea arhiepiscopului Vasile cel 
Mare din cetatea Cezareea Capadociei din Asia Mică, de a-i 
trimite în mare grabă moaştele Sfântului Mucenic Sava. Deja 
am venit acum cu o delegaţie de la guvernatorul Dobrogei, 
pentru a purta în mare siguranţă sicriul cu moaştele Sfântului 
Sava. 

– De ce, părinte Sansalas, trebuie să duceţi moaştele 
dascălului nostru preaiubit tocmai aşa departe de ţinuturile 
strămoşeşti? 
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– Fraţilor, două sunt argumentele care stau în sprijinul 
acestei strămutări, ba chiar trei? 

– Care, părinte? 
– În primul rând, să nu uităm: Sava a trăit la noi, aici, 

dar el, de fapt, provine din regiunea Capadociei, unde avea ca 
rudă îndepărtată din partea tatălui său tocmai pe arhiepiscopul 
Vasile cel Mare. 

La Tomis, unde am slujit cu episcopul Bretanion în 
această perioadă, a venit guvernatorul Junius Soranus al 
Scythiei Minor, să ne convingă cu o scrisoare tocmai sosită de 
la Întâistătătorul Vasile cel Mare, ca să trimitem, cât de repede, 
moaştele Mucenicului Sava, pe care să le aşeze la loc de mare 
cinste în noua catedrală arhiepiscopală din cetatea Cezareea 
Capadociei. 

La orice sfinţire nouă de biserică este nevoie de moaşte 
de sfinţi, care se pun în Sfântul altar la Sfânta masă şi de mare 
preţ pentru noua biserică de acolo sunt tocmai moaştele 
Sfântului Sava de la Musaios, căci acest locaş este zidit chiar 
pe pământul strămoşilor lui. 

Iată, a grăit mai departe părintele Sansalas, mi-am notat 
câteva rânduri din această caldă şi convingătoare corespondenţă: 
„... îmi este cu neputinţă să te uit în rugăciunile mele, doar dacă 
mai înainte de aceasta aş uita de lucrul la care m-a rânduit 
Dumnezeu. Desigur, ţi-ai amintit de învăţăturile bisericeşti, 
fiindcă eşti încrezător în harul lui Dumnezeu. Noi ne rugăm şi 
pentru fraţii care sunt departe, între străini (compatrioţii săi 
capadocieni, din ţara goţilor) şi pentru cei ce sunt rânduiţi în 
oaste şi pentru cei ce mărturisesc fără frică numele lui 
Dumnezeu, ca şi pentru cei ce dau roade duhovniceşti; pentru 
toţi noi facem rugăciuni în Sfânta Biserică. 

Între acestea, adică în cele mai multe, sau în toate, 
socotim să fie cuprinsă şi Înălţimea ta. De altfel, cum te-am 
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uita tocmai pe tine, având atâtea lucruri care ne trezesc 
amintirea ta: o astfel de soră şi astfel de fii ai sorei, un neam 
aşa de ales, care aşa de mult ne iubeşte, o soră, prieteni, 
datorită cărora chiar dacă nu vrem ne amintim de bunele tale 
sentimente ... Tu însuţi, câte fapte bune faci, îţi strângi comoară 
în cer. Şi mângâierea pe care o aduci celor care sunt urmăriţi 
pentru numele Domnului ţi-o pregăteşti mai înainte pentru ziua 
răsplăţii. Bine vei face dacă vei trimite în patrie (adică în 
Capadocia) rămăşiţele pământeşti ale tânărului Sava, dacă cu 
adevărat, după cum ne-ai scris, acolo prigoana face şi acum 
mucenici Domnului”.  

Credincioşii îl ascultaseră cu mare atenţie pe părintele 
Sansalas, care citea cu ochii înlăcrimaţi din scrisoarea părin-
telui arhiepiscop Vasile către guvernatorul Junius Soranus. 

– Părinte Sansalas, care este al treilea motiv pentru care 
nu mai pot sta moaştele Sfântului Sava la noi în sat? 

– Fraţilor, tocmai am primit de veste de la un got 
creştin, rudă cu Athanarich, că acesta va relua cât de curând 
persecuţiile împotriva creştinilor şi că va avea în vedere şi 
distrugerea locaşurilor de cult şi a relicvelor de sfinţi. 

– Decât să fie profanate moaştele Sfântului Sava, mai 
bine le ducem în mare siguranţă, cu ajutorul acestor bărbaţi de 
încredere trimişi personal de guvernatorul Dobrogei, în Cezareea 
Capadociei, unde sunt dorite şi aşteptate cu mare nerăbdare de 
însuşi Părintele Vasile cel Mare înconjurat de sute de 
credincioşi, printre care chiar o parte dintre rudele îndepărtate 
ale dascălului nostru bisericesc Sava! Un gest de salvare a 
multor moaşte l-a făcut şi episcopul got Goddas, urmaşul lui 
Ulfila, care a transferat de pe meleagurile noastre în sudul 
Dunării moaştele sfinţilor martiri goţi: Inna, Rhima şi Pina.  

– Părinte Sansalas, îţi dăm dreptate, deşi este foarte 
greu să ne despărţim de acest scump odor duhovnicesc: racla 
Sfântului mucenic Sava. 
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– Fraţilor, Sfinţii, oriunde s-ar afla ei, se roagă tot 
timpul pentru noi. De multe ori, Sava mi-a vorbit despre 
frumuseţea locurilor străbunilor săi din provincia Capadocia, 
pe care a dorit mult să o vadă, dar, din cauza scurtimei vieţii 
sale pământeşti, nu a mai apucat. 

Este şi asta o bucurie pe care i-o putem face; acum, 
după moartea lui, măcar să-i ducem osemintele în patria 
strămoşilor lui, le-a spus părintele Sansalas. 

Pregătirea acestui pelerinaj a durat mai multe zile. 
În acea dimineaţă, părintele Sansalas a început cu multă 

pioşenie să rostească un Acatist către Sfântul Sava. 
 

* 
*      * 

 
Sfinte mucenice al lui Iisus Hristos, care din pruncie ai 

slăvit pe Dumnezeu prin a ta viaţă îngerească trăită pe 
pământul ţării noastre: cu credinţă şi cu dragoste-ţi cântăm aşa:  

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei 
credinţe! 

 
* 

*      * 
 
Îngerească viaţă din copilărie ai trăit, Sfinte Mucenice 

Sava, căci, prin cuvânt, cu fapte bune şi prin cântare sfântă, 
meleagurile Buzăului le-ai luminat în duhul Evangheliei lui 
Hristos şi pe strămoşii noştri la dreapta credinţă i-ai îndemnat, 
pentru care-ţi cântăm aşa, zicând: 

Bucură-te, căci cu îngerii vieţuieşti acum în ceruri; 
Bucură-te, că de acolo neîncetat te rogi pentru noi; 
Bucură-te, că ale tale sfinte rugăciuni sunt bine primite; 
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Bucură-te, grabnic ajutător în nevoi şi necazuri; 
Bucură-te, că te-ai făcut pe tine pildă vie de slujire lui 

Hristos; 
Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua şi noaptea; 
Bucură-te, că ale tale tinereţi lui Iisus le-ai închinat; 
Bucură-te, căci cu glasul tău cel dulce în Biserică ai 

cântat; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei 

credinţe! 
 

* 
*      * 

 
Cu nespusă dragoste şi evlavie creştină L-ai slujit pe 

Dumnezeu în Biserică prin rugăciune şi post, asemănându-te 
prin aceasta cu îngerii din ceruri, unde neîncetat cânţi împreună 
cu ei lui Dumnezeu: Aliluia! 

 
* 

*      * 
 
Asemenea unei făclii ce arde, te-ai aprins, o, Sfinte 

Mucenice Sava, de focul dragostei lui Dumnezeu, punându-ţi 
viaţa în pericol prin apărarea dreptei credinţe creştine de 
păgânii care slujeau celor neînsufleţite şi ai îndemnat pe toţi 
credincioşii Bisericii să se îndepărteze de mâncărurile jertfite 
idolilor; pentru aceasta noi, cu bucurie, îţi cântăm aşa: 

Bucură-te, că lumina lui Hristos în tine a strălucit; 
Bucură-te, că învăţăturile tale, sfinte, pe mulţi i-au 

luminat;  
Bucură-te, că nu ţi-ai cruţat ale tale tinereţi pentru 

Hristos; 
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Bucură-te, că te-ai împotrivit până la moarte păgânilor; 
Bucură-te, că ai arătat la toţi neputinţa şi zădărnicia 

idolilor; 
Bucură-te, că de mic ai iubit calea Bisericii prin care 

dobândim mântuire; 
Bucură-te, că nu te-ai întinat cu cele idoleşti; 
Bucură-te, că te-ai făcut pe tine străjer al Ortodoxiei; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei 

credinţe! 
 

* 
*      * 

 
Mulţimea prigoanelor şi răutatea păgânilor din Goţia nu 

te-au îndepărtat pe tine, Mucenice Sava, de la dreapta credinţă 
a Bisericii, pentru care, împreună cu tine, cântăm lui 
Dumnezeu: Aliluia! 

 
* 

*      * 
 
Nevoind să mănânci din jertfele idolilor, Sfinte 

Mucenice Sava, ai fost supus la grele şi mari chinuri 
cutremurătoare pe care, însă, le-ai biruit cu dragostea fierbinte 
faţă de Hrisos, pentru care-ţi cântăm aşa: 

Bucură-te, că mai presus de toate L-ai iubit pe 
Dumnezeu;  

Bucură-te, că sufletul ţi l-ai încredinţat Mântuitorului 
Hristos; 

Bucură-te, că nu te-ai înfricoşat de cei care ucid trupul, 
Bucură-te, că Athanaric al goţilor n-a putut să te 

îndepărteze de Biserică;  
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Bucură-te, căci tu cu bărbăţie ai răbdat Crucea 
suferinţelor; 

Bucură-te, că pentru credinţă ai fost scos afară din satul 
tău; 

Bucură-te, că prin toate persecuţiile îndurate şi mai 
mult te-ai întărit în credinţă; 

Bucură-te, căci în apa Buzăului ai primit cununa 
muceniciei, 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei 
credinţe!  

 
* 

*      * 
 
Să aducem slavă şi mulţumire Bunului Dumnezeu, Care 

a binevoit ca din ţinuturile noastre străromâne să aleagă pe 
Sfântul Sava de la Buzău, care, în cer, se roagă neîncetat pentru 
Biserica şi neamul nostru, cântând: Aliluia!  

 
* 

*      * 
 

Ca într-un policandru aprins strălucesc chipurile sfinţilor 
români înaintea tronului lui Dumnezeu şi ca un luceafăr 
luminează Sfântul Sava în inimile noastre, ale celor ce-i cântăm: 

Bucură-te, sfeşnic al Bisericii prea luminos; 
Bucură-te, căci pentru mărturisirea lui Hristos cu mare 

dragoste ai fost aprins; 
Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat la adevărul credinţei; 
Bucură-te, că te-ai aprins cu dumnezeiescul dor de 

Dumnezeu; 
Bucură-te, smirnă duhovnicească cu bună mireasmă; 
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Bucură-te, că pentru binele ţării noastre te rogi 
neîncetat, 

Bucură-te, a ţării noastre veşnică floare sfântă; 
Bucură-te, că mijloceşti înaintea Mântuitorului Hristos 

pentru neamul nostru; 
Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei 

credinţe! 
 

* 
*      * 

 
Sfârşit-ai alergarea ta către cer, Sava preafericite, la 

vârsta de treizeci şi opt ani, în douăsprezece zile ale lunii 
aprilie, anul 372, ducându-te să iei plata ostenelilor tale de la 
Stăpânul Hristos şi să cânţi împreună cu îngerii Lui: Aliluia!  

 
* 

*      * 
 

Viaţa ta a fost ca un rug aprins de focul dragostei lui 
Hristos, pe care L-ai preamărit prin ale tale fapte bune şi prin 
cântare bisericească; pentru aceea şi noi te lăudăm, zicând aşa:  

Bucură-te, că până la moarte pe Hristos l-ai preamărit; 
Bucură-te, că din copilărie ai primit credinţa cea 

adevărată; 
Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a 

aprins; 
Bucură-te, căci cu sufletul tău în Dumnezeu ai crezut; 
Bucură-te, că pentru Hristos ai lepădat toată grija cea 

lumească; 
Bucură-te, că pe Dumnezeu neîncetat L-ai preaslăvit; 
Bucură-te, că pururea ai avut aprinsă în tine candela 

rugăciunii; 
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Bucură-te, căci glasul Evangheliei lui Hristos ai 
ascultat; 

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei 
credinţe! 

 
* 

*      * 
 
În Biserică, slujind ca dascăl, pe creştini i-ai învăţat să 

se ferească de mâncărurile jertfite idolilor, să se lepede de 
păcate şi să se păzească de orice lucru păgânesc, pentru a fi 
bine plăcuţi lui Dumnezeu, Căruia i se cuvine cântarea 
îngerească: Aliluia! 

 
* 

*      * 
 
Cu mare dar dumnezeiesc ai fost învrednicit de 

Dumnezeu, Sfinte Mucenice Sava, să cânţi neîncetat lui 
Dumnezeu în Biserica slavei Sale, îndemnându-ne şi pe noi   
să-ţi urmăm pilda vieţii tale sfinte, pentru care îţi aducem 
aceste cântări:  

Bucură-te, cela ce ai fost alăută a Duhului Sfânt; 
Bucură-te, chimval bine răsunător al dreptei credinţe; 
Bucură-te, că prin cântarea sfântă ai propovăduit pe 

Dumnezeu; 
Bucură-te, că prin aceasta ai devenit un fierbinte slujitor 

al lui Hristos; 
Bucură-te, că pe toţi creştinii i-ai îndrumat să cânte în 

Biserică;  
Bucură-te, că prin dulcea ta glăsuire pe mulţi i-ai 

apropiat de Dumnezeu; 
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Bucură-te, că şi pe noi ne-ai învăţat a iubi Evanghelia 
lui Hristos; 

Bucură-te, cela ce cânţi mereu cu îngerii cereasca 
Liturghie;  

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei 
credinţe! 

 
Rugăciune către Sfântul Mucenic Sava 

 
Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din 

tinereţe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru 

noi, păcătoşii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoinţe şi 

pătimiri pentru dreapta credinţă. Adu-ţi aminte de toţi 

binecredincioşii ţării noastre, ca şi noi să dobândim milă şi 

har înaintea lui Dumnezeu. Fii rugătorul nostru fierbinte 

înaintea Dreptului Judecător în Ziua cea mare a Dreptăţii lui 

Dumnezeu, care va să vie. Ajută-ne, Sfinte Mucenice Sava, să 

ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele 

cereşti şi să cugetăm mereu la veşnicie, pentru ca şi noi să ne 

învrednicim a moşteni împărăţia cerească împreună cu toţi 

sfinţii. Amin!  

 
A urmat oficierea Sfintei Liturghii în Biserică, în scurtă 

vreme devenită neîncăpătoare de mulţimea credincioşilor veniţi 
de pe toată valea râului Musaios. 

De când a fost martirizat Sfântul Sava, a fost un 
neîncetat pelerinaj la moaştele Sfântului Sava, căci vestea 
despre trupul lui nestricăcios s-a răspândit foarte repede. Toţi 
care se atingeau cu credinţă şi evlavie de racla Sfântului Sava 
simţeau o pace şi o stare de bucurie de nedescris. Mulţi dintre 
bolnavi îşi găseau alinare şi vindecare, fie trupească, fie 
sufletească. 
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Moaştele sfinţilor sunt daruri duhovniceşti şi mărturii 
că Dumnezeu îi cinsteşte pe sfinţi nu numai în viaţa 
pământească, dar şi după plecarea lor cu sufletul în ceruri. 

Mai înainte de a da binecuvântarea pentru Sfânta 
Liturghie, a cădit cu tămâie mult mirositoare altarul şi apoi 
racla Sfântului Sava, după care cu ochii înlăcrimaţi de bucurie 
a luat cu mâinile tremurând Sfânta Evanghelie, rostind cu voce 
tare: „Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!” 

Pe tot timpul Sfintei Liturghii a avut mereu ochii plini 
de lacrimi, semn că Duhul Sfânt s-a coborât din plin peste el. 

Trăia intens Sfânta slujbă. Era conştient că în Sfântul 
altar slujeşte Însuşi Mântuitorul Hristos, care ne cheamă cu 
dragoste pe toţi: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu care se 
frânge pentru voi: beţi dintru acesta toţi. Acesta este Sângele 
Meu al Legii celei noi care pentru voi şi pentru mulţi se varsă 
spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26 – 27).  

La momentul împărtăşirii au venit mulţi copii aduşi de 
părinţii lor înaintea Sfântului altar. 

Părintele Sansalas era un mare iubitor de copii. 
Adeseori îi îndemna pe credincioşi cu aceste cuvinte biblice 
rostite de Iisus: „Lăsaţi copiii să vină la Mine că a lor este 
împărăţia cerurilor” (Matei 19,14).  

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele a rostit un 
panegiric, elogiind virtuţile tânărului Sava care s-a mistuit pe 
sine ca o făclie de lumina dragostei faţă de Hristos Mântuitorul. 

- Mare este Dumnezeu şi minunat întru sfinţii Săi!, a 
rostit pentru început părintele Sansalas. 

Preaiubiţilor! 
Cu multă bucurie m-am întors la Berca, după o lungă şi 

istovitoare călătorie misionară la Bretanion, în cetatea Tomis, 
unde am fost chemat pentru a-i povesti cu lux de amănunte 
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viaţa acestui martir al lui Hristos, dascălul nostru preaiubit 
Sava, mutat cu sufletul la Dumnezeu. Ca semn că Dumnezeu 
ne iubeşte şi pe noi din această zonă a Imperiului roman, 
Gothia, supranumită şi „grădina raiului”, ne-a lăsat ca mărturie 
vie trupul nestricăcios şi bine înmiresmat al Sfântului Sava. 

Moaştele sfinţilor sunt ca nişte vase de mare preţ, cu 
multă valoare spirituală pe care o dă Însuşi Duhul Sfânt. 

În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Oare nu 
ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în 
voi, pe Care-L aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai 
voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe 
Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu” (1 Corinteni 6, 19 - 20). 

Dumnezeu a făcut o mare lucrare minunată cu noi, cei 
de pe aceste meleaguri. Ne-a arătat cum se naşte şi creşte un 
sfânt printre noi oamenii. Acum ne-am convins şi noi pe deplin 
că sfinţii nu vin de pe lună şi nici din stelele cerului; ei sunt 
pământeni ca şi noi. Aşa a fost şi dascălul nostru Sava, născut 
dintr-o familie evlavioasă, iubitoare de Biserică şi de Hristos. 

Pe mama lui, Dochia, Dumnzeu s-o ierte!, am îngropat-
o în urmă cu douăzeci şi şapte de ani. Faptul că Sfântul Sava s-
a umplut mult de credinţă şi de râvnă pentru a-L urma pe 
Hristos se datoreşte foarte mult şi familiei care l-a crescut. 

Deasa spovedanie, participarea activă la Sfânta 
Liturghie, citirea atentă din cărţile Sfinte şi, mai ales, din 
Sfânta Scriptură, modul lui de vieţuire creştină în duhul 
evlaviei lui Hristos l-au făcut pe Sfântul Sava să urce repede 
treptele sfinţeniei. 

Toată viaţa lui creştinească a fost încununată de 
martiriul credinţei, de această jertfă supremă: a-ţi da viaţa 
apărând adevărul credinţei în dumnezeirea Mântuitorului Iisus 
Hristos. El şi-a dat în mâinile lui Dumnezeu această scurtă 
viaţă pământească şi a primit-o pe cea veşnică. 
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Sava nu a pierdut nimic, el a câştigat totul: mântuirea 
sufletului, cununa sfinţeniei, trăirea cu Dumnezeu în ceruri, 
vieţuirea veşnică cu mama lui, Dochia, şi alte multe daruri, pe 
care numai el le ştie. 

Prin cinstirea Sfântului Sava noi de fapt îl cinstim cu 
adevărat pe Însuşi Dumnezeu. Nu există sfinţi în afara lui 
Dumnezeu. Ca să fii sfânt trebuie în permanenţă să-L ai în 
suflet, în minte, în trup pe Dumnezeu. Să cugeţi în rugăciune 
mereu la El. 

Această credinţă vie în Dumnezeu te face să ai şi o 
viaţă aleasă creştinească în afară, cu fapte bune, care-L 
proslăvesc pe Dumnezeu. 

În „Predica de pe Munte” Mântuitorul Hristos a spus 
clar: „Aşa să lumineze lumina noastră înaintea oamenilor, aşa 
încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru Cel din ceruri” (Matei 5,16).  

Sfinţii au mare trecere la Dumnezeu, ei sunt ascultaţi 
imediat la orice rugăciune, deoarece şi ei în această viaţă 
pământească au ascultat mereu de cuvintele lui Dumnezeu. 

Vă aduceţi aminte de un episod din Biblie, când 
patriarhul Avraam a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru 
salvarea celor două cetăţi, Sodoma şi Gomora: „Doamne, dacă 
vor fi în aceste cetăţi 50 de drepţi (sfinţi), vei mai distruge 
aceste cetăţi? Şi a zis Dumnezeu, nu. Dar dacă, Doamne, vor fi 
doar 30 de drepţi (sfinţi), le vei distruge oare? Nu, a zis 
Dumnezeu. Dar dacă totuşi vor fi doar 10 drepţi (sfinţi) le vei 
distruge? Nu, a răspuns Dumnezeu”. 

Iată ce mult valorează sfinţii înaintea lui Dumnezeu 
pentru salvarea unui popor, a unei ţări, sau a unei regiuni ca 
aceea în care suntem noi aici, în Goţia, cu pământuri apărate pe 
vremuri de vrednicul de pomenire rege dac Decebal. 

Trăim vremuri grele, cu persecuţii după persecuţii, cu 
năvăliri ale barbarilor şi, totuşi, neamul nostru şi credinţa 
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ortodoxă nu au dispărut. De ce oare?! Tocmai datorită jertfei pe 
care Sava şi alţii ca el au dat-o lui Dumnezeu. 

Dumnezeu iubeşte aceste ţinuturi pentru dragostea 
acestor sfinţi, printre care la mare cinste se numără şi Sfântul 
Sava. Deşi trebuie să-i strămutăm moaştele pentru o vreme în 
Cezareea Capadociei, totuşi, duhul Sfântului Sava va rămâne 
tot aici şi, din ceruri, el se va ruga mereu pentru fiecare dintre 
noi. 

Să-i purtăm în suflet icoana vie a vieţii lui creştineşti! 
Îl vom cinsti cu adevărat dacă vom face şi noi ce a făcut 

el: să-L mărturisim pe Mântuitorul Hristos ca „Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat: Lumină din Lumină” şi, dacă 
este nevoie, să ne dăm chiar viaţa! Să nu ne fie ruşine de 
Evanghelia lui Hristos şi de numele de creştin! Să nu facem 
nici un compromis de la credinţa ortodoxă! 

Mare este Dumnezeu şi mare a fost şi sărbătoarea de 
astăzi în cinstea Sfântului Mucenic Sava, pentru ale cărui 
rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-ne pe noi, Amin!  

După terminarea Sfintei Liturghii, tot poporul, în frunte 
cu părintele Sansalas, a făcut plecăciune şi rugăciuni fierbinţi 
înaintea raclei Sfântului Sava. Fiecare dintre cei prezenţi ar fi 
vrut să rămână cât mai multă vreme nedezlipit de moaştele atât 
de înmiresmate ale Sfântului Sava. 

Acei bărbaţi străini din garda guvernatorului Junius 
Soranus împreună cu părintele Sansalas au rămas înmărmuriţi 
atât de evlavia oamenilor de pe aceste locuri, cât şi de fru-
museţea spirituală a slujbei de pomenire a Sfântului Mucenic 
Sava Gotul. 

Acasă, la părinte, în timp ce stăteau la o mică agapă, au 
discutat tot timpul despre frumuseţea locurilor din zonă şi, mai 
ales, despre evlavia şi ospitalitatea băştinaşilor faţă de străini. 
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Pentru a transporta sicriul cu moaştele Sfântului Sava 
tocmai în Asia Mică, la arhiepiscopia Cezareea Capadociei, s-a 
oferit şi misionarul capadocian Eutyhie, care tocmai se afla de 
ceva vreme în zona râului Musaios, timp în care convertise 
mulţi goţi la dreapta credinţă.  

Despre acest misionar, Sfântul Vasile cel Mare afirma 
că „prin puterea Duhului şi eficacitatea darurilor dumnezeieşti 
a îmblânzit mulţi barbari”. 

Badea Abebas, care locuia aproape de biserică, a dăruit 
o pereche de boi albi pentru a-i adăuga la carul cu boi cu care 
tocmai sosiseră de la Tomis părintele Sansalas şi cei patru 
oşteni de încredere ai guvernatorului Junius Soranus. 

Câţiva tâmplari din sat au sărit repede să improvizeze 
un baldachin, ca adăpost pentru moaştele Sfântului, baldachin 
pe care să-l aşeze în acel car atât de frumos împodobit cu 
covoare aduse de multe femei credincioase care locuiau în jurul 
bisericii parohiale. 

După o zi de post şi de rugăciune fierbinte, procesiunea 
cu moaştele Sfântului Sava s-a pornit pe un drum foarte lung, 
care leagă două continente: Europa şi Asia.  

Părintele Sansalas, misionarul capadocian Eutyhie şi 
Pelerinul, care cunoşteau bine zona Asiei Mici şi Scythia 
Minor, s-au sfătuit pe-ndelete cu acei oşteni de la Tomis spre a 
hotărî care ar fi drumul cel mai scurt şi în siguranţă, pentru a 
ajunge în mai multe cetăţi, cum ar fi: Musaios, Măcin, Isaccea, 
Tomis, Cezareea Capadociei etc. 

Tot satul a plâns la despărţirea de racla Sfântului Sava, 
cel care de mult folos duhovnicesc îi fusese. 
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MOAŞTELE SFÂNTULUI SAVA – BUCURIE 
SFÂNTĂ CELOR DIN CAPADOCIA 

 
 

Motto: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne 
bucurăm şi să ne veselim întru ea” (Ps. 117, 24). 

 
 

Aducerea moaştelor Sfântului Mucenic Sava de la 
Musaios în cetatea asiatică păstorită de Sfântul arhiepiscop 
Vasile cel Mare, Capadocia, a fost o sărbătoare de neuitat, o 
mare bucurie sfântă.  

La intrare în cetate, moaştele sfântului martir au fost 
întâmpinate de un mare sobor de slujitori şi o mulţime imensă 
de creştini veniţi din toate împrejurimile, având în mâini făclii 
aprinse. 

Părintele Sansalas dimpreună cu ucenicul său Pelerinul 
tresăltau de bucurie şi cu lacrimi dădeau slavă lui Dumnezeu, 
Care este minunat întru sfinţii săi (Psalmul 67, 36). 

– Drumul pe care l-am făcut de la Musaios şi până aici, 
în Capadocia, a fost cel mai frumos pelerinaj din viaţa mea, 
părinte Sansalas! 

 – Acelaşi lucru îl pot spune şi eu; mă simt copleşit de 
măreţia lui Dumnezeu, care ştie să facă bucurie martirilor ce   
şi-au dat viaţa şi trupul pentru El. 
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– Părinte Sansalas, răsplata mare pe care i-a dat-o 
Dumnezeu cântăreţului bisericesc Sava de la Musaios este 
faptul că moaştele lui au rămas nealterate, ba, mai mult, au o 
mireasmă plăcută, deosebită, având parfumul florilor 
înmiresmate. 

– Pentru mine, Pelerinule, acest lucru este o dovadă vie 
cât de mare este Dumnezeu! Ce mare diferenţă între mumiile 
egiptenilor, îmbălsămate cu tot felul de substanţe şi prin tot 
felul de metode de conservare, şi moaştele acestui ucenic iubit 
Sava! 

– Aşa este, părinte Sansalas; eu personal am fost într-un 
pelerinaj în Egipt şi am văzut într-o piramidă, de aproape, un 
sarcofag al unui faraon, dar asta nu mi-a trezit nici o bucurie 
sau atracţie spirituală ci, dimpotrivă, repulsie. 

– Pelerinule, trupul unui credincios cu adevărat al lui 
Dumnezeu devine încă din viaţa aceasta pământească un vas al 
Duhului Sfânt, după cum ne spune însuşi Sfântul Apostol 
Pavel: „Nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt 
care este în voi şi pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu 
sunteţi ai voştri?”. 

– Moaştele Sfântului Sava mă umplu de uimire şi mă 
întăresc în credinţă; acum mă simt mai apropiat de Dumnezeu 
şi sunt convins că Dumnezeu lucrează în sfinţi şi după moartea 
lor. 

– Pelerinule, Dumnezeu ne spune în Biblie că sfinţii „au 
ajuns cămări şi locaşuri curate ale lui Dumnezeu: «voi locui şi 
voi umbla întru ei, zice Dumnezeu şi le voi fi lor Dumnezeu»” 
(Levitic 26, 12 – 13). Şi tot Scriptura adaugă că „sufletele 
drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi nu se va atinge de ele 
stricăciunea” (Înţelepciunea lui Solomon 3, 1). Şi iarăşi 
adaugă: „cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioşilor 
Lui” (Psalmul 115, 6). 
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– Mă uimeşti, părinte Sansalas, cu aceste versete atât de 
multe pe care eu ca evreu nu le-am înţeles deloc înainte de 
botezul meu, deşi am trecut prin ele de multe ori. 

– Aşa este, Pelerinule; botezul ne aduce lumina 
înţelegerii tainelor lui Dumnezeu şi putem pătrunde în esenţa 
lucrurilor. Dumnezeu este viaţă veşnică şi lumină, iar cei care 
sunt în mâna lui Dumnezeu sunt viaţă şi lumină. O dovadă 
grăitoare că sfinţenia este lumină şi că ea cheamă lumina în 
jurul ei este şi această întâmpinare a moaştelor Sfântului Sava 
cu atâtea făclii aprinse; parcă şi cerul s-a umplut de atâta 
lumină sfântă! 

Părintele arhiepiscop Vasile cel Mare al Cezareei 
Capadociei, îmbrăcat în veşminte albe ca lumina pascală, s-a 
apropiat cu multă evlavie şi bucurie de racla Sfântului Mucenic 
Sava. Preoţii şi diaconii, dimpreună cu toată mulţimea de 
credincioşi, au cântat imnul învierii: „Hristos a înviat din morţi, 
cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte viaţă 
dăruindu-le”. 

Aducerea moaştelor Sfântului Sava avea loc chiar în 
Săptămâna luminată după Sfintele Paşti. 

Nimic nu este întâmplător în lumea aceasta. Dumnezeu 
pe toate le aranjează în mod minunat. A doua zi era „Izvorul 
Tămăduirii”, cea mai mare sărbătoare după Paşte din 
Săptămâna luminată, când avea loc sfinţirea noii biserici – 
catedrale din Cezareea Capadociei şi tot atunci se făcea şi 
slujba de prăznuire a martirajului Sfântului Sava. 

La slujba de târnosire a bisericii a participat toată 
cetatea. Vestea aducerii moaştelor Sfântului Sava se răspândise 
foarte repede. 

Sfinţii ne apropie unii de alţii şi chiar ajută la unirea 
spirituală şi culturală dintre popoare. Sfântul Sava, care se 
născuse şi trăise pe meleagul Daciei, dintr-o mamă dacă, 
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Dochia, şi un capadocian, pe nume Miltiade, născut şi trăit şi el 
tot pe meleagurile scăldate de apa râului Musaios, se întorcea 
acum cu trupul său înmiresmat în ţinuturile Cezareei 
Capadociei. 

În vechea tradiţie liturgică bizantină, actul complex al 
sfinţirii unei noi biserici culmina cu procesiunea aducerii şi 
depunerii sfintelor moaşte în alcătuirea Altarului. 

De fapt, în manuscrisele liturgice care conţineau 
rânduiala târnosirii se făcea distincţie clară între sfinţire sau 
consacrare (Kathierosis) şi inaugurare (eukaenia), cele două 
secvenţe ale aceleiaşi unităţi liturgice fiind redate separat şi 
săvârşite în zile diferite. Dacă în prima secvenţă a ritualului se 
oficia de fapt sfinţirea propiu-zisă, cea de a doua secvenţă a lui 
consta în procesiunea solemnă a purtării moaştelor sfinţilor la 
biserica nou consacrată şi depunerea lor în „mormântul” 
dinainte pregătit în alcătuirea dumnezeiescului Altar, după care 
urma oficierea Sfintei Liturghii de inaugurare. 

În Imperiul de Răsărit, procesiunea aducerii moaştelor 
de sfinţi la biserica nou consacrată primea caracterul unei 
solemnităţi impresionante, al cărei prototip era considerată 
procesiunea strămutării Chivotului Legământului în Ierusalim 
(2 Regi 6; Psalmul 67, 25 – 36). 

Ritualul intrării cu sfintele moaşte, în cadrul slujbei 
târnosirii, semnifică intrarea Arhiereului Hristos în „noul 
Ierusalim ceresc”. 

La intrare în noua biserică, arhiereul zice cu voce tare, 
lovind în uşă cu o cruce: „Deschideţi, căpetenii, porţile voastre 
şi vă ridicaţi voi, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! 
Cine este Acesta Împăratul slavei? Domnul Cel tare şi puternic, 
Domnul Cel tare în război. Deschideţi, mai – mari, porţile 
voastre şi vă ridicaţi porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! 
Cine este Acesta Împăratul slavei? Domnul puterilor, Acesta 
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este Împăratul slavei!” (Ps. 23, Ps. 117, 19 – 29). 
– Părinte Sansalas, de ce trebuie neapărat ca moaştele 

sfinţilor să fie puse chiar în altar; de ce nu le îngropăm afară, 
lângă sanctuarul bisericii? 

– Pelerinule, sfinţii trebuie să intre în biserică şi să fie 
aşezate moaştele lor chiar în sfântul altar, deoarece relicvele lor 
reprezintă cel mai bine semnele evidente ale „luptei celei bune” 
pentru care au primit de la Hristos „cununa dreptăţii” (2 
Timotei 4, 7 – 8). Aşa precum Domnul Hristos poartă şi după 
înviere semnele jertfei de pe Golgota în Trupul Său 
îndumnezeit (Luca 24, 39 – 40; Ioan 20, 27), cei pe care 
conştiinţa creştină îi numeşte „prietenii răniţi ai Mielului” 
poartă şi ei semnele pătimirii şi ale morţii violente ca nişte 
podoabe şi amprente distinctive. Iar, la sfinţirea bisericii, sfinţii 
însoţesc intrarea solemnă a lui Hristos – „Arhiereul Care a 
şezut de-a dreapta tronului Slavei în ceruri, slujitor al Altarului 
şi al Cortului celui adevărat, pe care L-a înfipt Dumnezeu, şi nu 
omul” (Evrei 8, 1 – 2). 

Punerea unor bucăţele din moaştele sfinţilor în temelia 
Sfintei Mese din altarul bisericii semnifică „tămâia” rugăciu-
nilor pe care sfinţii o înalţă neîncetat pentru lume (Apocalipsă 
5, 6 – 8). Tot în cartea Apocalipsa scrie aşa: „şi când a deschis 
pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor în-
junghiaţi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe 
care au dat-o” (Ap. 6, 9).  

– Părinte Sansalas, acum încep să înţeleg mai bine ce 
mare rol au moaştele sfinţilor într-o biserică şi câtă lucrare 
misionară fac ele în rândul creştinilor, a zis Pelerinul. De 
asemenea, vreau să adaug un fapt practic din punct de vedere 
economic şi anume că pelerinajele la locurile sfinte sau la 
sanctuarele cu sfinţi ajută şi la dezvoltarea zonei respective. În 
localitatea Nola, de plidă, mormântul sfântului Felix, prin 
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faptul că este un centru de pelerinaj, a devenit un important 
punct de întâlnire pentru satele libere aşezate pe dealurile din 
jur, importanţa acestor sate crescând simţitor în secolul al IV – 
lea tocmai pe seama centrului urban tradiţional al regiunii 
respective, ceea ce înseamnă că localitatea Nola, prin mor-
mântul unui sfânt, a avut o contribuţie majoră la echilibrarea 
raportului dintre oraş şi sat în regiunea Campania. 

– Pelerinule, trebuie întotdeauna să urmărim efectele 
spirituale ale moaştelor de sfinţi într-o localitate şi nu pe cele 
materiale. Într-o localitate unde sunt sfinte moaşte, oamenii 
devin mai credincioşi; se roagă cu mai multă încredere la 
Dumnezeu şi sunt feriţi de necazuri. Acolo domneşte pacea 
sufletească şi bucuria spirituală. 

Acesta este şi motivul pentru care aceşti capadocieni se 
simt liniştiţi şi în mare siguranţă; de astăzi, Sfântul Sava a 
devenit ocrotitorul duhovnicesc al lor. La racla Sfântului Sava 
se vor perinda nenumăraţi credincioşi care vor pomeni şi de 
ţara noastră Dacia şi ne vom simţi mai uniţi ca popoare. Avem 
mare nevoie de sfinţi ca să ne unească mai întâi, pe verticală, 
cu Dumnezeu şi apoi, pe orizontală, între noi oamenii, 
indiferent de etnie sau de stare socială. 

Sfinţii sunt un dar al lui Dumnezeu şi o binecuvântare 
sfântă.  

Mormintele sfinţilor, ca şi fragmentele din trupurile lor 
sau anumite obiecte care au fost atinse de aceste trupuri sfinte, 
au reprezentat pentru conştiinţa creştină lucruri de mare preţ, 
care promovau întâlnirea tainică dintre cer şi pământ. Iată de ce 
comunitatea creştină din Smirna antică mărturiseşte că, imediat 
după moartea episcopului Policarp, martirizat la 23 februarie 
155, s-a străduit ca să dobândească osemintele sale, întrucât 
considera că sunt „mai cinstite decât pietrele preţioase şi mai 
scumpe decât aurul”. 
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– Părinte Sansalas, acum înţeleg şi mai bine de ce 
arhiepiscopul Vasile cel Mare din Cezareea Capadociei a 
insistat atât de mult la guvernatorul Junius Soranius din 
Dobrogea şi la episcopul de Tomis Bretanion ca să i se aducă 
degrabă moaştele Sfântului Sava de la Musaios. Moaştele 
acestui martir reprezintă bogăţia credinţei şi aurul sfinţeniei 
care nu-şi pierde deloc valoarea. 

Toată bogăţia materială din această lume nu valorează 
nimic faţă de acest odor al moaştelor Sfântului Sava, care au 
primit lumină din lumina lui Hristos care este „Soarele 
dreptăţii”.  
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MOARTEA PĂRINTELUI SANSALAS 
 
 

Motto: „Scumpă este înaintea Domnului  
moartea cuvioşilor Lui” (Ps. 115, 6) 

 
 

Omul este o ecuaţie matematică cu trei necunoscute: nu 
ştie când se naşte, ce i se întâmplă în viaţă şi când moare. 
Regele David spunea că: „anii noştri s-au socotit ca pânza unui 
păianjen: zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; iar de vor fi 
în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia 
osteneală şi durere; că trece viaţa noastră şi ne vom duce” (Ps. 
89, 10 – 12).  

În Cezareea Capadociei, părintele Sansalas, la vârsta de 
nouăzeci de ani, trăia ca un sihastru în rugăciune şi cugetare la 
Dumnezeu. Era un mare iubitor al Psaltirei, în care-şi găsea 
mereu liniştea sufletească. De tânăr a trecut prin multe necazuri 
şi încercări ale vieţii, care l-au întărit şi mai mult în credinţă şi 
răbdare. Avea mereu în minte şi în inimă Psalmul 70: „Spre 
Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac. Întru 
dreptatea Ta, izbăveşte-mă şi mă scoate, pleacă urechea Ta 
către mine şi mă mântuieşte. Fii mie Dumnezeu apărător şi loc 
întărit, ca să mă mântuieşti; Că întărirea şi scăparea mea eşti 
Tu. Dumnezeul meu, izbăveşte-mă din mâna păcătosului, din 
mâna călcătorului de lege şi a celui ce face strâmbătate; Că Tu 
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eşti aşteptarea mea, Doamne; Domnul este nădejdea mea din 
tinereţile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din 
pântecele maicii mele Tu eşti acoperitorul meu; întru Tine este 
lauda mea pururi. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu eşti 
ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să 
laud slava Ta, toată ziua mare cuviinţa Ta. Nu mă lepăda la 
vremea bătrâneţilor; când va lipsi tăria mea, să nu mă laşi pe 
mine. Că au zis vrăjmaşii mei mie şi cei ce păzesc sufletul meu 
s-au sfătuit împreună, Zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, 
urmăriţi-l şi prindeţi-l pe el, că nu este cel ce izbăveşte. 
Dumnezeule, nu Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre 
ajutorul meu ia aminte. Să se ruşineze şi să piară cei ce 
defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu ruşine şi înfruntare 
cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre 
Tine şi voi înmulţi lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, 
toată ziua mântuirea Ta, al căror nume nu-l cunosc. Intra-voi 
întru puterea Domnului; Doamne, aduce-mi-voi aminte numai 
de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţile mele, 
şi până acum voi vesti minunile Tale. Şi până la bătrâneţe şi 
cărunteţe, Dumnezeule, să nu mă părăseşti; Până voi vesti 
braţul Tău la tot neamul ce va să vină, Puterea Ta şi dreptatea 
Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, măreţiile pe care le-ai 
făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ţie? Cât de multe 
necazuri şi rele ai iertat mie, dar întorcându-Te mi-ai dat viaţă 
şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. Înmulţit-ai spre 
mine mărirea Ta şi întorcându-te m-ai mângâiat şi din 
adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. Că eu voi lăuda cu 
instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta-voi 
Ţie din alăută, Sfântului lui Israel. Bucura-se-vor buzele mele 
când voi cânta Ţie şi sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă şi 
limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi ruşinaţi 
şi înfruntaţi cei ce caută să-mi facă rău”. 
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Cu fiecare an puterile fizice îi scădeau. Ar fi vrut să se 
întoarcă din nou în Dacia pe care atât de mult a iubit-o, pentru 
că ţara aceasta este cu adevărat o gură de rai din care mulţi 
sfinţi s-au ridicat la Dumnezeu. Adeseori, se trezea cu privirea 
în zare, aşteptând pe cineva anume. Îşi aducea aminte cu drag 
de enoriaşii de pe malurile râului Musaios şi de multe persoane 
care i-au rămas la suflet: Gutticas, Sava, Dochia, Miltiade, 
Pelerinul, Brânduşa. 

Cu acest pomelnic rostit de buzele sale tocmai în 
sâmbăta morţilor dinaintea postului Crăciunului, părintele 
Sansalas, împărtăşit cu cele sfinte, s-a mutat cu sufletul la 
Dumnezeu care este mare şi bun. 

Câţiva călugări i-au luat trupul încetişor şi l-au aşezat 
într-un sicriu de brad, înmiresmat de aroma răşinei. Chipul lui 
luminos şi barba lungă şi albă îi dădeau înfăţişarea unui „moş 
Crăciun”, aşezat pe năsălie ca să se hodine un pic, după care să 
se ridice voios, ca să bucure cu daruri pe toţi cei întâlniţi pe 
cale. 

În ziua aceea a venit multă lume la slujba de priveghi: 
el era deja cunoscut şi mai ales de când a venit cu moaştele 
Sfântului Sava multă lume îl asocia cu Sfântul Mucenic adus 
de departe. 

În mintea lor ziceau aşa: dacă Sfântul Sava a fost atât 
de tare în credinţă, cu atât mai mult duhovnicul lui care l-a 
format sufleteşte în duhul ortodoxiei. 

A doua zi, duminica, imediat după oficierea Sfintei 
Liturghii, în catedrala arhiepiscopală din Cezareea Capadociei 
a avut loc slujba de prohodire a cuviosului Sansalas. 

Slujba de înmormântare a fost în sine o colindă, cântare 
de mutare a sufletului în lumea de dincolo. Nimeni nu se auzea 
plângând, pe feţele tuturor se citea doar o stare de reculegere, 
de meditare asupra rostului acestei vieţi aici pe pământ. De ce 
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este importantă şi cum se trăieşte viaţa aici pe pământ pentru a 
o dobândi pe aceea cerească a vorbit tare frumos şi convingător 
arhiepiscopul Vasile al Cezareei Capadociei. 

- Fraţilor întru Iisus Hristos! 
Moartea este ca numitorul comun din matematică: ne 

adună pe toţi, indiferent unde trăim şi cum trăim. Nu contează 
starea socială sau materială. Nu se ţine cont de etnie sau de 
religie. Important este că toţi primim viaţa de la Dumnezeu şi, 
după ce am trăit o vreme prin bunăvoinţa Tatălui ceresc, 
plecăm pe rând în lumea de dincolo. Acest părinte Sansalas, pe 
care noi astăzi îl prohodim, a venit din Dacia lui Decebal, 
încreştinată de Sfântul Apostol Andrei, ca să ne aducă în dar 
moaştele Sfântului Mucenic Sava. Despre acest vrednic părinte 
misionar Sansalas am auzit multe cuvinte frumoase de la 
episcopul Bretanion de la Tomis, care şi el provine tot de pe 
meleagurile noastre capadociene. 

Viaţa părintelui Sansalas este un adevărat roman, o 
carte vie cu multe încercări şi mărturisiri ale dreptei credinţe în 
faţa multor valuri de persecuţii religioase care i-au marcat toată 
existenţa. Urmele cicatricelor de pe corpul lui sunt dovada 
grăitoare despre cât de mult a suferit el pentru Hristos, 
mărturisindu-L cu mult curaj goţilor şi păgânilor de pretu-
tindeni pe unde a umblat ca misionar şi slujitor al Bisericii. 

Viaţa părintelui Sansalas a fost o liturghie prelungită 
până la moartea sa şi ea continuă şi acum în lumea de dincolo. 

Preoţia este singura slujire care are prelungire veşnică 
în împărăţia cerurilor. Dacă cineva a fost medic aici pe pământ 
şi a murit, în lumea de dincolo nu mai lucrează ca doctor, 
deoarece acolo în ceruri nu mai este suferinţă sau boală; dacă 
cineva a fost învăţător sau profesor, dincolo nu mai profesează 
această adevărată artă, pentru că acolo îl vom întâlni pe Iisus 
care este Învăţătorul suprem, de la care învăţăm cu toţii după 
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cum citim în Evanghelia după Matei: „Învăţaţi-vă de la Mine, 
că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor 
voastre” (Matei 11, 29). De asemenea, avem şi acel episod cu 
un tânăr care-l întreabă într-o zi: „Învăţătorule bun, ce să fac ca 
să moştenesc viaţa veşnică?” (Marcu 10, 17). 

Doar preotul care a slujit aici pe pământ oficiază din 
nou Sfânta Liturghie cu Mântuitorul Hristos şi în ceruri, 
deoarece această sfântă slujbă este veşnică, după cum şi jertfa 
Mântuitorului Hristos este eternă. 

De aceea suntem încredinţaţi pe deplin că părintele 
Sansalas, acum cu sufletul iar mai târziu cu trupul înviat prin 
venirea a doua a Mântuitorului Hristos, slujeşte cu Sfântul 
Mucenic Sava dumnezeiasca Liturghie în ceruri. 

Avem mari nădejdi că ne vor pomeni şi pe noi, şi pe toţi 
aceia care au fost în preajma lor aici pe pământ. 

La judecata preotului în ceruri de către Însuşi Domnul 
Iisus Hristos se vor înfăţişa toţi aceia care au fost botezaţi de 
către părintele Sansalas, rugându-L pe Iisus: „Fie-Ţi milă de el, 
Doamne, că ne-a încreştinat şi prin rugăciunile lui am primit 
Duhul Sfânt care ne-a făcut cale deschisă la ceruri” (Ioan 3, 5). 
De asemenea, vor veni toţi cei care s-au spovedit la părintele 
Sansalas şi vor zice: „Mântuitorule, moliftele rostite şi 
spovedania acestui părinte ne-au dezlegat de toate păcatele pe 
care noi cu pocăinţă le-am mărturisit la scaunul de duhovnicie” 
(Ioan 20, 23). 

Apoi vor veni şi cei miluiţi şi necăjiţi, care au fost 
hrăniţi şi îmbrăcaţi din mila părintelui Sansalas faţă de săraci; 
„Dumnezeule, ai milă de milostivul nostru părinte, că mult ne-a 
hrănit şi ajutat în viaţa noastră pământească” (Matei 25, 35-36).  

Pentru Sfântul Mucenic Sava, ale cărui moaşte 
înmiresmate le avem aici şi datorită părintelui Sansalas, este o 
mare bucurie sufletească faptul că duhovnicul lui, preotul 
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Sansalas, îşi doarme somnul de veci în preajma acestei 
catedrale.  

Nimic nu este întâmplător; Dumnezeu, în marea Sa milă, 
a întocmit această lucrare divină care-i bucură pe amândoi, dar 
în acelaşi timp şi pe noi toţi. Acesta este semnul bucuriei 
dumnezeieşti, că ea cuprinde şi se răsfrânge către mulţi, către noi 
toţi de aici şi faţă de cei de dincolo. 

Răbdarea îndelungată, umilinţa şi lipsurile materiale 
provocate de persecuţiile goţilor au constituit împreună o 
mucenicie pentru părintele Sansalas. Suferinţele Mucenicului 
Sava au fost intense, crunte dar de scurtă durată, el mutându-se 
cu sufletul la Domnul de tânăr, la vârsta de treizeci şi opt de 
ani. Părintele Sansalas, la vârsta lui biblică de nouăzeci de ani, 
a trecut prin multe şi grele chinuri îndelungate, ceea ce ne face 
să credem că şi el are parte de o cunună cerească de la bunul 
Dumnezeu. 

Există o mucenicie a sângelui dar există şi o mucenicie 
a sufletului jertfit pentru apărarea ortodoxiei şi a Adevărului 
care este Hristos. 

Fie dar ca Dumnezeu să odihnească în pace sufletul 
părintelui Sansalas iar rugăciunile ucenicului lui iubit, Sava, să 
ne miluiască pe noi toţi. Dumnezeu să-l ierte! 

După ce arhiepiscopul Vasile al Cezareei Capadociei a 
încheiat acest înflăcărat necrolog au scos din biserică sicriul 
părintelui Sansalas, după ce mai înainte îl aşezaseră câteva 
momente lângă baldachinul cu moaştele Sfântului Sava. 

Cu siguranţă că în acele momente ei s-au îmbrăţişat 
sufleteşte unul cu altul, după care, în dangătul prelungit al 
clopotelor, trupul părintelui Sansalas a fost pus în pământ, 
aproape de altarul catedralei arhiepiscopale. 

Veşnică să fie pomenirea părintelui Sansalas!  
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Motto: „Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu  
mă voi veseli de Domnul Dumnezeu” (Ps. 103, 35) 

 
 
Viaţa părintelui Sansalas este un subiect inepuizabil, 

precum neîncetata curgere a apei Buzăului care, de mii de ani, 
poartă la vale atâtea amintiri şi imagini ale marilor trăitori 
creştini din zona noastră, printre care la loc de cinste se află 
Sfântul Mucenic Sava şi duhovnicul său. 

Ori cât de mult am bea apă, tot ne este sete de Hristos, 
apa cea vie (Ioan 4, 10). Tot astfel, oricât s-a scris despre 
Sfântul Sava şi despre preotul Sansalas, încă au mai rămas 
multe lucruri de spus şi de mărturisit. Dacă despre Sfântul Sava 
s-au mai păstrat documente, scrisori şi mărturii ale contem-
poranilor săi, despre părintele duhovnic Sansalas ne-au rămas 
foarte puţine date. 

A trebuit să cercetăm îndelung contextul vremii când au 
trăit ei din toate punctele de vedere; istoric, cultural, religios şi 
misionar. Am făcut multe deducţii şi analogii; m-am pus de 
multe ori în locul personajelor din acest roman religios. Avem 
mare nevoie de modele vii pe care să le urmăm în această viaţă, 
cu atât mai mult în criza spirituală prin care trecem, iar, atunci 
când aceste modele nu ne sunt clar conturate, încercăm cu 
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ajutorul lui Dumnezeu să luminăm existenţa lor şi să ni le 
apropiem de vremurile noastre. 

Acest roman încearcă să fie o punte de legătură între 
secolele patru şi douăzeci şi unu, în centrul lui aflându-se 
părintele Sansalas, preot care a avut o mare vocaţie sacerdotală 
de la Dumnezeu şi care este de o deosebită actualitate pentru 
mileniul în care trăim. Nu poţi fi preot fără să fii chemat la 
această slujire prin hirotonie, după cum ne spune şi Sfântul 
Apostol Pavel în Epistola către Evrei: „Nimeni nu-şi ia singur 
cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu” (Cap. 5, 4). 
Există în popor o vorbă cu mult tâlc, „Calcă a popă”, adică este 
născut pentru a fi preot şi, prin ce face el şi pe unde umblă, se 
simte duhul preoţiei din el. 

Preoţia nu este pentru sine, ci întotdeauna pentru alţii. 
Nu poţi fi fericit în viaţa aceasta decât făcând pe alţii fericiţi. În 
afara vocaţiei, care este esenţială în preoţie, este necesară 
jertfelnicia pentru cei din jur. A face totul pentru alţii, a salva 
pe alţii, a dărui ce ai altora, a munci pentru alţii. 

Aşa a fost părintele Sansalas, un preot al comunităţii, 
un slujitor pentru toţi oamenii din localitate, indiferent de 
naţionalitate sau de religie. El a trăit în vremuri grele, sub 
stăpânirea goţilor, care împărtăşeau o altă religie. A trebuit să 
se comporte ca „om adevărat” cu toţi oamenii. Pe cel de altă 
credinţă sau de altă etnie îl apropiem prin bunătate, prin acte 
caritabile, prin vorbă bună şi prin privire blajină. Acest mod de 
vieţuire l-a făcut pe părintele Sansalas să fie iubit şi preţuit 
uneori chiar şi de către păgâni. 

Părintele Sansalas a fost un bun misionar, a înţeles pe 
deplin misiunea preoţiei creştine. Misiunea nu ţine de timp şi 
nici de spaţiu. Preotul se află tot timpul în misiune sfântă. La 
orice oră din zi şi din noapte el este tot timpul preot, gata să 
acorde asistenţă religioasă şi nu numai. Misiunea preotului este 
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de a salva sufletele oamenilor şi a-i ajuta la toate nevoile 
acestei vieţi pământeşti. Misiunea este îndeplinită doar atunci 
când ai făcut totul ca să salvezi totul.  

Misiunea preoţiei este de a aduce pacea lui Iisus în 
sufletele oamenilor, de a promova binele în lume şi a face totul 
ca viaţa să dăinuie pe acest pământ, acum gata să sară în aer 
din cauza păcatelor strigătoare la ceruri care se săvârşesc în 
văzul lumii, la lumina zilei, fără pic de ruşine şi teamă de 
Dumnezeu. Un preot adevărat niciodată nu este şomer; chiar 
dacă a salvat sufletele tuturor oamenilor, îl mai are pe al său, 
mai are mult de luptat cu el însuşi până în ziua despărţirii de 
lumea aceasta: „Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am 
săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa 
dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea El, Dreptul 
Judecător şi nu numai mie, ci tuturor celor ce au iubit arătarea 
Lui” (2 Timotei 4, 7 – 8).  

Preotul este preot atâta vreme cât se roagă, după cum 
Evagrie Pontul în Filocalia, volumul 1, spunea că: „Teolog este 
doar acela care se roagă”. Părintele Sansalas apare ca un 
rugător aprins de focul dragostei lui Iisus. Tot timpul stăruia în 
cea mai scurtă dar şi puternică rugăciune a minţii: „Doamne 
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine 
păcătosul”. Orice pas, orice mişcare a preotului este o înălţare 
la Dumnezeu. Şi când preotul se odihneşte, gândul lui 
veghează şi inima se roagă în taină. 

Rugăciunea cea mai înălţătoare pentru părintele 
Sansalas era Sfânta Liturghie, prin care cerul coboară în 
biserică şi pe oameni îi înalţă sufleteşte la ceruri. Oricât de 
multe rugăciuni am face acasă, pe drum sau la muncă, aceasta 
nu poate înlocui Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie, care este 
jertfa Mântuitorului Hristos actualizată în vremea noastră. 
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Cu toţii avem mare nevoie de rugăciune vie, trăită şi nu 
formală, rostită doar în văzul lumii: „Tu însă, când te rogi, zice 
Iisus, intră în cămara (inima – n.a.) ta şi, închizând uşa,    
roagă-Te Tatălui tău Care este întru ascuns; şi Tatăl tău, Care 
vede întru ascuns, îţi va răsplăti” (Matei, 6, 6). 

Întotdeauna în Biserică învăţăm să ne rugăm pentru 
alţii: „Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa lui Hristos să o 
dăm”. Rugăciunea Bisericii este colectivă şi universală. Ea ne 
cuprinde pe noi toţi: lumea văzută şi cea nevăzută. 

Părintele Sansalas era un mare iubitor al Bisericii 
pentru că era foarte conştient că „cine nu are Biserica de mamă 
nu poate avea pe Dumnezeu de tată”. 

Preotul se roagă la fiecare Sfântă Liturghie pentru 
binecuvântarea „celor care iubesc şi împodobesc Casa lui 
Dumnezeu care este Biserica”. 

Părintele Sansalas prelungea „Liturghia după Liturghie”, 
mergând la casele bolnavilor, încurajându-i, făcându-le maslu 
împreună cu preotul Gutticas sau cu alţi părinţi. 

Preotul trebuie să fie un iubitor al Sfintei Scripturi şi al 
cărţilor sfinte scrise pe baza Sfintei Tradiţii, care este învă-
ţătura orală a Mântuitorului Hristos şi a Bisericii, transmisă 
până-n vremea noastră. 

Părintele Sansalas era un bun cunoscător al Bibliei; în 
tot ce vorbea şi lucra găsea temei în Sfânta Scriptură, de aceea 
cuvântul său avea putere şi har pentru cei care-l ascultau. De la 
părintele Sansalas trebuie să deprindem dragostea faţă de 
cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu care se află în Sfânta 
Scriptură în care descoperim iubirea lui Dumnezeu faţă de noi 
oamenii dar şi dragostea pe care trebuie să o avem şi noi unii 
faţă de alţii. 

Vor veni vremuri grele pentru credincioşii din timpurile 
noastre, bisericile se vor închide din cauza marilor prigoane 
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care vor urma şi tuturor ne va rămâne drept mângâiere Sfânta 
Scriptură – Evanghelia lui Iisus şi rugăciunea minţii, care ne 
vor întări foarte mult prin rugăciunile fierbinţi ale Sfintei 
Fecioare Maria şi ale tuturor sfinţilor. 

Preotul Sansalas este irenic, adică el caută pacea cu 
Dumnezeu, cu el însuşi şi cu cei din jur. Are tact pastoral, 
găseşte metode şi mijloace duhovniceşti de a se apropia de toţi 
şi pentru a le inspira încredere mare în Dumnezeu. Celor 
întâlniţi în cale le spunea: „Mare este Dumnezeu!”, cu alte 
cuvinte orice problemă aţi avea, cât de grea ar fi, Dumnezeu o 
rezolvă pentru că doar la El este puterea şi ajutorul. 

Oamenii de astăzi au mare nevoie de Dumnezeu pe care 
nu trebuie să-L căutăm în ceruri, ci chiar în inima noastră şi 
apoi în Biserică. În Sfânta Împărtăşanie, Hristos este prezent la 
modul cel mai real: „Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. 
Beţi dintru acesta toţi. Că acesta este Sângele Meu, al Legii 
celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” 
(Matei 26, 26 – 27).  

Ori de câte ori citim cu binecuvântarea preotului 
duhovnic în Sfânta Scriptură îl descoperim pe Dumnezeu care 
ne vorbeşte personal pe înţelesul nostru şi ne învaţă ce să 
facem aici pe pământ pentru a ajunge acolo în ceruri. 

Dialogul părintelui Sansalas cu Pelerinul evreu este o 
mărturie vie despre cât de mare deschidere avea acest preot 
către alte religii şi cum căuta el să-i aducă la Hristos prin 
bunătate şi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este lucrător şi 
convingător! 

Un preot trebuie să aibă cunoştinţe solide din toate 
religiile, pentru a putea avea o conversaţie constructivă cu orice 
om de pe acest pământ. Faptul că omul se naşte într-o religie 
anume nu este vina lui. Greşeala omului este atunci când stă pe 
loc şi nu caută Adevărul care luminează pe tot omul ce vine în 
lume (Ioan 1, 9). 
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Pelerinul a umblat mult în lume să afle Adevărul. 
Părintele Sansalas îl convinge pe tânărul evreu, cu argumente 
logice, că „adevărul este unul” şi că nu pot fi mai multe 
adevăruri. Dar Adevărul este adevăr doar când cuprinde totul, 
el nu umblă cu jumătăţi de măsură. Tocmai de aceea preotul în 
viaţa aceasta trebuie să spună mereu lucrurile pe faţă, chiar şi 
atunci când adevărul spus supără pe unii. 

Dialogul religios este întotdeauna ziditor când eşti 
pătruns de duhul Adevărului care este Hristos. 

Aceleaşi discuţii interesante le-a avut părintele Sansalas 
şi cu goţii păgâni, care îi cinsteau pe zeii lor; ei nu ajunseră la 
cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, care este de natură 
spirituală: „Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să 
I se închine în duh şi adevăr” (Ioan 4, 24).  

Părintele Sansalas este un mare iubitor de patrie; el 
iubeşte meleagurile sale natale, ţine cu toată fiinţa sa la Dacia, 
această gură de rai pentru care şi acum se roagă în ceruri. Patria 
este un cuvânt sacru; în el se cuprind credinţa creştină a 
strămoşilor noştri, limba pe care ei au vorbit-o, tradiţiile 
populare în care au vieţuit, pământul pe care s-au născut şi în 
care şi-au înmormântat înaintaşii. 

Părintele nu se poate rupe de lumea din parohia sa; el 
trebuie să fie prezent ca preot, în port şi în vorbire, oriunde sunt 
enoriaşii lui. Iată-l deci pe părintele Sansalas, după Sfânta 
Liturghie, la serbările anuale ale satului Berca, la nunta unui 
mire orfan cu o fată din localitate şi la alte evenimente din viaţa 
comunităţii. 

Tradiţiile populare au legături fiinţiale cu viaţa spiri-
tuală a strămoşilor noştri, de aceea ele trebuie păstrate şi mereu 
încreştinate prin prezenţa preotului. 

Acolo unde ele au dispărut au fost înlocuite cu alte 
practici care de multe ori sunt de la cel rău; discotecile au luat 
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locul horelor care erau ţinute duminica după-amiază, până 
seara la vecernie, când tot satul era la această slujbă de 
mulţumire adusă lui Dumnezeu. Hora se făcea ziua, tinerii fiind 
îmbrăcaţi în costume populare; discoteca se desfăşoară 
noaptea, tinerii, mai mult dezbrăcaţi, dansând dansuri obscene. 

Marele rol al preotului de astăzi este de a salva ce se 
mai poate salva din folclorul românesc autentic, pentru a se 
reveni la tradiţiile noastre strămoşeşti. 

Părintele Sansalas ne învaţă cât de folositoare sunt 
pentru suflet pelerinajele la mănăstiri, la peşterile sihaştrilor şi 
la alte locuri sacre din istoria poporului nostru. Multe drumuri 
a făcut părintele Sansalas pe jos, de cele mai multe ori la 
episcopia Tomisului, Constanţa de astăzi, la peştera Sfântului 
Apostol Andrei, care a adus Evanghelia lui Iisus în ţinutul 
Dobrogei de astăzi. 

De asemenea, părintele Sansalas ne-a arătat ce mare 
mângâiere ne aduc nouă moaştele sfinţilor care au bineplăcut 
lui Dumnezeu. Ca semn de preţuire a moaştele Sfântului Sava 
de la Buzău este faptul că, deşi la o vârstă foarte înaintată, 
părintele Sansalas personal a însoţit racla acestui martir până în 
Cezareea Capadociei, după care a rămas lângă ele până ce s-a 
mutat cu sufletul la Dumnezeu, Care este minunat întru Sfinţii 
Săi. 

Moartea liniştită a părintelui Sansalas este şi ea plină de 
semnificaţii, arătându-ne că orice creştin care Îl are pe 
Dumnezeu în suflet şi este în bună relaţie cu cei din jurul lui 
pleacă la moartea sa mulţumit spre patria cerească, însoţit de 
îngerul păzitor pe care-l primeşte din clipa botezului. 

Părintele Sansalas nu a fost canonizat, încă! Cu 
siguranţă, însă, că el este preţuit şi cinstit de Dumnezeu şi de 
îngeri ca un sfânt, alături de Mucenicul Sava şi de alţi sfinţi 
români aflaţi în împărăţia cerurilor. 
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Canonizarea acestui părinte ar fi un act de recunoaştere 
a contribuţiei sale la formarea duhovnicească a ucenicului său 
iubit Sava, care prin martiriul său ne-a dăruit certificatul de 
naştere istorică a oraşului Buzău şi în care ni se arată cât de 
vechi este creştinismul ortodox pe aceste plaiuri buzoiene. 

Părintele Sansalas este un preot de care avem mare 
nevoie acum, în vremurile acestea tulburi şi confuze. 

Suntem încredinţaţi că Dumnezeu nu ne lasă la voia 
întâmplării, că El ne va arăta calea care este una singură, aceea 
pe care a mers şi Sansalas: urmarea lui Hristos în Biserică şi 
prin Biserică. 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Iertare de la toţi 
pentru încercarea mea de a scrie acest roman. Binecuvântare şi 
bucurie sfântă celor care au avut răbdare să-l citească până la 
final. 

 
Mare este Dumnezeu!  
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