
Întâmplarea cu Sfântul Apostol Toma ne 
reţine atenţia în special pentru faptul că 
simţim o vie asemănare între îndoiala lui şi 
îndoielile noastre, între frământările lui şi 
frământările noastre. Chiar dacă fizic ne 
despart două milenii, simţim că Toma se 
identifică cu noi, pentru că şi noi ne îndoim 
în chestiunile de credinţă, şi noi suntem în 
permanenţă căutători ai Adevărului, şi noi 
dorim dobândirea certitudinii în Înviere la 
fel ca şi Toma. Această certitudine l-a 
preocupat pe Toma şi ne preocupă şi pe noi. 
Recunoscând acest lucru, vom înţelege mai 
bine şi ne vom da seama că, după ce 
ucenicise trei ani lângă un Învăţător atât de 
deosebit prin vorbe şi fapte, însoţite chiar 
de învieri din morţi, în ziua în care L-a 
văzut murind, ceva s-a prăbuşit în sufletul 
lui. De aceea, la vestea dată de confraţi 
„L-am văzut pe Domnul!”, Toma va avea o 
reacţie întru-totul omenească, rostind în 
sinea sa: „Nu se poate! Dacă nu voi vedea 
în mâinile Lui semnul cuielor...!” 

Încercând, aşadar, să ne regăsim în 
atmosfera simţămintelor lui Toma, credem 
că una din temele propuse nouă spre 
meditaţie de Evanghelia de azi este dorinţa 
omului de a dobândi certitudinea Învierii 

Cu Toma să spunem:  
Domnul meu şi Dumnezeul meu!

sau, cu alte cuvinte, căutarea nemuririi. În 
literatură noastră populară a apărut o 
sintagmă, „Toma necredinciosul”, „eşti 
necredincios ca Toma”. Iar dacă privim 
Sfânta Evanghelie, vom observa că nici 
ceilalţi Apostoli nu prea au fost credincioşi 
în momentul în care au primit vestea 
Învierii Domnului. Citim în Evanghelie că 
îngerul Domnului le-a binevestit femeilor 
mironosiţe că a înviat Domnul, dar spusele 
femeilor au părut în faţa Apostolilor ca o 
aiurare. Aceştia s-au îndoit pentru că era un 
lucru greu de imaginat, ca cineva după o 
moarte atât de violentă să învie din morţi. 
Deci, dacă toţi Apostolii s-au îndoit, este 
injust să îi atribuim lui Toma astfel de 
calificative, ba chiar tuturor Apostolilor. 
Toţi s-au îndoit, dar în cele din urmă toţi 
s-au convins de marele adevăr al Învierii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Adevăr 
pe care l-au propovăduit în întreaga lume 
chiar cu preţul vieţii. Însuşi Toma, vrednicul 
Apostol al Lui Hristos, şi-a dat viaţa pentru 
El şi pentru Evanghelie fiind jupuit de viu, 
astfel având un sfârşit mucenicesc asemenea 
tuturor celorlalţi Apostoli, cu excepţia 
Sfântului Ioan Evanghelistul. ❖

Părintele Adrian Chiriţă
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Duminica a 2-a După paşti
(a Sf. Apostol Toma)

†) Sf. Mare Mc. GheorGhe, 
purtătorul De biruinţă

Ziua de astăzi este menţionată ca fiind  
a doua Duminică după Învierea 

Mântuitorului şi poartă numele  
de Duminica Sfântului Apostol Toma,  

nu pentru că acest mare Apostol  
al Mântuitorului ar fi fost pomenit  

în această zi, ci pentru faptul că aminteşte 
de evenimentul petrecut la opt zile după 
Învierea Mântuitorului, când le-a apărut 

Apostolilor şi l-a chemat pe Toma, 
alungând întunericul îndoielii lui. 

A şa după cum spune Sfântul 
Evanghelist Ioan, în prima zi a 
Învierii, când S-a arătat Apos-

tolilor şi le-a dat puterea iertării păcatelor, 
instituind Taina Sfintei Preoţii, Toma 
lipsea dintre ei. Şi atunci, când ceilalţi 
zece Apostoli fraţi i-au zis că au văzut pe 
Domnul Înviat, acesta s-a îndoit, o 
îndoială pe care a mărturisit-o prin 
cuvintele: „Dacă nu voi vedea semnele 
cuielor în mâinile Lui..., şi dacă nu voi 
pune mâna mea în coasta Lui, nu voi 
crede” (Ioan 20, 25). Iar astăzi, Mân-
tuitorul Iisus Hristos apare din nou şi se 
coboară, din iubire fără de margini, 
pentru a fi atins de mâna creaturii Sale, 
Apostolul Toma. Acesta, când a atins 
mâna Mântuitorului, a făcut o mărturisire, 
întocmai ca Sfântul Petru: „Domnul meu 
şi Dumnezeul meu!”(Ioan 20, 28); deci, 
trupul Mântuitorului, după Înviere, se 
lasă atins de mâna unui slujitor şi cu toate 
acestea, mâna lui nu a fost arsă, ci a 
exclamat credinţa că, într-adevăr, Domnul 
este Cel ce a înviat din morţi, şi el s-a 
convins acum, în întunericul îndoielii lui. 
Întunericul îndoielii lui s-a risipit în acest 
moment când Domnul S-a lăsat să fie 
atins cu mână de ţărână de către un 
muritor. 



Până la anul 303, împăratul 
Diocleţian nu ia nici o măsură 
împotriva creştinilor, ci le 

îngăduie chiar celor vrednici să urce 
până la cele mai înalte slujbe în 
împărăţie. Dar, după acest an, din 
îndemnul ginerelui său Galeriu, pe care 
Diocleţian l-a luat ca însoţitor la domnie, 
începe prigoana împotriva creştinilor. 
Perioada de persecuţie se va încheia 
după decretul de la Milan, din 313, prin 
care Sfântul Împărat Constantin dă 
libertate creştinilor.

În anul 303, împăratul Diocleţian 
începe deci lupta împotriva creştinilor: 
se dărâmă lăcaşuri de cult, sunt interzise 
adunările creştinilor, cărţile sfinte sunt 
arse. Cei ce refuză să aducă jertfă zeilor 
sunt ucişi. Chiar în aceste condiţii, 
Sfântul Gheorghe nu se fereşte să-şi 
mărturisească credinţa în Hristos, 
motiv pentru care va fi întemniţat. 
Supus chinurilor, cum ar fi: loviri cu 
suliţa, tras pe roată, îngropat în var, 
lespezi de piatră puse pe piept, nu 
renunţă la credinţa sa.

Cei prezenţi la aceste suferinţe, 

sfânTul mare muCeniC GheorGhe, 
purTăTorul De biruinţă

uimiţi că Sfântul Gheorghe a rămas 
nevătămat şi că a înviat un mort, renunţă 
la credinţa păgână şi primesc credinţa 
în Hristos. Minunea învierii celui dece-
dat a convins-o şi pe împărăteasa 
Alexandra, soţia lui Diocleţian, să îm-
brăţişeze creştinismul.

Ispitit cu onoruri pentru a jertfi 
zeilor, Sfântul Gheorghe nu acceptă 
lepădarea de Hristos. Este condamnat 
la moarte prin decapitare, în ziua de 23 
aprilie 304, aceasta rămânând de atunci 
zi de prăznuire.

Sunt multe biserici cu hramul 
„Sfântul Gheorghe“, iar creştinii îi 
poartă numele, de asemenea şi multe 
oraşe din ţară. Al treilea braţ al Dunării 
din Deltă se numeşte „Braţul Sfântul 
Gheorghe“. Este ocrotitorul Armatei 
Române, a cărei zi, 23 aprilie, coincide 
cu sărbătorirea Sfântului. 

Steagul Moldovei, trimis de Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare la Mănăstirea 
Zografu din Muntele Athos, are chipul 
Sfântului Gheorghe doborând balaurul. 
Era folosit de români ca o chemare a 
poporului la lupta creştinilor împotriva 

balaurului vremii, adică a păgânilor 
otomani. Dovadă stă şi rugăciunea 
voievodului sfânt al Moldovei scrisă pe 
steagul său: „O, luptătorule şi birui-
torule, mare Gheorghe, în nevoi şi în 
nenorociri grabnic ajutător şi cald 
sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie 
nespusă, primeşte de la noi această 
rugăminte a smeritului tău rob, a 
Domnului Io Ştefan Voievod, din mila 
lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. 
Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta 
şi în cea de apoi, pentru rugăciunile 
celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te 
preamărim în veci. Amin. Şi aceasta a 
făcut-o în anul 7008 (1500), în al 43-lea 
an al Domniei Sale“.

Sfântul Gheorghe este şi patronul 
Angliei, al Georgiei şi al Moscovei. În 
Lituania, Sfântul Gheorghe este venerat 
ca protector al animalelor, iar în unele 
regiuni ale Spaniei ziua Sfântului se 
serbează cu mese bogate şi cu daruri. 
(Foto - icoana Sf. Gheorghe de la 
Mănăstirea Zografu – Athos; mormântul 
Sfântului Gheorghe de la Lida, lângă 
Tel‑Aviv; drapelul lui Ştefan cel Mare) ❖

Sfântul  
Mare Mucenic 

Gheorghe, născut 
în Capadocia, 
într-o familie 

creştină, a rămas 
fără tată  

din copilărie.  
S-a mutat  

cu mama sa  
din Capadocia  

în Palestina,  
unde aveau  

mai multe averi. 
A intrat în 

serviciul militar 
şi, datorită 

vitejiei,  
prin osteneală, 

pricepere  
şi destoinicie 

tânărul Gheorghe 
a ajuns 

conducător  
de armată,  

în garda 
împăratului,  

la vârsta de 20  
de ani, după ce  

a trecut  
la Domnul şi 

mama sa.



S-a născut în 1692, pe lângă Poltava, 
Ucraina, ca şi cel care i-a fost vrednic 
următor, Cuviosul Paisie de la Neamţ  

(care vede lumina zilei la Poltava în 1722). 
Tinereţea şi-a petrecut-o în sihăstriile  
din Rusia, apoi în Munţii Moşenski, în 

apropierea Kievului, unde s-a şi călugărit. 

S fântul Vasile este un reprezentant al 
emigraţiei monahale ruso-ucrainene 
care s-a produs în secolele XVII-

XVIII în urma reformelor lui Petru cel Mare 
în Rusia şi a persecuţiilor uniate în Ucraina de 
sub stăpânirea polonă.

Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, dascăl 
al rugăciunii, reînnoieşte viaţa monahală din 
schituri şi sihăstrii prin îmbinarea acestor trei 
experienţe: greacă, rusă şi română.

Se pare că venirea sa în Ţara Românească 
se face în timpul lui Constantin Brâncoveanu. 
Este primit în obştea Mănăstirii Dălhăuţi, 
lângă Focşani, petrecând aici 20 de ani. Este 
hirotonit preot şi curând ales stareţ, deşi nu 
avea încă 30 de ani.

Stareţul Vasile strânge pe lângă sine o obşte 
de peste 40 de călugări sihaştri. Pe aceştia îi 
învaţă ascultarea, smerenia, tăcerea şi mai ales 
Rugăciunea lui Iisus. Dălhăuţi cunoaşte o 
renaştere spirituală, obştea formată din 
călugări munteni, moldoveni, ardeleni şi ruşi 
trăieşte în dragoste şi bună rânduială. Trăirea 
isihastă de aici aduce cu sine noi ucenici, care 
se vor îndrepta spre schiturile din apropiere, 
îndrumate tot de Stareţul Vasile.

Cuviosul Paisie de la Neamţ, 
ucenic al Cuviosului Vasile

Cuviosul Paisie vine şi el din Ucraina şi 
este primit la Schitul Trăisteni pentru câţiva 
ani. Pleacă la Athos unde, în anul 1750 
Cuviosul Vasile îl tunde în monahism.

Stareţul Vasile va duce mai departe lucrarea 
isihastă de la Schitul Pocrov iniţiată de 
Cuviosul Episcop Pahomie al Romanului 
(†1726). 

Stareţul Vasile va fi un bun cunoscător al 
rugăciunii, al Sfintei Scripturi şi al 
învăţăturilor Părinţilor filocalici. Faima lui 
de îmbunătăţit şi iscusit îndrumător al unei 
înalte trăiri duhovniceşti s-a răspândit în 
toată Ortodoxia. Ca nu cumva în aceste 
învăţături să se strecoare vreo greşeală, în 
anul 1749 a avut loc la Bucureşti un sobor 

care le-a cercetat. În scrisoarea Cuviosului 
Paisie de la Neamţ către stareţul Atanasie de 
la Sfântul Munte se spune: „Pentru stareţul 
meu, Părintele Vasile, îţi vestesc ţie că acest 
om (…) mărturisit este că şi trei patriarhi: al 
Alexandriei, şi de Antiohia, şi al Ierusalimului, 
cu mulţi arhierei întâmplându-se în Bucureşti 
şi auzind de dânsul, l-au chemat în Bucureşti. 
Şi soborniceşte de dânsul întrebând şi 
socotind, l-au întrebat pe dânsul mult pentru 
credinţa sfântă şi pentru învăţătura cu care 
învaţă pe fraţii cei ce vieţuiesc cu dânsul şi pe 
cei ce vin către dânsul şi l-au aflat fără 
prihană şi neclătit în credinţa pravoslavnică şi 
învăţătura lui au socotit că de la sine nimic nu 
grăieşte. Şi au văzut pe dânsul că după puterea 
Sfintei Scripturi învaţă, urmând întru toate 
învăţăturii sfintelor bisericeşti învăţături şi 
după a preacuvioşilor părinţi şi întru nimic n-
au aflat într-însul prihană. Şi foarte s-au 
bucurat Preasfinţiţii Patriarhi şi l-au 
blagoslovit pe dânsul şi au mărturisit pentru 
dânsul înaintea a tot soborul, ca nimeni 
pentru învăţătura lui să se îndoiască.” 

Scrierile şi influenţa Stareţului  
în înnoirea isihastă

Cuviosul Vasile va învăţa pe ucenicii săi 
ascultarea, trăirea în armonie, citirea zilnică a 
Sfintei Scripturi şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi, 
practicarea Rugăciunii lui Iisus, păzirea curată 
a minţii, mâncarea o dată pe zi şi împărtăşirea 
săptămânală. Va crea un curent de înnoire 
duhovnicească în monahismul românesc la 

Programul bisericii Şerban Vodă În Perioada 23 - 30 aPrilie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 23 aprilie 0800-1200 Duminica a 2-a după Paşti (a Sf. Apostol Toma);  
  Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 26 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Sfântul Maslu
Vineri 28 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu litie şi Acatist
Sâmbătă 29 aprilie  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 30 aprilie 0800-1200 Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) - Utrenia, 
  Sfânta Liturghie

Cuviosul vasile De la poiana mărului, 
DasCălul ruGăCiunii isihasTe

mijlocul secolului al XVIII-lea, în care scrierile 
sale vor avea un impact major. 

Marii stareţi Cuviosul Paisie de la Neamţ 
(†1794), Gheorghe de la Cernica (†1806) şi 
Calinic de la Cernica (†1868) vor fi următori ai 
acestui curent. 

Despre Rugăciunea lui Iisus
‹‹Cugetând la cuvintele Sfântului Apostol 

Pavel: Voiesc a zice cinci cuvinte cu mintea 
mea, decât zeci de mii cu limba (I Cor. 14, 10), 
Cuviosul stareţ Vasile învăţa pe ucenici că mai 
mare folos avem rostind la rugăciune câteva 
cuvinte cu atenţia minţii şi simţirea inimii, 
decât mii de cuvinte numai cu limba, fără 
atenţie şi simţire. Astfel, marele dascăl al 
rugăciunii învăţa, zicând: 

- Se cade mai întâi a ne deprinde mintea şi 
inima cu cinci cuvinte de acest fel, zicând din 
adâncul inimii: „Doamne, Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă”. După ce ne 
vom curăţi mintea cu această rugăciune, se 
cuvine a ne urca la cântarea înţelegătoare, 
adică la cântarea şi rugăciunea din biserică, 
deoarece oricare începător, şi încă pătimaş, 
poate săvârşi cu înţelegere această rugăciune 
întru păzirea inimii. Iar cântarea bisericească 
nicidecum nu o poate face, până nu-şi va curăţi 
mai întâi mintea cu această rugăciune. Sfântul 
Simeon, arhiepiscopul Salonicului, având 
acelaşi duh şi dar, porunceşte arhiereilor, 
preoţilor, călugărilor şi tuturor mirenilor, 
sfătuindu-i să zică şi să unească cu răsuflarea 
în toată vremea şi în tot ceasul această sfinţită 
rugăciune. El zice împreună cu Apostolul 
Pavel: „Nu este altă armă mai tare nici în cer, 
nici pe pământ, ca numele lui Iisus Hristos”›› 
(Patericul românesc)

La 25 aprilie 1767, stareţul Vasile de la 
Poiana Mărului a trecut la cele veşnice, fără a 
se cunoaşte astăzi unde se odihnesc rămăşiţele 
sale pământeşti. Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române, în şedinţa din 4-5 martie 
2003, a hotărât canonizarea sa, cu data de 
prăznuire 25 aprilie. ❖



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban Vodă PenTru anul 2017 a FosT sTabiliTă la 100 lei

sfinţi români apărăTori  
şi mărTurisiTori ai DrepTei CreDinţe

Sfinţii Mucenici  
Pasicrat şi Valentin

La 24 aprilie, se sărbătorea în cetatea 
Durostor (Silistra), din provincia romană 
Moesia Inferior, local, pătimirea celor doi 
fraţi, Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin. Sinaxarul 
Bisericii de Constantinopol ne relatează că 
aceştia erau ostaşi creştini din legiunea 
armatei romane de la Dunăre, cu sediul la 
Durostor, în timpul împăraţilor Diocleţian 
şi Maximian Galeriu. Refuzând să jertfească 
idolilor, îl mărturisesc pe Hristos şi în anul 
298 sunt arestaţi şi condamnaţi la moarte 
prin tăierea capului. În timp ce slujitorii 
duceau pe sfinţi afară din cetate, la chinuri, 
îi însoţea mama lor, încurajându-i să fie 
fără de frică şi să sufere chiar moartea 
pentru Domnul Hristos, Care a pătimit pe 
Cruce pentru noi. Pasicrat avea douăzeci şi 
doi de ani, iar Valentin - treizeci.

Sfântul Ierarh Ilie Iorest, 
mitropolitul Transilvaniei

Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, 
Sava Brancovici şi Iosif, ca şi Simion Ştefan 
sunt cinstiţi pentru că au apărat ortodoxia 
în faţa influenţelor calvine şi catolice, 
pentru că au întărit unitatea românilor în 
jurul dreptei credinţe. 

Sfântul Ierarh Ilie Iorest a fost 
mitropolitul Transilvaniei între anii 1640 şi 
1643. Se cunoaşte că s-a născut în jurul 
anului 1600, într-un sat din Transilvania, 
din părinţi drept-credincioşi. De mic ia 
drumul mănăstirii spre a-I urma lui Hristos, 
intrând în obştea Mănăstirii Putna. Aici 
învaţă şi meşteşuguri, precum caligrafia şi 
tehnica pictării icoanelor.

Pentru că a dat dovadă de o învăţătură 
aleasă şi de o viaţă duhovnicească înaltă, 
este ales în scaunul de mitropolit al 
Ardealului. Hirotonirea sa întru arhiereu va 
avea loc la Târgovişte, iar apoi va fi instalat 

în scaunul mitropolitan din Alba Iulia. 
Principele Gheorghe Rakoczi îi impune 
difuzarea unui catehism calvin printre 
români. Pentru că refuză acest lucru, este 
trimis în închisoare, vreme de nouă luni. 
După eliberare pleacă la Mănăstirea Putna, 
unde şi trece la Domnul în 1678. 

Este canonizat în anul 1955, cu zi de 
prăznuire 24 aprilie. 

Sfântul Ierarh Simion Ştefan, 
Mitropolit al Transilvaniei

După Sfântul Ierarh Ilie Iorest, între anii 
1643 şi 1656 ocupă scaunul mitropolitan de 
la Alba Iulia Sfântul Ierarh Simion Ştefan. 

Calvinii îl obligă şi pe acesta să pro-
moveze calvinismului în detrimentul 
credinţei străbune. Va fi obligat să renunţe 
la 17 din cele 20 de protopopiate ale 
mitropoliei. I se impun mitropolitului un 
număr de obligaţii calvine, dintre care: 
predica să se facă numai din Sfânta 
Scriptură, învăţământul teologic să fie după 
catehismul calvin, iar cultul icoanelor să fie 
înlăturat. Şi totuşi, mitropolitul Simion 
Ştefan reuşeşte, din mila lui Dumnezeu, să 
păstreze neîntinată credinţa ortodoxă şi 
cultura românească.

În anul 1648 Simion Ştefan tipăreşte la 
Alba Iulia traducerea în limba română a 
Noului Testament, iar în 1651 - Psaltirea. 
Pleacă la Domnul în anul 1656.

În ziua de 21 iulie 2011, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a aprobat cano-
nizarea mitropoliţilor Transilvaniei Andrei 
Şaguna (30 noiembrie) şi Simion Ştefan (24 
aprilie).

Sfântul Ierarh Sava Brancovici, 
mitropolitul Transilvaniei

Se numără şi acest ierarh între cei care 
s-au luptat împotriva încercărilor de 
calvinizare a Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania. S-a născut în Transilvania 

dintr-o familie de sârbi stabilită în părţile 
Aradului, însă o bună perioadă a vieţii sale 
a locuit în Ţara Românească.

În 1656, după trecerea la cele veşnice a 
mitropolitului Simion Ştefan, protopopul 
din Ineu, Simeon Brancovici a fost ales 
mitropolit al Transilvaniei. Fusese călugărit 
la Târgovişte, cu numele de Sava.

În 1680 a fost arestat şi întemniţat atât 
din motive politice, dar şi pentru faptul că 
şi-a apărat turma ortodoxă de calvinism. 
Stă trei ani în închisoare. Este eliberat de 
principele Mihail Apaffi. Suferind şi în 
vârstă, ierarhul trece la Domnul în aprilie 
1683.

Canonizat în anul 1955, este prăznuit tot 
la 24 aprilie.

Sfântul Ierarh Iosif 
Mărturisitorul din Maramureş
A fost hirotonit de către mitropolitul 

Dosoftei al Moldovei ca episcop de 
Maramureş.

Sfântul Iosif Mărturisitorul s-a împotri-
vit încercărilor de atragere a românilor la 
Biserica Romano-Catolică. În 1701 este 
chemat la Viena şi îndemnat să părăsească 
ortodoxia. Refuzul său categoric stârneşte 
înverşunarea împotriva ierarhului, adu-
cându-i-se calomnii şi învinuiri nedrepte. 
Episcopul Iosif este chemat la Sibiu şi 
aruncat în temniţă, de unde numai insis-
tenţele clerului şi credincioşilor Maramu-
reşului îl mai scot. Dar este închis din nou în 
1705, fără judecată. Se întoarce abia în 1711, 
încercând să recupereze scaunul episcopal. 
Moare însă în acelaşi an.

Sfântul Iosif Mărturisitorul a fost 
proslăvit ca sfânt la data de 21 iulie 2011 de 
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române. Este prăznuit la 24 aprilie. ❖ 

Această săptămână este una din cele mai bogate săptămâni din calendarul  
Bisericii Ortodoxe Române, acum fiind prăznuiţi mulţi sfinţi români,  

cel mai adesea mărturisitori şi apărători ai credinţei ortodoxe pe meleagurile 
româneşti. Ei au plătit cu viaţa sau exilul apărarea ortodoxiei.


