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Să ne dezlegăm  
de gârbovire

călca legea cel ce o vindecase. N-a 
avut curajul să i-o spună în faţă 
Mântuitorului pentru că s-au temut de 
răspunsul Lui şi s-au purtat vicleneşte, 
ca mulţi dintre noi. Dar El a tămăduit-o, 
căci vedea corect scrierile legii vechi 
testamentare. De aceea a tămăduit-o 
pe femeia gârbovă, pe slăbănogul de 
la scăldătoarea Vitezda, pe orbul din 
naştere, ca să arate că sâmbăta e o 
binecuvântare, căci sâmbăta a fost 
făcută pentru om şi nu omul pentru 
sâmbătă. Să ne arate că El este Domn 

Am fost cândva un popor 
sănătos, de aceea ne erau 
vânaţi copiii ca să fie înfiaţi. 

Se întrebau toţi de ce suntem aşa de 
sănătoşi şi de ce suntem atât de vânaţi. 
Era o vreme în care poporul strălucea 
de frumuseţe şi era plin de vitalitate.

De ce?
Pentru că erau oameni aşezaţi la 

minte şi erau într-o relaţie personală 
cu Dumnezeu, până când un vânt 
năucitor, pornit de la oameni vrăjmaşi, 
ne-a determinat să spunem şi să 
defilăm protestând cu „vrem spitale, 
nu catedrale”, amintindu-ne parcă şi 
de sloganul anilor ’90 „noi muncim, 
nu gândim”. De atunci ne tot legitimăm 
după chipul bovin „noi muncim” şi nu 
după chipul divin „noi gândim”.

De aceea s-a stricat tot în ţara 
aceasta. Şi cum le aranjează Dumnezeu 
ca să ne spunem cuvântul în Duminica 
femeii gârbove. Ne-am smerit în faţa 
tuturor, că de, capul plecat nimeni 
nu-l taie. Dar nici soarele nu vede!

Ce gârbovire năucitoare de treizeci 
de ani! Mai mult decât femeia legată 
de satana de 18 ani. Şi nu înţelegem 
nici măcar acum că doar El ne poate 
dezlega de gârbovirea cruntă cu care 
ne-a legat satana ca să nu mai vedem 
lumina care ne vine de la soarele 
dreptăţii. Poate că de aceea ni se 
închid şi bisericile. „Vrem spitale, nu 
catedrale”!

Domnul vindecă pe femeia gârbovă 
care venise la sinagogă într-o zi de 
sâmbătă să se roage. Şi câtă viclenie la 
cărturarii şi fariseii care Îl certau că 
nu se cuvenea ca să vină sâmbăta, căci 

şi al sâmbetei şi că El, ca Dumnezeu 
– avea să spună Pavel, ca şi Isaia – S-a 
scârbit de prescripţiile lor şi S-a 
hotărât să lase o altă zi de odihnă 
poporului Său.

Chiar dacă toţi sectanţii sâmbetişti, 
dirijaţi de Helen White, nu pot înţelege 
că Dumnezeu a hotărât că Duminica 
este ziua Lui, noi, creştinii, am înţeles 
de la Apostoli şi păstrăm până astăzi 
cu sfinţenie, faptul că Duminica este 
ziua Creaţiei, prin Duh. Amin! ❖

Părintele Dinu

Duminica a 27-a După Rusalii
 (Tămăduirea femeii gârbove) 

†) Sf. Ier. NIcolae,  
arhIepIScopul MIrelor 

Lichiei, făcătoruL de minuni

Îmi stăruie în minte cuvintele colindătorilor copii: „Ce-ați făcut cu țara?”  
Și mă gândesc ce legătură există între femeia gârbovă de azi și poporul nostru gârbovit, 

legat ca și femeia de satana pentru păcatele năucitoare  
prin care L-a supărat pe Dumnezeu și i-a scârbit și pe semeni.



Al doilea hram al Parohiei Şerban Vodă

Sfântul ierarh nicolae, făcătorul de minuni

Numele bărbatului aceluia este Nicolae”. 
Vestea aflării bărbatului de Dumnezeu 
arătat a străbătut repede toată cetatea 
Mirei şi mulţi credincioşi s-au adunat 
pentru a-l vedea pe cel ales a fi părintele 
lor duhovnicesc. 

Sfântul Nicolae, arhiereul, s-a făcut 
tuturor „îndreptător credinţei şi chip al 
blândeţilor”, model de vieţuire păs-
toriţilor lui. La cârma imperiului roman 
ajung împăraţii prigonitori Diocleţian şi 
Maximian, iar Sfântul Ierarh Nicolae 
este închis, fiind eliberat la venirea pe 
tron a lui Constantin cel Mare. Atunci 
creştinii primesc permisiunea să-şi 
oficieze cultul religios în mod liber. 
Alături de ceilalţi Sfinţi Părinţi, 
arhiereul Mirelor Lichiei este prezent la 
primul Sinod Ecumenic, convocat în 
anul 325 de împăratul Constantin cel 
Mare, sinod în care s-a combătut erezia 
lui Arie.

Se naşte pe la anul 270 în Patara 
Lichiei, în sud-vestul Turciei de 
azi, ca singurul copil al evla-

vioşilor Teofan şi Nona, care-l cresc în 
credinţa cea adevărată, creştină. Numele 
copilului, Nicolae, tradus din limba 
greacă, înseamnă „biruitor de popor”, 
ca semn că sfântul va fi un biruitor al 
răutăţii. De mic Nicolae se arată a fi 
milostiv şi iubitor de rugăciune. Unchiul 
său, episcop al Cetăţii Patara, îi sfă-
tuieşte pe părinţii săi să-l lase să devină 
slujitor al lui Dumnezeu, ceea ce s-a şi 
întâmplat. Murind părinţii săi în timpul 
unei epidemii, tânărul preot, unicul 
moştenitor al averii, îşi împarte toate 
bunurile celor nevoiaşi.

Alegerea Sfântului Nicolae ca episcop 
pe scaunul Mirei în locul lui Ioan, 
ierarhul cetăţii, s-a făcut în chip minunat, 
căci adunându-se toţi episcopii pro-
vinciei au ţinut sfat pe cine să aleagă în 
tronul arhiepiscopal. După multă 
rugăciune, unui ierarh bătrân i s-a des-
coperit un tânăr cu chip luminos care i-a 
poruncit: „Mergi de cu noapte şi stai la 
uşile bisericii şi ia seama la cine va intra 
mai înainte decât toţi în biserică. Acela 
este îndemnat de Duhul Meu. Deci luân-
du-l cu cinste să-l puneţi arhiepiscop. 

Sfântul Nicolae a săvârşit multe 
minuni încă din timpul vieţii sale. A 
scăpat cetatea Mira de o foamete mare, 
arătându-se în vis unui negustor ce avea 
o corabie plină cu grâu. Descoperindu-i-se 
în vedenie, sfântul i-a dat trei galbeni 
arvună şi i-a poruncit să meargă în 
cetatea Mira pentru a vinde grâul. 
Negustorul, ascultându-l pe sfânt, merge 
în cetate şi povesteşte celor de acolo 
vedenia avută. 

Sfântul Nicolae este socotit a fi şi 
patronul marinarilor. Se ştie că ierarhul 
Mirelor a potolit furtuni pe mare, 
izbăvind de la moarte pe cei aflaţi în 
primejdie. Cunoscut de toţi este pentru 
salvarea onoarei unui tată văduv şi a 
celor trei fete ale sale. Tată nevoiaş, din 
cauza cumplitei sărăcii în care se afla, 
era pe punctul de a-şi „vinde” fiicele 
spre a-şi putea asigura traiul zilnic, fără 
a conştientiza însă pierzarea lor morală 
şi sufletească. Aflând de intenţia lui 
disperată, episcopul Nicolae aruncă 
noaptea, de trei ori la rând, în casa lor, 
câte o pungă de galbeni.

În ziua de 6 decembrie a anului 343, 
sfântul şi-a săvârşit viaţa sa pământească, 
mergând la Hristos. Numeroase minuni 
s-au săvârşit de către sfintele moaşte ale 
plăcutului lui Dumnezeu. Acestea au 
izvorât mir şi mulţi bolnavi s-au vindecat 
de neputinţele lor trupeşti şi sufleteşti. 
Iar duhurile cele rele erau izgonite prin 
rugăciunea la acest mare sfânt al 
Bisericii. 

Sfântul Nicolae este un sfânt la care 
românii au multă evlavie. A fost patronul 
unor domnitori luptători, precum Vlad 
Ţepeş, ctitorul Comanei, sau Mihai 
Viteazul, cel care a ridicat Mănăstirea 
Mihai Vodă din Bucureşti şi a adus pe la 
anul 1599 mâna dreaptă a Ierarhului 
Nicolae în capitala Ţării Româneşti, 
aceasta aflându-se astăzi la Biserica Sf. 
Gheorghe Nou. Iar de la începutul Evu-
lui Mediu, multe biserici sau mănăstiri 
de pe lângă curţile domneşti sau boiereşti 
au avut acest hram. ❖

Postul Nașterii Domnului 
este o bucurie  
pentru noi, enoriașii 
parohiei Șerban Vodă: 
începem cu hramul 
Sfântul Cuvios Paisie  
de la Neamț  
(pe 15 noiembrie),  
iar pe 6 decembrie avem 
cel de-al doilea hram  
al bisericii - Sfântul 
Ierarh Nicolae, 
Arhiepiscopul Mirelor 
Lichiei, din ale cărui 
sfinte moaște avem și noi 
o părticică în biserica 
noastră. Să venim așadar 
la hram, mulțumindu-i  
și cinstindu-l pe marele 
ierarh, ocrotitor  
al parohiei  
și grabnic ajutător  
al familiilor noastre.

Programul biSericii Şerban vodă În Perioada 6 - 13 decembrie 2020
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 6.12 0800-1200 †) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni
  HRAM - Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)
Miercuri 9.12 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 11.12 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie, Acatist 
Sâmbătă 12.12 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi 
Duminică 13.12 0800-1200 Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi după trup ai Domnului



un gând Pentru Ţară,  
un gând Pentru noi

întotdeauna are o acoperire adecvată. Nici 
la nivelul vieţii personale, nici la nivelul 
vieţii publice.

Ar trebui să ne iubim ţara, aşa cum ne 
iubim părinţii. Copilul care îşi iubeşte pă-
rinţii niciodată nu îi va înşela, niciodată nu 
îi va calomnia, niciodată nu îi va dispreţui, 
niciodată nu va profita, în chip samavolnic, 
de bunătatea şi dragostea lor, niciodată nu îi 
va fura, niciodată nu îi va renega, niciodată 
nu le va pune la îndoială zestrea lor 
spirituală, niciodată nu le va contesta 
obârşiile, niciodată nu se va ruşina cu/de ei, 
niciodată nu îi va necinsti prin atitudini 
reprobabile din punct de vedere moral, 
niciodată nu va fi ipocrit faţă de ei, niciodată 
nu va face promisiuni deşarte, niciodată nu 
îi va vicleni, niciodată nu îi va neglija, 
niciodată nu îi va părăsi atunci când sunt 
suferinzi şi slabi, niciodată nu va pune 
interesul propriu deasupra de binele şi 
bucuria lor, niciodată nu va căuta să-i 
stoarcă, în mod ilicit, de resursele lor 

patrimoniale. Cu alte cuvinte, întotdeauna 
„îi iubim ca pe lumina ochilor”, aşa cum 
frumos ne exprimăm atunci când cineva ne 
este foarte drag şi dă valoare reală vieţii 
noastre.

Ţara nu are nevoie să fie linguşită pentru 
a avea motive să o iubeşti. Ţara nu are 
nevoie de ochii plânşi ai unei dragoste 
făţarnice, ca în felul acesta să-i păcăleşti pe 
cei din jurul tău că-ţi pasă de ea. Are nevoie 
de credinţă, de cinste, de hărnicie, de 
respect pentru valorile culturale şi spirituale, 
de minţi luminate, de luciditate, de bun 
simţ, de meritocraţie, de spirit critic, de 
civilitate, de unitate şi de armonia 
constitutivă între generaţii.»

Azi, de Sfântul Nicolae, ne alegem 
parlamentarii. Să sperăm că Dumnezeu ne 
va lumina să-i alegem pe oamenii cei mai 
buni, mai credincioşi şi mai loiali ţării. Nu 
sunt vorbe mari. Sunt doar speranţe pentru 
un viitor mai bun şi mai drept, cu oameni 
iubitori de neam şi de Dumnezeu. ❖

Din păcate, anul acesta manifestările 
care au avut loc de Ziua Naţională 
au fost mai mult decât discrete… 

Cu doar câteva zile înainte de a fi chemaţi 
la urne pentru a ne vota parlamentarii, 
speram să vedem la politicienii noştri că 
noţiunea de neam, de patriotism şi de jertfă, 
de eroi ai neamului înseamnă mai mult 
decât ne-au arătat-o până acum. Sub pre-
textul necesităţii distanţării fizice, la mai 
toate manifestările li s-au permis unui 
număr extrem de mic de români să participe 
la acestea. La Bucureşti abia am văzut o 
depunere de coroane la Arcul de Triumf şi 
un cuvânt al preşedintelui României în faţa 
a 400 de oameni. Iar la Alba Iulia, la 102 
ani de la Marea Adunare care a declarat 
unirea tuturor teritoriilor româneşti, oraşul 
a reintrat, peste noapte, în carantină. Şi 
acestea sunt doar două exemple! 

Biserica nu i-a uitat însă pe toţi cei care 
şi-au dat viaţa pentru neam şi ţară. În toate 
bisericile româneşti din ţară şi diaspora au 
avut loc Te Deum-uri şi s-au făcut parastase 
pentru odihna eroilor neamului. Şi în 
biserica Şerban Vodă i-am pomenit pe cei 
care au făcut România Mare, împlinind un 
vis de veacuri al românilor.

Ţară, neam, patriotism, istorie, jertfă, 
românism sunt cuvinte care încet, încet îşi 
pierd din semnificaţie. Românii, din ţară 
mai ales, nu mai înţeleg ce înseamnă să-ţi 
pierzi libertatea, să-ţi pierzi rădăcinile şi 
valorile…

Sunt multe de spus, dar Biserica este 
încă cea care poartă aceste nestemate – 
preţuirea şi iubirea de neam. Poate şi pentru 
asta plăteşte.  

S-au spus multe cuvinte frumoase şi de 
suflet în aceste zile. Dar voi cita doar câteva 
fraze din cuvântul intitulat „Patriotismul 
adevărat fără o adâncă înţelegere a po-
porului nu se poate”, dedicat de ÎPS Ignatie, 
episcopul Huşilor, Zilei Naţionale a 
României:

«1 decembrie 1918 este anul de graţie al 
poporului român când, aşa cum sugestiv 
spunea preşedintele Academiei Române, 
Ioan-Aurel Pop, „România s-a unit cu pro-
vinciile sale istorice”: Basarabia (27 martie 
1918), Bucovina (28 noiembrie 1918) şi 
Transilvania (1 decembrie 1918).

Astfel, Ziua Naţională a României ne 
aduce aminte de miracolul pe care l-a făcut 
Dumnezeu cu poporul român în anul 1918.

Data de 1 decembrie a fiecărui an este 
un bun prilej de a reflecta, în mod sincer şi 
fără erupţii patriotarde, asupra felului în 
care ne raportăm faţă de ţara noastră, faţă 
de identitatea şi valorile noastre naţionale.

Sintagma cea mai des folosită în această 
zi este „iubirea de patrie”. Din păcate, nu 

Dezbatere la Curtea Constituţională

A şa cum v-am anunţat într-un 
număr anterior al ziarului 
nostru „Cuvântul care zideşte” 

(nr. 46 / 15.11.2020), în data de 18 
noiembrie 2020, Curtea Constituţională 
urma să dezbată sesizarea preşedinţiei 
României referitoarea la Legea pentru 
modificarea art. 7 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Această lege inter-
zice în şcoli orice activitate care aduce în 

faţa elevilor problema identităţii de gen.
Dezbaterea de la Curtea Constituţio-

nală a fost amânată pe data de 9 
decembrie 2020. Sperăm într-o justă şi 
morală discuţie şi apreciere a acestei 
chestiuni de către judecătorii Curţii 
Constituţionale, în aşa fel încât copiii 
noştri să primească în şcoli o educaţie 
adecvată, fără a se atenta la integritatea 
morală a celor mici şi la inocenţa lor. ❖

Am parcurs o săptămână  
în care pe 30 noiembrie  

l-am prăznuit pe Sfântul Apostol Andrei,  
creștinătorul și ocrotitorul României,  

iar pe 1 decembrie, de Ziua Națională,  
i-am cinstit pe eroii neamului.



Sfânta Muceniţă Filofteia - „iubitoarea de Dumnezeu”

Sfântul ierarh ambrozie, 
ePiScoPul mediolanului

Sf. Ambrozie (340-397) a fost unul 
dintre marii Sfinţi Părinţi ai Bisericii, 
episcop de Mediolanum (Milano) 

(374-397), teolog, autor al unui mare număr 
de scrieri apologetice, omiletice, de teologie 
morală etc., apărător al dreptei credinţe 
împotriva ereziilor. S-a născut probabil la 
Trier, în Germania, între anii 337 şi 340, 
într-o familie de rang senatorial, creştină. 
A primit o aleasă educaţie la Roma, având 
studii în literatură, drept şi retorică. 

La moartea episcopului de Milano în 
anul 374, scaunul episcopal rămâne vacant; 
între ortodocşi şi arieni are loc o acerbă 

dispută pentru succesiune. Ambrozie ţine 
un discurs conciliator, care îi atrage 
simpatia poporului, ce-l aclamă ca succesor 
al lui Auxentie, deşi Ambrozie era încă 
numai catehumen. Învaţă intensiv teologia 
sub supravegherea preotului Simplician din 
Roma. Îşi împarte averea săracilor. Este 
botezat, hirotonit, trecând repede prin toate 
treptele clericale, până ce devine episcop al 
eparhiei de Milano. A apărat credinţa 
ortodoxă în faţa arienilor, foarte influenţi la 
Mediolanum. A fost un predicator foarte 
popular şi respectat; a introdus o serie de 
reforme în oficierea slujbelor. Tradiţia 

liturgică întemeiată de el se păstrează 
parţial până astăzi în Biserica Catolică din 
Milano, sub numele de „ritul ambrozian”.

Sf. Ambrozie a trecut la Domnul pe data de 
4 aprilie 397. Urmaşul lui Ambrozie ca episcop 
al Milanului a fost Simplician. Şi moaştele 
acestuia se află în biserica noastră. ❖

În această săptămână, pe 7 decembrie, îl prăznuim pe Sfântul Ierarh Ambrozie, 
episcopul Mediolanului, ale cărui moaște se află și în biserica noastră.  

Prin Înalta rezoluție nr. 7.419 din 25 iulie 2017, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel  
a acordat Înalta binecuvântare Parohiei Șerban Vodă în vederea primirii din partea 

Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Milano a unor fragmente din sfintele moaște  
ale mai multor sfinți, printre care și Sfântul Ambrozie de Milano.

Sfânta s-a născut pe la începutul 
veacului al XIII-lea în oraşul 
Târnovo, capitala „Imperiului ro-

mâno-bulgar” întemeiat şi condus o vreme 
de fraţii români Petru şi Asan. Se spune că 
şi mama Sfintei Filofteia era româncă de 
neam şi era o femeie foarte evlavioasă. De 
la ea a deprins Filofteia dragostea de 
Dumnezeu şi de aproapele şi faptele de 
milostenie.

De mică Filofteia rămâne orfană. După o 
vreme tatăl ei se recăsătoreşte. De multe ori 
mama vitregă o trimitea pe Filofteia să ducă 
tatălui ei mâncare la câmp. Dar, miloasă, pe 
drum aceasta împărţea din bucate oamenilor 
săraci pe care îi întâlnea. Uimit că soţia 
nu-i trimite destulă hrană, tatăl o întreabă 

pe soţie de ce face aceasta. Soţia îi răspunde 
că nu e vina ei, ci a copilei, care dă pe drum 
din mâncare săracilor. Urmărind-o, tatăl 
s-a convins că aşa este. A scos atunci se-
curea pe care o avea şi a aruncat-o asupra 
fetei. A rănit-o grav la un picior, încât 
curând aceasta muri, la vârsta de numai 12 
ani.

Vrând să ridice trupul fetei, tatăl nu 
reuşeşte, căci era foarte grea. Aleargă la 
biserică, la episcopul cetăţii. Sobor de 
preoţi şi credincioşi vin şi înalţă rugăciuni 
pentru a-i ridica şi duce trupul în catedrala 
cetăţii. Pentru că nu reuşesc, înţeleg că nu 
era voia Sfintei să fie dusă în cetate şi încep 
să rostească numele diferitelor cetăţi, 
biserici şi mănăstiri din dreapta şi stânga 

Dunării. Doar când au rostit numele bisericii 
„Sf. Nicolae“ de la Curtea de Argeş, trupul 
Sfintei s-a făcut uşor. 

Voievodul Radu Negru a venit la Dunăre, 
cu episcopi, preoţi şi mult popor, şi a dus 
moaştele Sf. Filofteia în biserica de la 
Curtea de Argeş. Acum 500 de ani, în anul 
1517, domnitorul Neagoe Basarab a ctitorit 
Mănăstirea Curtea de Argeş, mutând în 
biserică moaştele Sfintei. Azi ele se află în 
paraclisul bisericii Mănăstirii Curtea de 
Argeş. 

La 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al 
Bisericii noastre a hotărât generalizarea 
cultului unor sfinţi cu moaşte în ţara 
noastră, între care şi Sf. Muceniţă Filofteia 
de la Curtea de Argeş. ❖

S-a născut în jurul anului 270, în 
Askia, Cipru. Sfântul a fost căsătorit 
şi a avut o fată pe nume Irina. După 

moartea soţiei, a fost înscăunat ca episcop 
al Trimitundei, oraş pe care l-a păstorit 
până în anul 348, când s-a mutat la cele 
veşnice. Numele său provine de la cuvântul 
„spiris”, care în limba greacă înseamnă 
„coşuleţ”, ca urmare a scufiei pe care o pur-
ta, din smerenie, în locul mitrei episcopale.

În timpul persecuţiilor desfăşurate sub 
împăratul Maximian (295 d.Hr.), Sf. 
Spiridon a fost arestat şi supus supliciilor. 
Pentru mărturisirea credinţei şi refuzul 
apostaziei i s-a scos ochiul drept şi i s-a 
tăiat pulpa stângă. În anul 325, a participat 
la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, 
convocat de Sf. Împărat Constantin cel 
Mare, unde a uimit pe mulţi cu simplitatea 

cu care a explicat credinţa ortodoxă. El a 
explicat Taina Preasfintei Treimi ţinând în 
mână o cărămidă şi a făcut prin rugăciune 
ca aceasta să se desfacă în elementele din 
care era alcătuită. În timp ce vorbea, s-a 
aprins focul în partea de sus a cărămizii şi 
a început să curgă apa din partea de jos, iar 
pământul a rămas în mână Sf. Ierarh. Prin 
această minune Sf. Spiridon a argumentat 
unitatea de fiinţă a celor trei persoane ale 
Sfintei Treimi şi consubstanţialitatea lor.

După o viaţă smerită, închinată lui 
Dumnezeu, Sf. Spiridon s-a mutat la cele 
veşnice în anul 348, fiind îngropat în 
Biserica „Sf. Apostoli” din Trimitunda. 
După ce saracinii au cotropit insula, ciprioţii 
au deschis mormântul său pentru a-i muta 
moaştele la Constantinopol. 

La căderea Constantinopolului în 

mâinile turcilor, în 1453, sfintele sale 
moaşte au fost mutate în Serbia, iar de aici 
un părinte din Insula Corfu, Georgios 
Kalohairetis, le-a adus în Grecia, Corfu. 
Aici se află într-o biserică la 100 de metri 
de mitropolie, unde se găsesc moaştele Sf. 
Împărătese Teodora. Pentru vieţuirea sa 
curată Dumnezeu l-a înzestrat cu darul 
facerii de minuni încă din timpul vieţii, 
astfel, prin rugăciunile sale a vindecat pe 
împăratul Constans (337-350) şi a înviat fiul 
unei femei căreia i-a poruncit apoi să nu 
spună nimănui de această minune. După 
trecerea Sf. Ierarh la cele veşnice, 
Dumnezeu, pentru rugăciunile sfântului, a 
izbăvit insula Cipru de foamete (1550), 
epidemie (1630), de ciumă (1673), salvând-o 
şi de asediul turcilor otomani (în 1716). 
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