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Suntem puternici în prezența acestor mii de sfinți ai Bisericii noastre locale din Pisidia, Side 
și Antalya, Synaxis (adunarea ecleziastică) pe care o sărbătorim astăzi.  Printre ei se numără 
18 ierarhi, cunoscuți pe nume, care au slujit ca păstori ai Bisericii noastre aici în secolul al-V- 
lea și au luat parte la Al Patrulea Sinod Ecumenic.  Acest Consiliu, convocat la Calcedon în 
451 și care implica sute de alți Sfinți Părinți, este, de asemenea, comemorat astăzi.  Împreună 
cu ei, sărbătorim amintirea tuturor sfinților din Pisidia și Pamfilia care, ca norii strălucitori, 
strălucesc pe cer.  Desigur, fiecare are propria zi de sărbătoare, care este sărbătorită pe tot 
parcursul anului Bisericesc, dar Patriarhia Ecumenică a decis, de asemenea, să stabilească 
această sărbătoare comună pentru toți sfinții noștri locali, care au trăit din timpul Apostolilor 
până în secolul al XIX-lea.  
 
Locurile martiriului lor sunt numeroase, Sinaxarul menționând Antiohia din Pisidia (astăzi 
Yalvac), Sparta (astăzi Isparta), Seleucia din Pisidia, Sozopolis (astăzi Uluborlu), Antalya, 
Magydo (lara de astăzi), Perge, Serge, Side și alte zone din Pisidia, care sunt incluse în 
provincia modernă Pisidia. Solul acestui pământ a fost sfințit de sângele prețios al Sfinților 
Mucenici și de lacrimile Sfinților Noștri Părinți.   Sfinții înșiși sunt, de asemenea, numeroși, 
mai multe mii.  Numai pe 16 Iulie  comemorăm 15.000 de Sfinți Mucenici care au trăit și au 
murit în Pisidia.   Doar 64 dintre sfinții noștri din Pisidia ne sunt cunoscuți pe nume.  Printre 
ei se numără apostoli,cum ar fi Sf. Pavel și Sf. Barnaba, care au fost primii care au predicat 
Evanghelia în zona noastră în timpul Primei Lor Călătorii Apostolice.  Avem, de asemenea, 
Aquila și Priscilla, care au murit ca martiri în Selge, episcopi, cum ar fi Sf. Artemas din 
Pisidian Seleucia (rânduit de Sf. Pavel). Fara a mai pune la socoteala nenumarati preoți , 
martiri și oameni sfinți, care pot fi, de asemenea, inclusi.  Unii dintre cei care au suferit 
martiriul pentru Hristos împreună au fost prieteni, rude și chiar membri ai aceleiași 
gospodării.  Sfinți ca Hesperus și Zoe, un cuplu căsătorit care au fost martirizați cu copiii lor, 
Kyriakos și Theodoulos, în Antalya în anul 124.  Erau oameni de toate vârstele, inclusiv cei 
care erau foarte tineri ca Sf. Marina, care a fost martirizat la vârsta de 15 ani în Antiohia 
Pisidiană.   
 
Toți acești sfinți au în comun dragostea și devotamentul lor față de Domnul nostru, Iisus 
Hristos.  Din momentul Botezului lor, ei au fost uniți cu Hristos și, ca membri ai Bisericii 
Sale, și-au încredințat complet viața Lui.  Ei și-au conformat voința cu a Sa și au căutat să-l 
urmeze pe Sfântul Pavel având "gandul lui Hristos"(I Corinteni 2:16).  Sfântul Apostol mai 
scrie:"Mai departe fraților, cate sunt adevărate,cate sunt de cinste,cate sunt drepte,cate sunt 
curate,cate sunt vrednice de iubit ,cate sunt cu nume bun ,orice virtute si orice lauda,la 
acestea sa va fie gandul.Cele ce ati invatat si ati primit si ati auzit si ati vazut la mine 
,acestea sa le faceti "(Filipeni 4: 8-9).  Inspirați de aceste cuvinte, acești sfinți au lucrat în 
mod liber pentru a indeplini cu supunere voința lui Hristos în orice.  Cei mai mulți dintre ei au 
făcut acest lucru în vremuri de persecuție dură.  Fie că au fost împărații romani în primele trei 
secole ale creștinismului, ereticilor sau conducătorii  altor religii, creștinii s-au confruntat cu 
arestarea și controlul public.   În acel moment au fost fortati să-L nege pe Hristos și să ofere 
jertfă idolilor (sau mai târziu să nege credința lor ortodoxă și să îmbrățișeze o altă religie).  O 



 

 

decizie a trebuit să fie luată în acel moment teribil, deci ce au făcut sfinții noștri?  Cuvintele 
Sfântului Pavel ne dau din nou un răspuns: "Cine ne va desparti pe noi de iubirea lui Hristos? 
Necazul sau stramtoarea sau prigoana,sau foametea,sau lipsa de imbracaminte,sau primejdia 
sau sabia? Precum este scris : ”Pentru Tine suntem omorati toata ziua ,socotiti am fost ca 
niste oi de junghiere”.Dar in toate acestea suntem mai mult decat biruitori ,prin Acela care 
ne-a iubit." (Romani 8: 35-37).  Hotărâți să rămână credincioși lui Hristos, care S-a sacrificat 
din dragoste pentru noi, sfinții s-au confruntat cu curaj cu martiriul lor în pace. În încheierea 
luptei, ei au primit coroana strălucitoare a Sfințeniei de la Domnul, cu slavă cerească.  Despre 
aceasta e vorba în sărbătoarea aceasta de azi.  Sărbătorim lupta lor de a rămâne credincioși lui 
Hristos și de a le onora sacrificiile și martiriul.  Pe măsură ce învățăm despre viețile lor sfinte, 
o sarcină și mai mare pentru noi este să le urmăm exemplul de a deveni imitatori ai lui 
Hristos, așa Ne îndeamnă Sfântul Pavel să facem:”Fiti urmaritori ai mei ,precum si eu sunt al 
lui  Hristos ″(1st Corinteni 11:1). 
 
Nu ne confruntăm cu astfel de persecuții în țara în care trăim astăzi, pentru care mulțumim lui 
Dumnezeu.  Suntem liberi să mergem la bisericile noastre și să ne închinăm adevăratului 
Dumnezeu. Chiar și așa, există încă ispite care pot veni și să încerce să ne îndepărteze de 
Biserică.  Ispite care ne pot împiedica dragostea pentru Hristos și se pot transforma în plăceri 
lumesti, trăind ca oameni "fără de Dumnezeu, în lume"(Efeseni 2:12).  Această pierdere a 
credinței este un pericol spiritual care a existat întotdeauna.   De aceea, frații și surorile mele, 
trebuie să ne concentrăm asupra sfinților.  Să fim călăuziți de exemplul lor, sporindu-ne 
dragostea și credința în Hristos, Salvatorul.  Procedând astfel, ne putem alătura lor pentru a 
deveni demni de a intra in bucuria Împărăției cerești. 


