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Viaţa Sfinţilor Petru şi Fevronia
Sfântul Petru a fost al doilea fiu al Cneazului Iuri Vladimirovici de Murom.
Tânărul Cneaz s-a îmbolnăvit foarte grav
şi nimeni nu putea să-l vindece. El şi-a trimis
slujitorii să caute pe cineva care să-l tămăduiască. Unul dintre aceştia a întâlnit-o pe
tânăra Fevronia, o fecioară smerită şi evlavioasă care locuia în casa părinţilor săi care erau
apicultori în satul Lascovo din gubernia Riazan. Ea era foarte înţeleaptă şi cunoştea proprietăţile plantelor, cu ajutorul cărora vindeca
diverse boli. Aceasta i-a transmis Cneazului că îl va vindeca dacă se va căsători cu ea.
Acesta a acceptat, iar Fevronia i-a trimis prin
slujitor leacul prin care Petru s-a tămăduit,
însă acesta nu s-a ţinut de promisiune şi nu
a luat-o de nevastă.
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În scurt timp, Cneazul s-a îmbolnăvit din
nou şi de această dată a venit personal ruşinat la Fevronia să o roage să-l tămăduiască.
Cunoscând-o şi văzându-i evlavia, virtutea şi
înţelepciunea, Petru i-a promis că se va căsători cu ea după ce se va vindeca. Tânăra i-a
prescris acelaşi tratament ca şi mai înainte şi
l-a vindecat pe Cneaz.
Când s-a vindecat complet, Cneazul Petru
s-a căsătorit cu tânăra Fevronia. Trăind în evlavie şi ascultând poruncile lui Dumnezeu, soţii
au trecut cu dragoste şi smerenie prin toate
încercările.
În anul 1203, după moartea fratelui său,
Petru a moştenit tronul din Murom.
Boierii din oraşul Murom nu au găsit-o pe
Cneaghina Fevronia potrivită pentru Petru,
cerându-i să o părăsească. Influenţaţi de soţiile lor, aceştia o respingeau pe tânără datorită originilor sale.
Odată, unul dintre curteni, care voia să provoace neînţelegere între cei doi soţi, i-a spus
Cneazului Petru că Fevronia, atunci când se
ridică de la masă, adună toate firimiturile ca
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şi cum nu s-ar fi săturat şi i-ar mai fi foame.
Petru a urmărit aceasta şi a văzut că Fevronia, atunci când s-a ridicat de la masă, a strâns
toate firimiturile în mână, aşa cum era obişnuită de când era copil. Atunci când a rugat-o să
deschidă mâna, a găsit tămâie şi s-a răspândit o mireasmă puternică de mir.
După o vreme, boierii au venit la Cneaz
cerându-i să o părăsească pe Cneaghină, spunând că el trebuie să-şi caute o soţie din anturajul său. Auzind acestea, Cneazul Petru a
preferat să renunţe la putere şi bogăţii, plecând în exil cu soţia sa, navigând de-a lungul râului Oka.
Cneazul era foarte mâhnit de cele întâmplate, dar soţia îl îmbărbăta şi îl mângâia.
Fevronia rămâne nu doar tare în alegerea sa,
dar dă şi dovadă de credinţă şi înţelepciune.
Înţelepciunea tinerei Cneaghine este evidenţiată şi de următoarea întâmplare: În barca
în care călătoreau Petru şi Fevronia după ce au
fost alungaţi de către boieri, era un bărbat cu
soţia sa. De la un timp, bărbatul a început să o
privească pe Fevronia cu tot mai mult interes
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şi pasiune. Fevronia l-a rugat să ia nişte apă
dintr-o parte şi din alta a bărcii să le guste
pe fiecare şi să-i spună dacă este vreo diferenţă între ele. După ce bărbatul s-a supus
şi i-a îndeplinit cererea, Fevronia l-a întrebat:
„Ce părere ai? E la fel de gustoasă apa?“ El i-a
răspuns: „Da, doamna mea, e la fel de bună.“
Astfel, Fevronia l-a îndemnat să nu caute
plăceri şi bucurii la alte femei, căci de fapt el
nu va găsi nimic altceva, aşa după cum nu a
găsit nici o diferenţă în apa râului. Totodată,
Fevronia îl îndeamnă să rămână fidel soţiei,
căci relaţia dintre o femeie şi un bărbat are
un sens mult mai adânc şi nu poate fi limitată
doar la cele trupeşti.
În acea seară, au început să pregătească
cina şi Petru a rupt câţiva copăcei pentru a
pregăti focul.
După ce au mâncat, Fevronia a binecuvântat aceste ramuri: „Să fie binecuvântate, deoarece până dimineaţă acestea vor creşte şi vor
fi copaci înalţi cu multe frunze“.
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Şi într-adevăr, când s-au trezit dimineaţă,
crăcile crescuseră şi deveniseră nişte copaci
înalţi cu coroane bogate.
Prin această minune Fevronia a dorit să-şi
întărească soţul în credinţă.
Atunci când pregăteau bărcile pentru a
pleca, din Murom a venit un nobil, care le-a
povestit că în oraş au fost mai multe ciocniri violente şi au murit mai mulţi boieri, iar
cei care au rămas în viaţă îi roagă pe Petru
şi Fevronia să se întoarcă pentru ca să revie
pacea şi liniştea în cnezat.
Cneazul şi Cneaghina s-au întors la Murom
unde sunt primiţi cu bucurie şi dragoste.
Următorii ani au fost minunaţi pentru acest
cnezat, deoarece Petru şi Fevronia nu au
aşteptat doar să li se slujească, dar au fost
cei care şi-au dăruit slujirea oamenilor, ambii
fiind iubiţi şi apreciaţi de la cei mai sărmani
oameni, până la nobilime.
Sfinţii Petru şi Fevronia au ajutat foarte
mulţi oameni cu daruri şi rugăciuni. Ei şi-au
tratat toţi supuşii ca şi cum ar fi fost proprii
lor copii: îi adăposteau pe pelerini, îi hrăneau
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pe cei flămânzi, îi îmbrăcau pe cei goi şi îi ajutau pe săraci în necazurile lor.
Sfinţenia relaţiei dintre Petru şi Fevronia
s-a bazat pe dragostea, răbdarea şi sprijinul reciproc.
Anii au trecut şi Sfinţii Petru şi Fevronia au
îmbătrânit şi văzând că viaţa lor se apropie
de sfârşit au început să se roage lui Dumnezeu ca să moară împreună, în aceeaşi zi. Pentru fiecare dintre ei, gândul de a trăi în continuare fără celălalt, era insuportabil.
De asemenea, ei au cerut să fie înmormântaţi în acelaşi mormânt şi în acelaşi sicriu.
Au mers apoi împreună şi au luat voturile
monahale, Cneazul Petru devenind călugărul David, iar Cneaghina Fevronia devenind
maica Eufrosina.
Puţin înainte de adormirea lor, Petru a trimis un mesager Fevroniei care i-a spus:
„Soră Eufrosina, sunt pregătit să mor
şi te mai aştept doar pe tine, ca să murim
împreună“.
Fevronia tocmai broda acoperământul
Sfântului Potir din catedrală şi i-a transmis
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să aştepte până când îl termină, dar Petru i-a
spus că nu mai poate aştepta. Atunci Fevronia, care tocmai termina broderia, a lăsat totul
jos şi i-a transmis că acum pot muri împreună.
Rugându-se, au adormit întru Domnul în
aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, pe 25 iunie 1228.
După adormirea lor, unii oameni au decis
că nu se poate ca un călugăr să fie înmormântat în acelaşi sicriu cu o călugăriţă. Astfel, au
aşezat trupul Sfântului Petru în Catedrala Naşterea Maicii Domnului, care se afla în interiorul oraşului Murom, iar trupul Cneaghinei
Fevronia a fost aşezat în Biserica înălţării Sfintei Cruci, ce se afla în afara zidurilor oraşului.
În dimineaţa următoare, poporul a găsit
sicriele Sfinţilor Petru şi Fevronia goale, iar
trupurile lor erau aşezate împreună în sicriul
de piatră pe care şi-l comandaseră când erau
în viaţă la Catedrala Naşterea Maicii Domnului, care se află în interiorul oraşului Murom.
Neînţelegând sensul celor întâmplate,
oamenii au aşezat din nou trupurile în
sicrie separate.
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În dimineaţa următoare, trupurile Sfinţilor Petru şi Fevronia au fost găsite iarăşi în
sicriul de piatră.
Din acel moment, nimeni nu a mai îndrăznit să atingă trupurile lor sfinte, lăsându-le
în mormântul din Catedrala Naşterea Maicii
Domnului din Murom.
Oricine se atinge cu credinţă de mormântul în care se află Sfintele Moaşte ale Sfinţilor
Petru şi Fevronia, primeşte ajutor şi vindecare
în ispite şi boli.
În anul 1547, prin străduinţa Sfântului
Macarie al Moscovei, ei au fost proslăviţi
drept Sfinţi.
Sfinţii Petru şi Fevronia au fost şi rămân
un model de căsătorie creştină, viaţa lor fiind
un minunat exemplu pentru toţi cei care-şi
doresc o familie sau deja au întemeiat una. Ei
sunt Grabnic Ajutători pentru cei care vor să
se căsătorească, dar şi pentru cei care întâmpină diverse probleme în familie.
În anul 2008, la 26 martie, Consiliul Federaţiei Ruse a aprobat în unanimitate propunerea Comitetului de politică socială de a stabili
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ca Sfinţii Petru şi Fevronia să fie numiţi ocrotitori ai familiei ortodoxe, chiar dacă Sfinţii
aveau acest statut din perioada Rusiei Kieviene. Această hotărâre a fost confirmată şi de
Biserica Ortodoxă din Rusia.
În Rusia, ziua de 8 iulie (25 iunie) e zi de sărbătoare oficială – «Ziua familiei, dragostei şi
fidelităţii», ce se serbează din 2008 în numele
Sfinţilor Petru şi Fevronia. Această sărbătoare
are drept simbol floarea de muşeţel.
Sfinţilor Petru şi Fevronia, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!
Sfinţii Petru şi Fevronia din
Murom – Apărătorii familiei, dragostei şi fidelităţii, Editura Ortodoxia (Sursa: www.crestinortodox.ro/sfinti/
viata-sfintilor-petru-fevronia-153209.html)
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Ajutorul minunat al Sfinţilor Petru
şi Fevronia în familia noastră
Aceşti minunaţi Sfinţi sunt protectorii familiei noastre de mai mulţi ani. Începând de la
bunica mea, toate femeile din familia noastră
se căsătoresc doar cu binecuvântarea acestor Sfinţi.
Înainte de se căsători, bunica mea a mers
în vizită la naşa ei de botez. Naşa, o femeie
credincioasă, i-a oferit în dar o icoană a Sfinţilor Petru şi Fevronia şi i-a explicat cum să se
roage şi să le ceară ajutorul pentru ca mereu
să aibă o familie trainică şi frumoasă.
În aceeaşi seara, bunica a început să se
roage acestor Sfinţi pentru ca toate să decurgă
bine şi după căsătorie să fie fericită şi împlinită. În aceeaşi noapte, bunica l-a văzut în vis
pe Cneazul Petru. El a îndemnat-o să nu se
12

grăbească cu căsătoria, căci cel cu care urma
să-şi unească viaţa, nu este potrivit pentru ea.
Bunica i-a relatat visul său mirelui, care
era preşedinte al organizaţiei de comsomol1.
Acesta i-a spus furios că acestea sunt prejudecăţi şi că bunica, ca membră a organizaţiei
de comsomol, nu ar trebui să aibă icoane în
casă. Înainte de a pleca, i-a spus că ori ea va
arde toate icoanele şi-şi va scoate crucea de
la gât, ori ei se vor despărţi. Bunica nu a putut
să ardă icoana şi nici nu şi-a scos crucea de
la gât şi astfel nu s-a mai ajuns la căsătorie…
După jumătate de an, bunica l-a întâlnit
pe bunelul meu şi în curând ei s-au căsătorit. Ei locuiesc împreună de 60 de ani şi sunt
foarte fericiţi.
Mama s-a căsătorit imediat după absolvirea liceului. Mama şi tata se cunoşteau de
mici, au învăţat în clase paralele. Erau foarte
ataşaţi unul de altul, însă după mai mulţi ani
de căsnicie nu au dobândit copii. Mama a
apelat la medici, însă prognoza lor i-a lăsat
1 Uniunea Tineretului Comunist.

13

fără speranţe. Medicii le-au spus că cel mai
probabil nu vor putea niciodată să aibă copii.
Bunica mea a sfătuit-o să se roage Sfinţilor Petru şi Fevronia. Mama a început să se
roage în fiecare zi în faţa icoanei Sfinţilor şi
să-i roage cu lacrimi în ochi să-i ajute să poată
aduce pe lume un copilaş.
După un timp, mama, îndrumată de bunica,
a hotărât să meargă în oraşul Murom pentru
a se închina Sfintelor Moaşte ale Sfinţilor, iar
tatăl meu a insistat să meargă împreună cu
ea. Aşa au ajuns pentru prima dată în acest
oraş, doar că pe atunci Sfintele Moaşte ale
acestor minunaţi Sfinţi nu se aflau la mănăstire şi foarte puţini locuitori ai oraşului Murom
cunoşteau unde se află ele.
Din vorbă în vorbă, din om în om, părinţii mei au aflat că Sfintele Moaşte ale Sfinţilor
sunt păstrate la un muzeu din acest oraş. Când
în sfârşit au ajuns la muzeu, acesta era deja
închis, deoarece se terminase programul din
acea zi. Au decis să revină dis- de-dimineaţă,
dar trebuiau să caute un loc unde să petreacă
noaptea. La hotel li s-a spus că nu sunt locuri
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libere, cunoscuţi în oraş nu aveau, aşa că s-au
aşezat pe o bancă şi s-au gândit că vor petrece
noaptea aşa, unul lângă altul, plini de dragoste unul faţă de celălalt şi de speranţe pentru viitor.
Dintr-o dată s-a apropiat de ei o femeie
în vârstă şi i-a întrebat de ce stau afară şi
aflând despre cele întâmplate, le-a propus
să petreacă această noapte în casa ei. Nu a
vrut să ia de la ei nimic pentru găzduire, le-a
spus că îi va fi suficient dacă o vor pomeni la
rugăciune.
Dimineaţa, părinţii mei au revenit la muzeu,
s-au închinat şi s-au rugat ca Sfinţii să-i ajute
şi Dumnezeu să le trimită şi lor această minunată bucurie de a fi părinţi, apoi au revenit
la Moscova.
Două săptămâni mai târziu, mama a înţeles că este însărcinată. Când eu am mai crescut puţin, mi-au spus că eu am fost adusă
de la Murom. Părinţii mei au vrut să-i mulţumească acelei bătrâne care i-a găzduit şi a
avut grijă de ei în acea noapte, dar din păcate
nu au mai putut-o găsi.
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În ceea ce mă priveşte, l-am întâlnit pe
viitorul meu soţ când împlinisem 20 de ani.
Ne-am căsătorit. La cununie am fost binecuvântaţi cu icoana Sfinţilor Petru şi Fevronia.
Am adus pe lume doi copilaşi minunaţi.
Cu vreo trei ani în urmă, soţul meu şi-a
schimbat comportamentul atât faţă de mine,
cât şi faţă de copii. Aveai senzaţia că a devenit alt om: a devenit ursuz, dur, mereu căuta
motive de ceartă. Apoi am aflat de la nişte
cunoscuţi că în viaţa lui a apărut o altă femeie.
Şi ea era căsătorită. Am decis să vorbesc cu ea
şi am rugat-o să ne întâlnim. Ea mi-a spus că
uneori are senzaţia că nu depinde de ea: e o
atracţie şi un sentiment pe care nu poate să-l
controleze, ceea ce reprezintă şi pentru ea un
motiv de suferinţă. Am invitat-o să mergem
la biserică şi să ne rugăm împreună înaintea
icoanei Sfinţilor Petru şi Fevronia pentru ca
familiile noastre să nu se destrame, ca această
grea încercare să rămână în urmă pentru toţi.
Au trecut nu mai mult de două săptămâni
şi soţul acestei femei, care era militar, a fost
repartizat într-un alt oraş şi ei au plecat. Soţul
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meu a început treptat să redevină acel bărbat
pe care l-am cunoscut cândva, tandru, atent
şi iubitor. El şi-a cerut iertare pentru această
întâmplare şi am decis că vom lupta pentru
ca aceasta să rămână în urmă, iar noi să fim
din nou fericiţi.
Acestea sunt trei întâmplări legate de ajutorul minunat al Sfinţilor Petru şi Fevronia în
familia noastră.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Îndreptarea unui soţ infidel

Sunt căsătorit de 10 ani. Ne-am căsătorit din dragoste şi pe soţia mea, Sofia, am
iubit-o mereu. Este un om cu suflet minunat,
o femeie blândă, răbdătoare şi foarte credincioasă. La insistenţa ei ne-am cununat. Pentru mine acest lucru nu conta prea tare, dar
nu puteam să nu-i merg în întâmpinare. Unul
după altul, au venit pe lume cei doi fii ai noştri.
Relaţiile noastre rămâneau foarte bune,
doar că dispăruse acea atracţie şi dragoste
fierbinte din primii ani de căsătorie. Relaţiile cu soţia au devenit mult mai prieteneşti
dacă aş putea spune aşa. Credeam că este
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şi normal să fie aşa, chiar mă mândream că
am o familie atât de unită, prietenii mei îmi
relatau că aproape seară de seară se ceartă
cu soţiile lor, iar noi ne petreceam timpul
liber ieşind la o plimbare, privind un film sau
jucându-ne cu copii.
Eu lucrez la o companie foarte mare, sunt
şeful unuia din departamente. Cu vreo doi
ani în urmă, directorul nostru ne-a prezentat
o nouă angajată, un psiholog care va lucra cu
angajaţii companiei.
Iniţial, nu mi-a plăcut de această femeie:
era prea frumoasă, prea îngrijită şi prea sigură
pe ea, dar deoarece trebuia să comunic cu ea
destul de des, am descoperit că Alisa, aşa se
numea, este o persoană cu care este foarte
uşor de comunicat. Fiecare angajat trebuia să
participe la traininguri organizate de ea, dar
şi să fie intervievat individual. Atunci când
am discutat cu ea despre mine, mi-a pus mai
multe întrebări personale, la care nu am evitat
să răspund. Probabil că atunci am făcut prima
mea greşeală şi m-am deschis foarte mult,
vorbindu-i despre relaţiile de acasă, inclusiv
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cu soţia. I-am spus că acum văd în soţia mea
mai degrabă un bun prieten, decât o femeie,
la care Alisa mi-a spus că o relaţie în afara
căsătoriei m-ar ajuta să-mi consolidez căsnicia. I-am zis că nu prea am timp să caut aventuri, fiind prea ocupat cu munca şi familia, la
care ea mi-a răspuns sfidător că foarte uşor
le putem aranja pe toate…
Aşa a început această relaţie. M-am îndrăgostit de ea nebuneşte. Îmi înşelam soţia,
inventând diverse motive care mă reţineau
până după miezul nopţii sau nu voi mai dormi
acasă. Pentru Sofia au început zile de grea
încercare. Ea nu mă mai vedea pe acasă, dar
nu-mi reproşa nimic, încercând să dea dovadă
de răbdare şi înţelegere, iar Alisa a început să
mă prezinte cercului ei de prieteni drept „bărbatul“ ei. Astfel a continuat totul câteva luni,
după care Alisa şi-a schimbat brusc comportamentul: când o întrebam ce vom face seara,
îmi spunea ori că îi vor veni în vizită nişte prieteni, ori că trebuie să plece urgent să viziteze pe cineva bolnav. Simţeam că ceva nu e
în regulă, dar eram îndrăgostit şi nu mă prea
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gândeam la celelalte. În sinea mea eram gata
să-mi părăsesc familia şi să mă mut definitiv la Alisa.
În una din duminici, am inventat o nouă
scuză pentru soţie şi dimineaţa când abia se
luminase de ziuă, am ieşit din casă şi am plecat la Alisa. Deşi era foarte devreme, am nimerit într-un ambuteiaj, apoi în al doilea, până
am ajuns la Alisa, ea deja plecase de acasă.
Aşa că am fost nevoit să mă întorc la ai mei.
Liniştea care m-a întâmpinat când am
intrat în apartament, m-a făcut să mă îngrijorez. Nici la bucătărie, nici în sufragerie nu
era nimeni. Am deschis uşa din dormitor şi
am văzut că Sofia stă în genunchi, iar capul
ei e sprijinit de pat… a adormit. Puţin mai
departe copii se jucau în linişte. Când m-au
observat, mi-au făcut semn să nu fac gălăgie: mama doarme! Am privit din nou spre
soţie şi am observat că alături de ea arde candela. Lângă candela e icoana Sfinţilor Petru
şi Fevronia… Sărmana mea Sofia s-a rugat
toată dimineaţa. Probabil că simţise că nu
sunt întâmplătoare toate aceste deplasări şi
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reţineri ale mele. S-a rugat toată dimineaţa
până a aţipit de oboseală… Mi s-au umplut
ochii de lacrimi şi parcă m-am trezit de la o
vrajă care mă ţinuse stăpânit în toate aceste
luni. Cât de prost am fost! Să ai acasă aşa o
bogăţie, să poţi să fii cu adevărat fericit şi să
le schimbi pe toate acestea pentru o adevărată nebunie! Am închis încet uşa şi am mers
la bucătărie. Am aşteptat în linişte ca Sofia să
se trezească. În aceste două ore m-am gândit
la toate cele întâmplate şi mi-am dat seamă
că puteam să pierd tot ce aveam mai de preţ
în această viaţă.
Le mulţumesc Sfinţilor Petru şi Fevronia că
au răspuns rugăciunilor soţiei mele şi ne-au
ajutat să ne păstrăm familia.
Victor, Moscova

„Sfinţilor Petru şi Fevronia, vă
rog, salvaţi-mi mireasa!“

Sfinţii Petru şi Fevronia sunt Sfinţii protectori ai familiei noastre. Nu o singură dată
ei ne-au ajutat să trecem cu bine peste probleme şi greutăţi, peste dureri şi încercări. Voi
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începe cu mama mea. Totul a începutul când
ea a făcut cunoştinţă cu tatăl meu.
Mama era o tânără frumoasă, deşteaptă
şi care era inima oricărui concurs sau activităţi desfăşurate pe atunci în cadrul organizaţiei de comsomol… Datorită faptului că ea
se implica activ în viaţa universităţii, dar şi a
comsomolului, ea a fost invitată chiar la congresul partidului, ca reprezentant al organizaţiei comsomoliste.
Tata era îndrăgostit nebuneşte de ea şi
chiar dacă toate aceste activităţi nu erau
mereu pe placul lui, încerca să se implice şi
el cu ce putea pentru ca să aibă posibilitatea
să fie alături de persoana dragă. Pentru acele
timpuri însă, el avea o grea „pată“ în biografie:
bunicul lui a fost preot şi a slujit într-o parohie mulţi ani, iar tatăl lui absolvise seminarul teologic. Tata a încercat să ascundă acest
fapt, chiar a vrut să-şi schimbe numele de
familie, căci şi acesta amintea mereu de biserică, numele său fiind Diacov. De fapt, ideea
cu schimbarea numelui îi aparţinea mamei:
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ea nu-şi dorea ca ea, viitor membru al partidului, să poarte un nume bisericesc.
Dumnezeu lucrează în felul său în vieţile
fiecăruia din noi şi iată că această tânără frumoasă, activă, aparent sănătoasă s-a dovedit
a fi pe moarte…
Mama mea a participat la o competiţie de
schi şi dintr-o dată a simţit o înţepătură puternică în inimă, apoi a început să se sufoce, pielea i se învineţise… A fost transportată de
urgenţă la spital şi acolo, în urma rezultatului investigaţiilor, a fost diagnosticată cu un
sarcom cardiac.
De fapt, acest diagnostic însemna condamnarea la moarte, căci pe atunci foarte rar
cineva putea fi tratat dacă suferea de o asemenea maladie. Medicii i-au avertizat că şansele
ei de a supravieţui sunt practic nule şi că i-au
mai rămas de trăit doar câteva luni. Aceasta
a fost o lovitură grea pentru toţi, atât pentru
mama mea, cât şi pentru părinţii şi prietenii ei.
Tata şi-a pierdut orice echilibru şi sprijin în
viaţă. Pur şi simplu nu înţelegea cum va putea
trăi fără ea. El o iubea într-atât de mult, încât
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considera că viaţa fără ea nu mai are sens.
Dacă ar fi fost posibil, ar fi fost de acord să-şi
dea propria inima pentru transplant, numai
ca ea să supravieţuiască…
Deşi fusese crescut într-o familie credincioasă, totuşi în sinea sa a hotărât că va fi alături de mama până la sfârşit, iar apoi îşi va
pune capăt zilelor.
Aşa a trecut o săptămână, apoi a doua. Starea mamei mele se înrăutăţea tot mai mult.
Pentru a-i diminua durerea, medicii au început
să folosească medicamente tot mai puternice.
A devenit clar că prognoza iniţiala a medicilor se adevereşte şi acestea reprezintă ultimele săptămâni de viaţă ale mamei.
Văzând cum evoluează lucrurile, tatăl meu
a decis să meargă la Murom, la părinţii săi pentru a-şi lua rămas bun.
Nu le-a povestit nimic despre intenţia
sa. Plănuia să-i vadă pentru ultima dată, dar
mama lui a simţit ceva şi i-a propus să meargă
la mormântul bunicului, tocmai acela care
fusese preot. Bunelul a fost îngropat la cimitirul vechi al mănăstirii şi atunci când ei treceau
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pe lângă mănăstire, mama sa s-a însemnat cu
semnul crucii şi a spus:
„Sfinţilor Petru şi Fevronia, vă rog,
salvaţi-mi fiul!“.
Şi în acelaşi moment, tatăl meu, după cum
mi-a povestit mult mai târziu, a simţit parcă
cum un sac greu i-a căzut de pe umeri. A simţit că toată durerea şi suferinţa l-au lăsat, iar
în suflet s-a sălăşluit pacea şi liniştea pe care
le pierduse odată cu acea cumplită veste…
Lăsând în urmă Muromul, el nu mai
avea gânduri de sinucidere, doar repetata
în sinea sa cuvintele rugăciunii mamei sale,
modificându-le:
„Sfinţilor Petru şi Fevronia, vă rog,
salvaţi-mi mireasa!“
Revenind la Moscova, imediat şi-a îndreptat paşii către spital, la cea fără de care nu-şi
putea închipuia viaţa. A aflat surprins că medicii nu-i mai administrează mamei medicamente pentru uşurarea durerii.
De fapt, ea nici nu mai simţea dureri, însă
medicii au considerat că aceasta reprezintă
o uşurare care adesea se întâmplă în cazul
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bolnavilor în pragul morţii: bolnavul parcă
se simte mai bine, iar apoi se stinge din viaţă.
Mama nu doar că nu mai era pe moarte,
dar starea sănătăţii ei a început să se îmbunătăţească considerabil. Medicii surprinşi au
făcut mai multe analize şi teste şi s-a dovedit că ea practic este sănătoasă! În primăvară,
după sărbătoarea învierii, părinţii mei s-au
cununat. Mama a acceptat cu drag numele
de familie Diacov…
Elena Petrovskaia (Diacov)

Sfinţii Petru şi Fevronia
mi-au salvat căsnicia

De multe ori nu ne dăm seama de valoarea
lucrurilor pe care le avem, până nu le pierdem.
Iar oamenii pe care îi avem alături considerăm că nu ne vor părăsi, că vor fi alături orice
s-ar întâmpla. Această convingere de multe
ori ne face să greşim faţă de prieteni, rude,
apropiaţi. Aşa s-a întâmplat şi în viaţa mea.
M-am căsătorit devreme. Aveam 22 de
ani. După un an a venit pe lume şi fiul nostru,
Oleg. Se părea că ar fi trebuit să fiu fericită şi
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împlinită, dar mereu simţeam că ceva lipseşte
în viaţă, ceva nu este întocmai cum mi-aş dori.
În această perioadă nu mergem la biserică
sau mai bine zis intram periodic să aprind o
lumânare sau să stau câteva minute în biserică.
Nu ştiu dacă mă rugam, dar simţeam de fiecare dată că mă simt bine aici, că pot dobândi
acea pace sufletească care îmi lipseşte.
Cu timpul, am început să merg la biserică
mai des, am început să citesc literatură duhovnicească, m-am mărturisit şi m-am împărtăşit prima dată în viaţa mea la 25 de ani. Până
aici totul era minunat, doar că îmbisericirea
mea a luat-o la un moment dat pe cale greşită: în loc să am grijă de propriile păcate, am
început cu o râvnă nechibzuită să insist ca şi
soţul să meargă la biserică, să respecte posturile, să participe la slujbe.
Iniţial nu o lua în serios şi mai glumea că
uite, de data viitoare sau din duminica viitoare va merge negreşit. Probabil trebuia să
mă bucur că-mi permite să merg cu băiatul şi
doar să mă rog pentru el, eu însă mi-am înţeles total greşit misiunea de „apostol“.
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În posturi nu doar nu-i pregăteam ceea
ce-şi dorea el să mănânce, dar îl şi judecam,
insistam la respectarea postului trupesc între
noi, fără măcar să mă gândesc cum ar putea
să accepte şi el această situaţie. Astfel, certurile nu s-au lăsat mult aşteptate. Dacă până
la îmbisericirea mea în casă era înţelegere şi
pace, acum era ceartă şi supărare.
Soţul a început să rămână tot mai mult
la serviciu, adesea venea beat, uneori chiar
în zorii zilei. În loc să mă gândesc de ce s-a
schimbat el atât de mult, mi-am zis că este o
încercare a credinţei mele.
La următoarea mărturisire, duhovnicul, ştiind doar o parte a acestei relatări, că eu sunt
bună şi soţul rău, mi-a recomandat să mă rog
Sfinţilor Petru şi Fevronia, care sunt ocrotitorii familiei şi au trecut singuri prin numeroase
încercări. Astfel, seară de seară mă rugam ca
Sfinţii să-l ajute şi să-l lumineze pe soţul meu,
care după părerea mea era cel vinovat.
Într-o zi de duminică, când tocmai eram
gata să plec cu băiatul spre biserică, soţul
mi-a declarat că ne despărţim, iar când voi
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reveni de la biserică, el va fi deja plecat… Să
zic că am rămas şocată de această declaraţie, ar însemna să nu zic nimic. M-am aşezat
pe scăunelul din coridor şi nu ştiam ce să fac
în continuare: să merg la biserică, să rămân
acasă… Dacă rămân acasă, mai este ea casa
noastră dacă nu mai avem familia noastră?
Am lăsat băiatul să se joace şi am intrat în
dormitor. Din colţul camerei mă priveau de
pe icoană Sfinţii Petru şi Fevronia, icoană pe
care o cumpărasem recent. Îmi părea că mă
privesc altfel decât de obicei, îmi părea că
încearcă să-mi spună ceva, doar că nu puteam
percepe nimic din jur, în afară de faptul că nu
mai am o familie. Desigur, încă nu divorţasem,
încă poate totul putea fi reparat, cine ştie…
dar nu ştiu de ce anume în acel moment am
înţeles că mi-am distrus singură familia, că
de fapt nu soţul a decis să plece, ci eu i-am
strâns treptat, zi de zi, lucrurile pentru ca el
într-o zi să decidă să plece…
În acea zi nu a plecat, probabil faptul că
eram atât de pierdută l-a făcut să-şi amâne
decizia. Spre seară mi-am sunat duhovnicul
29

şi l-am rugat dacă pot veni să discut cu el.
L-am rugat pe soţ să stea cu băiatul şi m-am
îndreptat spre biserică. Am decis nu doar să
vorbesc cu părintele, dar şi să fac o mărturisire sinceră şi curată.
Părintele m-a ascultat în tăcere şi fără să-mi
reproşeze ceva sau să-mi spună cât de mult
am greşit (căci acum îmi dădeam seama perfect de acest lucru), mi-a spus doar atât:
„Ţi-am mai spus să te rogi Sfinţilor Petru
şi Fevronia. Îndemnul rămâne acelaşi, doar
că acum roagă-te cu adevărat ca să vă păstraţi familia. Şi nu mai forţa pe nimeni spre
Biserică… Dumnezeu lucrează în sufletele
tuturor. Din păcate, noi uneori împiedicăm
această lucrare…“
Când am ajuns acasă, soţul tocmai ieşea
din camera băiatului care adormise. M-a privit
în tăcere şi a intrat în bucătărie. Nu ştiam ce
să-i spun. De fapt ştiam că trebuie să-mi cer
iertare, dar mă simţeam de parcă nu puteam
să spun nimic. În plus, îmi era frică, îmi era frică
că va pleca… Acum nu-l mai judecam, acum
aveam nevoie de el…
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Am intrat în dormitor şi am îngenunchiat
în faţa icoanei Sfinţilor, am început să plâng.
Nici chiar lor nu ştiam ce să le zic… Am simţit
că cineva a intrat şi s-a oprit în spatele meu
şi m-a întrebat:
„Şi aceşti Sfinţi au fost nefericiţi ca şi noi?“…
Cred că atunci am înţeles cât de tare l-am
rănit, cât de multă suferinţă i-am provocat. Am
vrut să-i spun ceva, dar el a ieşit din cameră…
A doua zi nu a plecat, dar rămăsese foarte
distant şi rece. Abia dacă discutam cu el despre băiat. Am continuat să mă rog Sfinţilor
care îmi deveniseră foarte dragi, crezând cu
tărie că încă se poate schimba totul. Şi treptat
lucrurile au început să se schimbe spre bine.
Într-o seară, plimbându-ne în parc, l-am
întâlnit pe soţul meu când revenea de la serviciu şi nu a plecat, a rămas cu noi…
Apoi, am mers împreună la un picnic, iar
într-o zi m-a întrebat dacă aş vrea să merg la
Mănăstirea Sfânta Treime din Murom să mă
închin Sfintelor Moaşte ale scumpilor şi dragilor mei Sfinţi. Nu-mi venea să cred… După
cum mi-a spus mai târziu, a vrut să ştie şi el
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mai mult despre Sfinţii de pe icoana la care a
văzut că mă rog, le-a citit viaţa şi l-a impresionat. Astfel, a decis că un pelerinaj la Sfintele
lor Moaşte ne va fi de folos tuturor.
De atunci au trecut câteva luni. E adevărat
că soţul meu nu a început să postească sau
să meargă duminică de duminică la biserică,
dar în schimb sunt ferm convinsă că el îşi va
găsi propria cale către Dumnezeu, nu cea spre
care încercam să-l împing eu… El ştie să ierte
şi să iubească, iar aceasta deja e foarte mult,
poate mult mai mult decât ştiu eu…
Sfinţilor Petru şi Fevronia, rugaţi-vă lui
Dumnezeu pentru noi…

Cel mai frumos cadou din viaţa mea

Majoritatea celor care mă cunoşteau în perioada despre care voi povesti, m-ar fi considerat o femeie de succes. Lucram într-o companie mare, salariul era foarte bun, însă şi regimul
de muncă era pe măsură. Fiecare zi era încă de
la început planificată pentru o mulţime de sarcini şi activităţi.
Astfel, muncind foarte mult fără a avea timp
pentru viaţa personală, am rămas singură. De
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multe ori, atunci când ajungeam seara în apartamentul din centrul oraşului sau la vila pe
care o aveam în suburbie, îmi venea să urlu de
durere şi tristeţe, îmi invidiam chiar şi menajera,
căci de multe ori observam cum ea se grăbea
să-şi termine munca pentru că acasă o aşteptau soţul şi copiii, iar eu nu aveam pe nimeni.
Consideram chiar că este o cruzime, un chin
din partea lui Dumnezeu: mi-a oferit absolut
totul, cu excepţia vieţii personale, în timp ce
alţii nu aveau nimic, dar erau mult mai fericiţi
ca mine pentru că aveau o familie! Eram singură pe lumea aceasta, singură cu un căţel care
a apărut în viaţa mea tot din cauza singurătăţii.
Într-o zi, nu am mai reuşit să fac faţă acestei
stări chinuitoare şi am luat o broboadă şi am
decis că trebuie să merg la biserică să mă mărturisesc. Preotul a avut răbdare şi mi-a ascultat întreaga poveste a vieţii, toate cuvintele
de durere şi nemulţumire, iar apoi mi-a spus:
„Ştii ceva, roaba lui Dumnezeu, Xenia, ia-ţi
câteva zile libere şi pleacă la Murom, închină-te
şi roagă-te Sfinţilor Petru şi Fevronia. Ei te
vor ajuta…“
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