DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

De hramul bisericii din Moscova închinate Sfinților
Mucenici Mihail și Teodor, Președintele DRBE a oficiat
Litrughia la metocul Cernigov

În data de 3 octombrie 2021, ziua de pomenire a Sfinților Mucenici și Mărturisitori Mihail, cneazul
Cernigovului, și boierul său Teodor, făcători de minuni, președintele Departamentului pentru Relații
Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, rectorul Institutului de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și
Metodie, Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica din Moscova închinată
acestor sfinți. Lăcașul de cult face parte din complexul metocului patriarhal Cernigov, în cadrul căruia se
află Institutul de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și Metodie.
La Sfânta Liturghie, împreună cu arhipăstorul au coliturghisit ieromonahul Pavel Cerkasov, prorectorul
pentru calitatea învățământului de la Institul de Studii Postuniversitare Sfinții Chiril și Metodie, și clericii
de la metoc.
După ectenia întreită, Mitropolitul Ilarion a citit rugăciunea rânduită pentru vreme de epidemie.

La sfârșitul slujbei, Vlădica a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură:
În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh!
„Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine
va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie,
acela îl va scăpa” (Marcu 8, 34-35). „Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în
neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui
său cu sfinţii îngeri” (Marcu 8, 38).
Aceste cuvinte le-am auzit în pericopa evanghelică de astăzi. Ele se potrivesc perfect evenimentului pe
care îl sărbătorim astăzi – ziua de pomenire a Mucenicilor Mihail și Teodor de Cernigov, ocrotitorii
cerești ai sfintei noastre biserici.
Ce înseamnă „a-ți scăpa sufletul” și „a-ți pierde sufletul”? Ce a avut în vedere Domnul Iisus Hristos
când a rostit aceste cuvinte? Cuvântul „suflet” în acest caz înseamnă viața omenească, iar a-l „scăpa”
înseamnă că oamenii sunt întotdeauna foarte preocupați să-și păstreze viața, să o prelungească și să
evite pericolele. Dar Domnul spune că, dacă o persoană își va sacrifica viața sau dacă aceasta îi va fi
luată în numele Său, în numele Evangheliei, atunci acea persoană își va scăpa viața, adică își va mântui
sufletul.
Sfântul și binecredinciosul Mihail de Cernigov și credinciosul său boier Teodor au împlinit pe deplin în
viața și în moartea lor cuvintele pe care le-am auzit astăzi.
Prima jumătate a secolului al XIII-lea a fost o perioadă tulbure pentru Rusia. Aceasta, sfâșiată de
luptele dintre cneji, a fost atât de slăbită încât s-a trezit în dependența vasală de Hoarda de Aur. Fiecare
cneaz care venea la putere, înainte de a prelua conducerea, trebuia să primească un decret, adică un
mandat de la hanul mongol.
Încă tânăr fiind, Mihail a moștenit cnezatul Cernigovului. A condus cu evlavie și cu dreptate, oamenii lau iubit și l-au respectat. O vreme a fost și cneazul Novgorodului. O perioadă a fost marele duce al
Kievului. Dar de fiecare dată, după ce a fost invitat să domnească într-un alt principat și a preluat
conducerea, s-a întors la Cernigovul natal și iubit.
Cinstirea acestor doi Sfinți Mucenici a început de îndată ce vestea despre nevoința lor mucenicească a
devenit cunoscută în Rusia.
Sub Ivan cel Groaznic, la ordinul său, moaștele sfinților mucenici au fost aduse în capitală, la Moscova.
Exact aici, în acest loc, ele au fost întâmpinate de țarul Ivan cel Groaznic. În amintirea acestui
eveniment a fost construită această biserică – vizavi de Biserica Tăierii capului Sfântului Ioan
Botezătorul.
Îi proslăvim astăzi pe Sfinții Mucenici, pe Mihail, cneazul Cernigovului, și pe boierul său Teodor, ca pe
niște oameni care în viața și moartea lor și-au arătat credincioșia față de Domnul Iisus Hristos. Au
preferat viața veșnică celei vremelnice și și-au pierdut viața pentru a se mântui atât pe ei, cât și pe mulți
alți oameni, deoarece au murit nu numai pentru Hristos, ci și pentru țara lor natală.
Sfântul și binecredinciosul cneaz Mihail a devenit primul martir la Hoardă. După el au urmat alți
mucenici. Sfânta Biserică îi cinstește pe toți pentru că au avut grijă de poporul lor, nu și-au cruțat
propria viață de dragul său și au împlinit testamentul Domnului Iisus Hristos, arătându-și credincioșia
față de El în viața și moartea lor.

Preamărindu-i pe sfinții mucenici din Cernigov, să ne rugăm ca ei să ne ajute și pe noi să avem o
credință fermă și puternică. Ca să conștientizăm și noi că, pe lângă viața pământească, există o viață
veșnică și că trebuie să ne îngrijim nu pentru păstrarea celei pământești, ci pentru mântuirea sufletului
în cea de apoi, iar calea spre aceasta trece prin mărturisirea Lui Iisus Hristos.
El ne îndeamnă să-L mărturisim deschis înaintea oamenilor. Nu există obstacole în acest sens în timpul
nostru. A fost o vreme când creștinii trebuiau să-și ascundă credința și să se ascundă de persecutori.
Dar acum nu mai este nevoie de acest lucru. De aceea, fiecare dintre noi este chemat să fie nu numai
credincios, ci și apostol, un propovăduitor al lui Hristos și să le vorbească despre El tuturor celor care
sunt capabili să audă acest cuvânt. Fără a impune nimănui nimic, în același timp, să nu ratăm ocazia de
a vorbi despre Cel care, fiind Dumnezeu Întrupat, dă viață și mântuire veșnică fiecărui om.
Să ne rugăm Sfinților Mucenici Mihail și Teodor de Cernigov ca Domnul, prin mijlocirea lor, să
dăruiască fiecăruia dintre noi o credință puternică și dorința de a urma calea evanghelică care duce la
Împărăția cerurilor. Amin.
Tuturor vă urez la mulți ani cu ocazia hramului sfintei noastre biserici. Domnul să vă păzească pe toți”.
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