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Foaie  duminicală  a parohiei “Învierea Domnului ”, cartierul Dacia ,Iaşi                    

 

Cuviosul Părintele nostru Pavel se trăgea cu neamul din Constantinopol. Tatăl lui a fost îm-

păratul Mihail Curopalatul, care se numea şi Rangabe. Acela nesuferind să vadă nerânduielile 

din zilele lui, care se făceau de cei fără de rânduială, ca un iubitor de pace şi temător de Dumnezeu, 

s-a lepădat de împărăţie şi s-a făcut monah într-o mănăstire zidită de dânsul, cu numele 

Mireleia, şi vieţuind cu plăcere de Dumnezeu, s-a odihnit în Domnul. Iar maica sa a fost 

Procopia cea minunată în fapte bune, fiica împăratului Nichifor, ce se mai numea Ghenicos, şi 

sora împăratului Stavrachie. Aceea, pe când era îngreunată cu sfântul de care ne este vorba, în 

noaptea în care era să-l nască, a văzut în vedenie că a născut deasupra unui stog de grâu, un 

miel de parte bărbătească. Iar după ce s-a pogorât de pe stog, au venit doi lei ca să-l sfâşie, iar 

mielul se lupta cu ei. Deci, văzând împărăteasa un lucru ca acesta, a alergat cu mare sârguinţă 

să ajute mielului. Dar, când s-a apropiat de el, a văzut că nu era miel, ci un copil de parte 

bărbătească, care ţinea în mâinile lui o cruce, cu a cărei putere a omorât leii. Deci, deşteptându-se din 

somn maica lui, a născut pe fericitul Procopie, căci aşa s-a numit din Sfântul Botez. 

Iar acea vedenie are înţelegerea următoare: mielul însemna nerăutatea şi blândeţea copilului, 

iar partea bărbătească însemna bărbăţia şi vitejia sa. Iar că a omorât pe amândoi leii cu crucea, 

închipuia că are să fie monah şi are să ia asupra sa Crucea lui Hristos, adică omorârea patimilor şi 

necazurile cele multe care au venit asupra lui, şi cu crucea va birui şi va omorî pe cei doi lei 

înfricoşaţi, adică pe cei doi vrăjmaşi ai monahului, pe diavolul cu toate puterile lui şi lumea cu toate 

slavele şi îndulcirile ei. Iar stogul de grâu însemna că prin cuvântul său cel dăscălesc şi prin pilda 

vieţii lui celei îngereşti, multe suflete flămânde va hrăni şi pe mulţi neroditori şi netrebnici îi va face 

vrednici a se încuia în hambarul cel ceresc şi a se arăta lui Dumnezeu pâine dulce. 

Deci s-a făcut bucurie mare în toată cetatea pentru naşterea pruncului, fiindcă de mic se 

arăta cum va fi când se va face mare. Şi după ce pruncul a fost înţărcat, tatăl său a lăsat scaunul 

împărătesc, după cum am zis, şi a împărăţit în locul lui Leon Armeanul, care, temându-se ca nu 

cumva şi Procopie, după ce va veni în vârstă, să ia împărăţia tatălui său, a trimis de l-a scopit. 

Şi când a ajuns Procopie la vârsta de l2 ani, s-a dat cu totul la învăţătura Sfintelor Scripturi şi, cu 

isteţimea cea firească pe care o avea, cu sârguinţa şi cu ostenelile sale, care le-a pus la învăţătură, a 

covârşit pe toţi înţelepţii vremii, după cum mărturiseşte împăratul Roman în hrisovul său, 

 


