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O, sfânt drag și martir 
glorios,

Învață-ne să iubim fără a 
fi egoiști 

Și să fim bucuroși dăru-
ind. 

O, Sfinte Valentine, 
Dă putere tuturor celor 

care iubesc cu adevărat,
Să aducă tot ceea ce este 

mai bun în celălalt, 
Prin Dumnezeu și în 

Dumnezeu.
Iubirea, iubirea este înde-

lung răbdătoare,
Iubirea este binevoitoare, 

Nu este invidioasă, 
Iubirea nu se laudă, nu se 

mândreşte. 
Ea nu se poartă necuvi-

incios,
Nu caută ale sale, nu se 

mânie, 
Nu ţine cont de răul pri-

mit.

Nu se bucură de nedrep-
tate, 

Ci se bucură de adevăr. 
Toate le suportă, toate le 

crede, 
Toate le speră, toate le în-

dură. 
Iubirea nu încetează nici-

odată, 
Acum și pururea și-n ve-

cii vecilor, 
Amin! 

religie

Pagină realizată de iOnela CHirCU

Rugăciunea care aduce dragostea și armonia 
Așadar, tradiția spune că Sfântul Valentin este protectorul 
tuturor cuplurilor și că îi ajută pe cei care au probleme în 
dragoste să găsească mai ușor calea spre împăcare, armonie, 
iubire și fericire. Însă, toți cei care vor să aibă reușite în plan 
personal trebuie să se roage Sfântului Valentin, făcător de 
minuni. Iată cum! 

De câțiva ani buni, 
cei ce se iubesc își sărbă-
toresc marea dragoste pe 
14 februarie, după tradiția 
occidentală. Ziua tutu-
ror inimilor îndrăgostite, 
așa cum a fost denumi-
tă această zi, este petre-
cută  într-un mod roman-
tic cu partenerul de viață. 
Se crede că toți tinerii ca-
re au sentimente nobi-
le, curate, față de parte-
nerii lor, sunt protejați de 
Sfântul Valentin (prăznu-
it în lăcașele de cult ale 
Bisericii Ortodoxe Româ-
ne la data de 30 iulie, ni-
cidecum pe 14 februa-

rie) și vor avea o căsă-
torie peste care va dom-
ni armonia, iubirea și îm-
plinirea. Iubirea curată va 
fi ocrotită de acest sfânt, 
care în anumite credințe 
este considerat un ade-
vărat sfânt al căsătorii-
lor, cunoscut fiind faptul, 
că el este mesagerul iubi-
rii și împlinește căsătorii-
le. Vom parcurge, în ce-
le ce urmează, povestea 
fascinantă a vieții Sfântu-
lui Valentin, vindecătorul 
bolnavilor, făcătorul de 
minuni și, totodată, sim-
bolul iubirii și al romantis-
mului în lume. 

Viața Sfântului 
Valentin, între 
realitate și 
poveste 

Sfântul Valentin a 
trăit în secolul al III-lea 
în Terni, o localitate din 
Italia de astăzi, și a lup-
tat împotriva necredinței. 
Despre el se știe că ar fi 
cununat un păgân cu un 
creștin, că le dăruia ti-
nerilor îndrăgostiți flori 
din propria grădină și că 
avea darul și puterea de 
a vindeca bolnavii. Dar, 
cum a ajuns ocrotito-
rul lor? Împăratul Clau-
dius al II-lea văzând că 
soldații necăsătoriți sunt 
mai buni, mai detașați 
de problemele casei de-
cât cei cu familie, a or-
donat, printr-un decret, 
interzicerea căsătoriilor 
soldaților. Valentin, fiind 
episcopul Ternei, nu a lu-
at în considerare decre-
tul împăratului și a conti-
nuat să oficieze căsătorii-
le soldaților creștini ce ur-
mau să fie înrolați în ar-
mata romană. Din aceas-
tă cauză a fost aruncat în 

temniță, unde se pare că 
a vindecat-o pe fiica tem-
nicerului, de care s-a în-
drăgostit.

De unde provine 
obiceiul mesajelor 
și scrisorilor de 
dragoste

De numele acestui 
sfânt este legat și obice-
iul scrisorilor de dragoste 
și a mesajelor prin care 
îndrăgostiții își mărturi-
sesc sentimentele față de 
cei dragi inimii lor. Con-
damnat la moarte, în mo-
mentul în care se îndrep-
ta spre locul în care ur-
ma să fie executat Sfân-
tul Valentin i-a înmânat 
iubitei o scrisoare pe ca-
re a a semnat-o „Al tău, 
Valentin”. Se crede că, de 
atunci, tinerii obișnuiesc 

să-și trimită mesaje și 
scrisori de dragoste.

Sfântul Valentin 
se roagă pentru 
inimile curate

Sfântul Valentin 
iubește atât de mult su-
fletele curate, oamenii ca-
re au o credință puternică 
și trăiesc cu dragoste de 
Dumnezeu și de aproape-
le lor, încât se roagă pen-
tru ei neîncetat. Încă din 
timpul vieții, a lăsat o ru-
găciune care se păstrea-
ză și astăzi, cu sfințenie. 
Este o rugăciune pe care 
bunul și dreptul Sfânt Va-
lentin i-o adresează Dom-
nului pentru protecția ini-
milor sincere, frumoase 
și îndrăgostite. O găsiți 
spre finalul acestui ma-
terial, intitulată Rugăciu-

nea Sfântului Valentin că-
tre Dumnezeu.  

Și totuși, în 
calendarul  
creștin ortodox 
Sfântul Valentin 
nu este prăznuit 
vineri 

Calendarul creștin or-
todox ne prezintă cele-
brarea Sfântului Valen-
tin în mai multe zile din 
an. Niciuna, însă, nu co-
incide cu data de 14 fe-
bruarie. Indiferent de 
situația în care vă aflați, 
fie că sunteți îndrăgostiți 
sau așteptați o mare iubi-
re, eu vă doresc tuturor, 
să petreceți o zi de 14 fe-
bruarie minunată, bine-
cuvântată, alături de cei 
dragi inimilor voastre!

Sfântul Valentin, 
sfântul din inimile 
îndrăgostiţilor 
Cuplurile îndrăgostite sărbătoresc și își cinstesc iubirea vineri, 
pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Deși această zi deosebită 
în care tinerii îndrăgostiți se bucură de momente frumoase, 
minunate și speciale este o sărbătoare importată din Occident, 
ea are și o încărcătură religioasă aparte, amintind de binefacerile 
din viața pământeană a Sfântului Valentin asupra cuplurilor 
îndrăgostite.   


