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NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI
“Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţa-n libertate ori moarte!" strigă toţi.
Preoţi cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, în glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!”
Poporul român s-a născut creştin şi s-a născut erou şi martir,
apărându-şi ţara şi dreapta credinţă cu preţul vieţii. De peste 2000 de ani
ai erei noastre ne luptăm cu duşmanii cotropitori care poftesc să
cucerească țărişoara noastră, însă, Dumnezeu ne-a dat mereu sorţi de
izbândă, rămânând stăpâni pe veci. Chiar de am pierdut lupte grele,
poporul român a câştigat războiul libertăţii, al unităţii şi al suveranităţii la
1 decembrie 1918. Istoria României este scrisă cu sângele “ eroilor,
ostaşilor şi luptătorilor români din toate timpurile şi din toate locurile care
s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea
patriei, a credinţei strămoşeşti, întregirea neamului, libertatea şi
demnitatea poporului român..” Se cuvine să-i cinstim din tot sufletul şi să
vieţuim cu demnitate pe acest pământ îmbibat cu sângele lor.
La ceas aniversar al centenarului unirii, vă prezentăm câteva
portrete istorice şi duhovniceşti, mai puţin cunoscute ale unor mari
voievozi şi domnitori ai celor trei principate române: Ştefan cel Mare,
Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu şi Neagoe
Basarab. Viaţa, faptele şi moartea lor sunt exemple bune de urmat pentru
noi şi pentru generaţiile ce vor urma. Dumnezeu să ne ajute tuturor!
“Se-aude glas peste Carpaţi
Să fim azi toţi românii fraţi,
Prea mult am fost năpăstuiţi
De-acuma hai să fim uniţi,

Şi de cândva ţi-o fi mai greu
Priveşte sus spre Dumnezeu,
Curajul, cinstea şi credinţa
Îţi vor aduce biruinţa.

Că vrut-a Dumnezeu cel sfânt
Să stăpânim acest pământ,
Deci tu române, nu uita
De neamul tău, de ţara ta.

Şi atunci când eşti departe
De sat şi neamul tău,
Să spui cu demnitate
ROMÂN voi fi mereu.”- Cântec militar–
Nicoleta Rusu – Președinte Asociaț ia SOS
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CAP. I - CREDINȚA LA ROMÂNI ÎN TRECUT
În urmă cu 2018 ani, istoria omenirii trecea printr-o schimbare
majoră care va determina începutul unei noi ere. Naşterea Mântuitorului
Iisus Hristos, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu, are o importanţă deosebită
în evoluţia omenirii, recunoscută încă din primele secole de marele
Imperiu Roman şi acceptată de toate popoarele şi religiile până astăzi.
Împărţirea timpului în cele două ere a fost făcută de călugărul
Dionisie Exiguul, care a trăit aproximativ în perioada 470 - 544. Născut
în Scythia Minor, în prezent Dobrogea, Sf. Cuv.-Dionisie a fost chemat la
Roma de Papa Gelasius I, unde a conceput numerotarea actuală a
anilor, începând cu anul naşterii lui Iisus Hristos, sistem răspândit apoi în
întreaga lume prin intermediul calendarelor iulian şi gregorian.
El a venit cu ideea de a număra anii nu de la întemeierea Romei,
ci de la Naşterea lui Iisus Hristos. După multe calcule, cu o marjă de
eroare de doi sau trei ani, s-a stabilit că data Naşterii ar fi fost la anul 753
sau 754 de la întemeierea Romei.
Astfel au apărut termenii "înainte de Hristos” (abreviere î. Hr. )
sau "înaintea erei noastre “ (abreviere î.e.n.) şi "după Hristos - d. Hr."
sau "era noastră - e.n."
Ajuns la maturitatea recunoscută, la 30 ani, Iisus Hristos începe
să propovăduiască timp de 3 ani. La vârsta de 33 de ani, Iisus devenise
cunoscut pentru minunile pe care le săvârşea şi pentru cuvintele înţelepte
pe care le rostea peste tot şi era căutat mai mult decât oricare dintre
cărturarii vremii. Această faimă i-a atras duşmănia cărturarilor şi fariseilor
şi a fost prins, judecat şi răstignit. Însă lucrarea lui Dumnezeu Tatăl se
înfăptuia astfel “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
veşnică. (Ioan 3,16)
Răstignirea Mântuitorului şi moartea pe cruce reprezintă sacrificiul
suprem care a răscumpărat omenirea din iad. Iar Învierea Sa cea de a
treia zi reprezintă biruinţa asupra morţii şi garantarea mântuirii şi a
dobândirii vieţii celei veşnice pentru oricine „crede în Mine”. După 40 de
zile de la Înviere, Iisus Hristos s-a Înălţat la cer făcând câteva promisiuni
veşnice apostolilor şi lumii întregi: „Eu sunt cu voi în fiecare zi până la
sfârşitul veacurilor” sau „Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”
După alte 10 zile de la Înălţare, Duhul Sfânt, Mângâietorul se
pogoară sub formă de limbi de foc peste apostoli cu îndemnul „Drept
aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am
poruncit vouă, şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin" (Matei 28:19-20).
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În aceasta sfântă zi a Pogorârii Duhului Sfânt (sărbătoarea
Rusaliilor) se naşte Biserica lui Hristos pe care „porţile iadului nu o vor
birui”. Iar Sfinţii Apostoli primesc harul propovăduirii şi al vorbirii în diferite
limbi ca să poată merge prin toată lumea, la toate neamurile şi să-i înveţe
Cuvântul lui Dumnezeu,
Cu voia lui Dumnezeu şi cu nenumărate jertfe, vreme de 1918 +
100 ani poporul nostru a rămas stăpân peste glia străbună în faţa atâtor
atacuri ale popoarelor migratoare sau ale marilor imperii cotropitoare.
Domnul Dan Popescu prezintă în cadrul portalului răsunetul.ro un
articol bine închegat despre rolul credinţei ortodoxe în viaţa poporului
român
„Începuturile vieţii creştine pe pământul românesc stau sub semnul
activităţii Sfântului Apostol Andrei cel dintâi chemat de Mântuitorul la
slujba de pescar de oameni, care a predicat în Sciţia Mică, adică
Dobrogea. În celelalte părţi, credinţa creştină a pătruns prin predica unor
episcopi, horepiscopi şi preoţi, sosiţi din Imperiul Roman. Simbioza dacilor
cu romanii a însemnat formarea unui nou popor, poporul român, unitatea
făcându-se concomitent cu naşterea duhovnicească a poporului nostru
spre viaţa în Hristos Cel Înviat, de aceea poporul român s-a născut
creştin. La români învăţătura creştină n-a fost impusă de nici o autoritate
politică sau de stat, aşa cum s-a întâmplat cu toate popoarele din jurul
nostru, această învăţătură a fost rodul minunat al unei îndelungate lucrări
misionare, creştinarea făcându-se din convingere, de bunăvoie şi nu din
raţiuni de stat sau altceva.
Biserica Ortodoxă a fost dintotdeauna una cu neamul românesc,
identificându-se cu toate aspiraţiile acestui neam,
a sprijinit şi
binecuvântat, prin cuvânt şi faptă, luptele, jertfele, strădaniile poporului
nostru pentru apărarea pământului strămoşesc, pentru independenţă şi
unitate statală, mulţi dintre ierarhi, preoţi şi călugări jertfindu-se pentru
credinţă, neam şi ţară. Străluciţii noştri voievozi, Mircea cel Bătrân,
Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Iancu de Hunedoara, Constantin
Brâncoveanu şi toţi ceilalţi, s-au identificat până la sacrificiul suprem cu
credinţa ortodoxă strămoşească, luptând, biruind şi murind pentru ea.
Secole de-a rândul Biserica Ortodoxă strămoşească a desfăşurat
o uriaşă activitate culturală în ţările româneşti, în incinta mânăstirilor şi
bisericilor s-au născut primele şcoli româneşti, în altele s-au copiat
valoroase manuscrise şi s-au tipărit cărţi de slujbă, de învăţătură creştină,
amintim câţiva dintre truditorii ierarhi şi cărturari, mitropoliţii Varlaam,
Dosoftei şi Veniamin Costachi ai Moldovei, Antim Ivireanul şi Grigorie
Dascălul ai Ţării Româneşti, Simion Ştefan şi Andrei Şaguna ai
Transilvaniei, toţi aceştia au şi contribuit la formarea şi afirmarea
conştiinţei de unitate naţională şi bisericească a românilor de pretutindeni.
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În cadrul Bisericii Ortodoxe a înflorit şi s-a dezvoltat o artă
românească de mare valoare, arhitectură, sculptură, pictură, broderie,
miniatură. Ctitoriile domneşti de la Cozia, Tismana, Dealu, Râmeţ, Curtea
de Argeş, Alba Iulia, Făgăraş, Putna, Neamţ, Moldoviţa, Suceviţa,
Voroneţ, Trei Ierarhi, sunt mărturii superbe ale geniului artistic românesc
şi ale jertfelniciei voievozilor, ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor noştri.”
CAP. II - PRIMELE ŞCOLI ŞI CĂRŢI ROMANEŞTI
Ar fi bine să cunoaştem şi să înţelegem cum şi unde au apărut
primele școli româneşti şi care a fost rostul lor. Şi unde a ajuns acum
școala românească şi care este rostul ei.
Primele așezăminte de tip școlar au apărut pe lângă mănăstiri și
aveau ca scop învățarea scrisului în limba slavonă, necesar întocmirii
documentelor și corespondenței oficiale. Din aceste „școli de chilie” ,
cum le numea Nicolae Iorga, au provenit tahigrafii Atanasie și Paladie ori
Mircea caligraful din Moldova secolului al XV-lea.
Primele școli românești au fost în biserică, între zidurile ei sau în
curtea ei. Primii învățători au fost chiar preoții. Iată de ce și astăzi se
păstrează denumirea de dascăl cu sens dublu: cântăreț bisericesc și
învățător.
Tot cam din aceeași perioadă sunt menționate și primele elemente
ale unui învățământ profesional cum ar fi școlile de meserii care
pregăteau meșterii îmbrăcători în argint ai cărților și ai icoanelor de
catapeteasmă sau școala de musică, de psaltichie a câte unui di ac
domnesc care învăța la opt glasuri.
Cercetările istorice au demonstrat că primii voievozi şi cnezi
români din Maramureș știau să scrie în slavonește. De asemenea, domnii,
atât în Moldova cât și în Țara Românească, învățau carte. Chiar aceia
care nu puteau scrie erau datori să știe să vorbească slavonește
Prima şcoală românească unde tinerii învățau să devină notari,
profesori şi preoți a fost înfiinţată în 1495 la Șcheii Brasovului chiar la
Biserica Voievodală „Sfântul Nicolae”. Începuturile şcolii ar putea fi
undeva prin secolele XI-XII. O dovadă este un manual, de 700 de pagini,
numit „Omiliar”, o carte despre virtuți, semn că, înainte de toate, şcoala te
învață să fii om.
“În Scheii Braşovului s-au plămădit valori de spiritualitate
românească, ale căror începuturi trebuie căutate încă de pe vremea getodacilor, când la „Pietrele lui Solomon”, în satul dacic de altă dată,
supravieţuiau dârji strămoşii acestor meleaguri.
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În perioada medievală românii din Şchei, cu sprijinul voievozilor de
peste munţi au clădit biserica şi şcoala şi au întemeiat un centru de
rezistenţă spirituală capabil să reziste tuturor vitregiilor. Acesta a devenit
astăzi Complexul muzeal Ș cheii Braşovului. Cele aproximativ 4.000 cărţi
vechi şi peste 30.000 documente precum şi numeroase obiecte muzeale
stau astăzi strajă la temelia istoriei, oferind tuturor posibilitatea de
cunoaştere a adevărului care se derula istoric pe aceste meleaguri.”
notează Pr. Prof. Dr. Vasile OLTEAN
Domnul Ion Turcanu, în cartea sa "Istoria românilor, Cu o privire
mai largă asupra culturii române" afirma următoarele : " Ştiinţa de carte se
obţinea de regulă în mănăstiri. Unele din ele aveau chiar şcoli în sensul
obişnuit al termenului. Mai importante erau cele de la manăstirile
moldoveneşti: Bistriţa, Putna şi Neamţ. Erau şi şcoli mai mici, ca cea de
pe lângă Mitropolia Moldovei şi cele de la episcopiile Rădăuţi şi Roman. În
şcolile mici erau însuşite doar principalele elemente de învăţătură: cititul,
scrisul şi socotitul. În cele mai mari se mai învăţau şi gramatica, retorica,
logica şi muzica.
Secolul a XV-lea este vremea când tinerii români încep să
frecventeze şi şcoli mai înalte. În Șcheii Brasovului este întemeiată școala
de slavonie. Înfiinţarea şcolilor pentru români în Ardeal era îndemnată şi
de existenţa aici a învăţământului pentru saşi, maghiari şi secui.
Unii feciori de boieri făceau pe atunci studii la universităţile din
Cracovia, Viena şi Praga. La sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, în
primele două universităţi erau înregistraţi 18 tineri din Baia, Bacău,
Suceava, Roman, Iaşi şi Şiret. "
Suflet din sufletul poporului, Sfântul Iacob Putneanul s-a îndurerat
pentru neștiința de carte a păstoriților săi, deoarece „din creșterea copiilor,
ca dintr-o rădăcină bună sau rea, toată viața curge”. De aceea, înființează
școli, tipărește cărți de învățătură sau de slujbă. Astfel, în 1755 tipărește
Bucvarul, primul Abecedar tipărit în Moldova. La propunerea sa, în 1759
se înființează pentru copiii satului Putna prima școală elementară rurală
din Moldova atestată documentar, îngrijită de monahii de la Putna și în
special de arhimandritul Vartolomeu Mazereanu, școală care funcționează
fără întrerupere până în ziua de astăzi.
Cuviosul arhimandrit Filotei a fost unul dintre cei mai învăţaţi
dascăli ai şcolii duhovniceşti din Mănăstirea Putna, unde a deprins din
tinereţe frica de Dumnezeu şi osteneala faptelor bune. Bogatele sale
cunoştinţe teologice, patristice, catehetice şi chiar filozofice le-a primit atât
în Mănăstirea Putna, cât şi în Muntele Athos, devenind un iscusit lucrător
al rugăciunii, duhovnic, dascăl de limbă română şi bun caligraf. Deci,
luând sub conducerea sa şcoala Mănăstirii Putna, în puţină vreme a sporit
atât de mult faima ei, încât nu era alta mai vestită în Ţara Moldovei.
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Căci veneau să înveţe carte de la arhimandritul Filotei zeci de
călugări din Putna, Moldoviţa, Humor, Suceava şi numeroşi tineri, pentru
a fi preoţi la sate.
Abia în 1864 apare învăţământul de stat instituit prin Legea
Instrucţiunii Publice data de Al. I. Cuza.
CONCLUZII
- Prima școală românească a fost chiar clădirea bisericilor ortodoxe.
Primii învățători au fost preoții și diaconii. Primele manuale au fost Sfânta
Scriptură (Biblia) și cărțile bisericești.
- În spațiul românesc, Biserica a fost Școala. Și strămoşii noştri ştiau că
omul pentru a trăi bine pe acest pământ are nevoie de credința în
Dumnezeu.
- Acesta a fost începutul.. Așa au început traducerile de cărți, tiparul, și
școala cum o avem acum în timpurile moderne. Primele tipografii
românești au fost instalate în vestitele mănăstiri ortodoxe. Prima tipografie
datează din anul 1508, la Mănăstirea Dealu, şi de atunci avem editat un
Liturghier la inițiativa voievodului Radu cel Mare.
- Biserica Ortodoxă şi ora de religie trebuie să rămână în şcoli. Iar
Dumnezeu trebuie sădit în sufletul copiilor încă de mici ca nu cumva să
crească departe de rădăcina cea bună din care îşi trag seva vieţii. Şi nu
cumva să crească din seva străină şi să devină mustrarea noastră a
părinţilor.
- La ce este bună înţelepciunea şi toată ştiinţa dobândită în mulţi ani de
şcoală dacă vom pierde pe Dumnezeu şi viaţa veşnică? Sau la ce ne
ajută toată învăţătura dacă nu putem crede şi înţelege că Dumnezeu este
Creatorul şi noi suntem Creaţia Sa.?
„Căci scris este: "Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa
celor învăţaţi voi nimici-o". Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde
e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună
înţelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui
Dumnezeu lumea n-a cunoscut, prin înţelepciune, pe Dumnezeu, a
binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia
propovăduirii.” ( Epistola 1 către Corinteni a Sf. Ap. Pavel 19-21)
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CAP. III
ROMÂNEŞTI

–

PRIMELE

SPITALE,

AZILE

ŞI

ORFELINATE

Bolnița (din slavona bolĭnica ) era – în arhitectura monastică
românească din Evul mediu – o clădire sau un complex de clădiri situate
în proximitatea unei mănăstiri sau a unei biserici, care serveau scopului
îngrijirii bolnavilor. Din complexul bolniței făcea parte adesea și o biserică.
Bolniţa a devenit spitalul tuturor; nu numai al clericilor, ci şi al mirenilor
nevolnici: bătrâni, văduve ori săraci, această instituţie medicală fiind sub
tutela Bisericii Ortodoxe până în secolul al XVI-lea, când va începe să se
emancipeze, reuşind acest lucru deplin în secolul al XIX-lea, prin
introducerea controlului statului.
Ceea ce a stat la baza constituirii bolniţei este acelaşi sentiment
de dragoste creştină ce a caracterizat şi instituţiile de asistenţă socială din
primul mileniu creştin. Informaţii despre primele stabilimente sanitare sunt
atestate în Transilvania abia în secolul al – XI - lea şi este vorba de
infirmerii pentru călugări sau pentru bătrâni, drumeţi sau copii părăsiţi şi
erau îngrijite de călugări. Cel mai vechi adăpost pentru străini
(„xenodochiu” se numea) este cel din Cluj (de la Mănăştur) din anul 1061.
Aici îngrijeau bătrâni, infirmi şi bolnavi cavaleri ioaniţi la fel ca la Sibiu,
Oradea sau Braşov.
“Mii de bolnavi şi-au găsit vindecarea în bolniţele mănăstireşti“
detaliază domnul Ciprian Bara într-un articol din www.ziarullumina.ro
“De-a lungul istoriei, Biserica Ortodoxă Română şi-a continuat
actul liturgic şi în afara lăcaşului de cult, prin chipul văzut al filantropiei. La
început, aceasta s-a concretizat în ajutorarea celor în nevoi, cu prilejul
praznicelor mari, al hramurilor, iar mai apoi, odată cu dezvoltarea
organizării bisericeşti din Moldova şi Ţara Românească, au apărut şi
lăcaşuri instituţionalizate cu diferite ramuri de activitate. Cele mai
cunoscute au fost bolniţele, aşezăminte sociale construite pe lângă
mănăstiri şi biserici, în vederea ajutorării bolnavilor care, cu timpul, mai
ales în secolul al XVIII-lea, s-au dezvoltat în adevărate spitale ce ofereau
celor bolnavi toată asistenţa medicală de care aveau nevoie.
În actele oficiale ale Ţării Româneşti, termenul de bolniţă, care
definea locul unde se îngrijeau bolnavii, a apărut pentru prima dată în
secolul al XVI-lea, când în documentul prin care Vladislav Voievod dăruia,
în 1523, bolniţei de la Simidreni jumătate din veniturile unei căşerii, se
precizează scopul donaţiei: „să le fie hrană fraţilor de la bolniţă“.
Moldova, patria primelor bolniţe - Primele astfel de aşezăminte
cunoscute au fost cele de la Schitul Jgheabul şi cea a lui Anastasie
Crimca, din Moldova, despre care nu mai avem informaţii după 1641.
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Reorganizarea monahală săvârşită în Moldova şi Ţara
Românească spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, sub îndrumarea
duhovnicească a călugărului cărturar şi sfânt Paisie Velicikovski, va marca
şi o perioadă de evoluţie şi înflorire a bolniţelor. În zelul ctitoricesc paisian
a existat şi un curent favorabil întemeierii de instituţii spitaliceşti. Din
însemnările lui S. Cetfericov, biograful lui Paisie, aflăm că la Mănăstirea
Dragomirna, „bolnavii bătrâni şi cei slabi se aşezau în spitălaş şi se
încredinţau fratelui Onufrie, care cunoştea puţin iscusinţa
doftoricească, avea o inimă plină de dragoste şi se pricepea cum să
mângâie pe suferinzi, cu vorbe şi cu sfaturi duhovniceşti“.
Bolniţile înfiinţate în această perioadă se apropie şi mai mult de
modelul spitalului bizantin, de renumita Vasiliadă din Cezareea
Capadociei (înfiinţată de Sf. Vasile cel Mare), fiind pentru acest răstimp
singura instituţie cu anumite preocupări curativiste existentă pe
meleagurile noastre, putând fi considerate «spitalul medieval
românesc».
Mulţumirile aduse în pomelnicele mănăstireşti sunt mărturie a
existenţei bolniţelor
În zona Vâlcii datează din cele mai vechi timpuri bolniţele de la
mănăstirile Bistriţa, Cozia, Horezu, Râmnicu Vâlcea, Dintr-un Lemn, care
au existat până după înfiinţarea Spitalului Colţea.
Cea mai veche bolniţă din această parte a ţării, atestată
documentar, este cea de la mănăstirea Bistriţa, ridicată de Barbu
Craiovescu. Clădirile care deserveau bolniţa sunt pe latura de nord-vest,
iar aici s-au păstrat documente care certifică vindecarea trupească a mai
multor persoane, printre care fiul paharnicului Jianu, iar în pomelnicele
mănăstirii se găsesc mulţumiri pentru vindecările de tifos, epilepsie,
psihopatii şi ciumă. Tot complexul din jurul bolniţei este aşezat în afara
incintei mănăstirii.
Spitalul Colțea - Secolul al XVIII-lea a fost secolul apariţiei
spitalelor, astfel că cel mai vechi spital, Colţea, a fost înfiinţat la Bucureşti
la 14 decembrie 1704 de către spătarul Mihai Cantacuzino.
La înfiinţare, acest spital cuprindea 24 de paturi şi o farmacie, „cu
felurite leacuri şi felurite buruieni tămăduitoare“. Construit în curtea
Mănăstirii Colţea din centrul Capitalei, în apropierea curţii domneşti şi a
vămii oraşului, spitalul era destinat bolnavilor săraci şi străinilor bolnavi.
Acest aşezământ era deservit de un personal compus dintr-un
medic, un chirurg, un bărbier, îngrijitori şi farmacist. În afara spitalului şi a
farmaciei, spătarul Cantacuzino a mai clădit o serie de chilii pentru săraci,
camere pentru odihna străinilor, han, o şcoală slavo-română şi o şcoală
pentru învăţământul muzicii bisericeşti. Întreg edificiul a fost pus sub
patronajul duhovnicesc al Sfinţilor Trei Ierarhi.
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Spitalul Pantelimon, pentru bolnavii cu afecţiuni cronice - Al
doilea spital construit în capitala Ţării Româneşti a fost Spitalul
Pantelimon, ctitorie a lui Grigorie Ghica al II-lea, construit între anii 17351752 pe lângă mănăstirea cu hramul „Sfântul Tămăduitor Pantelimon“.
Acest spital a avut la începuturi 12 paturi şi a fost destinat bolnavilor cu
afecţiuni cronice, „pentru cei ce ar pătimi de boale cronice“, cum am citit
din hrisov. Asistenţa bolnavilor era asigurată de un medic care vizita
bolnavii de două ori pe săptămână. În apropiere, Grigorie Ghica a
construit o serie de clădiri, grupate în jurul unei bisericuţe cu hramul
„Sfântul Visarion“, pentru izolarea bolnavilor de ciumă.
Ceva mai târziu, în 1762, Al. Moruzi a ctitorit un nou spital pentru
ciumaţi, la Dudeşti, în apropierea Bucureştiului. Toate clădirile spitalului
gravitau de asemenea în jurul bisericii cu hramul „Sfinţii Haralambie,
Alexandru şi Visarion“.
„Sfântul Spiridon“, cel mai mare spital din Moldova - La Iaşi,
domnitorul Constantin Cehan Racoviţa a întemeiat în 1757 Spitalul
„Sfântul Spiridon“, pe lângă mănăstirea cu acelaşi nume.
„S-au pus la cale ca să se facă spital la mănăstirea ce din nou
s-a zidit aicea în oraşul Iaşilor, a Sfântului Spiridon, pentru folosul
străinilor slabi şi neputincioşi, căci porunca zice să primeşti pe
străin, să îmbraci pe cei goi şi să cercetezi pe cei bolnavi“, citim în
hrisov.
Până să se instituţionalizeze ideea aceasta de spital, Biserica s-a
ocupat de voluntariat. Între timp, în secolul al XVIII-lea, odată cu reformele
fanariote, putem vorbi de reforme în domeniul sănătăţii. Este cunoscută
Spiridonia, acest curent medical din vremea lui Constantin Cehan
Racoviţă, la Iaşi. Documentele arată că, în primii ani, spitalul avea 30 de
paturi. În 1765 s-a hotărât mărirea capacităţii spitalului, iar în 1860 a ajuns
să aibă 280 paturi şi să administreze 13 instituţii spitaliceşti din toată
Moldova. Veniturile aşezământului au crescut în fiecare an, iar în 1821
avea 45 de moşii, fiind cel mai mare din Moldova.
În anul 1830 s-a înfiinţat în jurul Spitalulului „Sfântul Spiridon“
prima societate ştiinţifică medicală din ţara noastră care a tipărit şi prima
revistă ştiinţifică medicală românească, revista medico-chirurgicală. În
secolul al XVIII-lea au luat fiinţă spitale şi în Craiova (1737), Buzău
(1739), Roman (1797). “
Aceste zeci de aşezăminte sociale care s-au dezvoltat de-a lungul
istoriei pe teritoriul Bisericii Ortodoxe Române, pe lângă parohii sau
mănăstiri, au cunoscut o evoluţie extraordinară în special până în secolul
al XIX-lea, când, odată cu Alexandru Ioan Cuza, şi în statul român
modern s-a pus la punct un sistem sanitar de stat.
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După cel de-al doilea război mondial în Moldova erau peste
45.000 de copii orfani iar biserica, prin lucrarea patriarhului Justinian (pe
atunci episcop vicar al mitropoliei Moldovei), împreună cu preoţii, au reuşit
să-i ajute pe aceşti pruncii nevinovaţi şi singuri prin programul social
filantropic „asistenț ă deschisă şi asistență închisă”.
În perioada comunistă, Biserica a fost constrânsă să-şi potrivească
formele de ajutorare a celor săraci şi bolnavi cu normele vremii, însă
niciodată nu şi-a încetat activitatea în această direcţie.
După 1989, Biserica a revenit în spaţiul social pentru a relua o
tradiţie mai veche şi pentru a redeveni ceea ce a fost odinioară. Tocmai
de aceea, spune părintele Ion Vicovan, Biserica are preoţi de caritate şi în
armată, şi în spitale, şi în penitenciare, şi în azile de bătrâni etc.
Misiunea socială a Bisericii nu revine numai slujitorilor ei sau
asistenţilor sociali, ci fiecărui om în parte, căci fiecare din noi este dator să
iubească şi să-i ajute pe semenii lui. Bolniţele mănăstireşti au pentru
istoria medicinei, dar şi a asistenţei sociale o importanţă deosebită. Între
bolniţa de odinioară şi spitalul modern de azi trebuie văzută o evoluţie
firească şi continuă, ca o creştere de la floare la fruct sau - pornind de la
realitatea dihotomică a omului - urmărind vindecarea nu numai atât a
trupului, cât mai ales a sufletului.
CAP. IV – PRIMELE LĂCAŞURI DE CULT ROMÂNEŞTI
România este cu siguranţă o ţară a lăcaşurilor de cult, a unora
dintre cele mai frumoase biserici şi mănăstiri, capodopere arhitecturale şi
iconografice din toate timpurile.
De la biserici pictate chiar şi pe exterior la cele din lemn, de la
biserici fortificate la cele înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, de la
monumente ale arhitecturii gotice la cele ale stilului bizantin sau
brâncovenesc, sutele de biserici şi mănăstiri din ţara noastră sunt o
dovadă a continuităţii spiritualităţii romaneşti.
Articolul doamnei Maria Burlă din potalul doxologia.ro
al
Mitropoliei Moldovei explica rostul construirii lăcaşurilor de cult de către
domnitorii din toate vremurile, astfel:
“În spațiul românesc există o adevărată tradiție a ctitoririi de
biserici, cel mai de seamă ctitor român din toate vremurile este
Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, căruia evlavia față de
biserica lui Dumnezeu i-a adus ca formă de recunoștință canonizarea. În
ctitoriile sale, mulți oameni, monahi și mireni, și-au lucrat mântuirea de-a
lungul secolelor.
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Voievozii obişnuiau să numească în hrisoave mănăstirile pe care
le ctitoreau, le ocroteau şi cărora le făceau danii – „sfânta noastră rugă”.
Această denumire revelează profunda conştiinţă creştină a celor ce
conduceau ţara în acele vremuri, precum şi rolul foarte important pe care
îl aveau mănăstirile în epocă privind educaţia pe fundamentul valorilor
propovăduite de Biserică. Ctitorii au o cinstire deosebită în ochii lui
Dumnezeu și ai oamenilor, ca unii ce, prin dărnicia l or, „Îl împrumută pe
Dumnezeu”.
Un sfânt locaş construit sau ocrotit era, pentru voievod, o împlinire
a rugii sale către Mântuitorul de a-l ajuta să fie un bun conducător, dar, în
acelaşi timp, era locul în care se rosteau neîncetat rugăciuni pentru
ajutorul său şi al poporului. Moldova este unul dintre cele mai grăitoare
exemple de aplicare a principiului simfoniei dintre Stat şi Biserică,
exprimat printr-un număr impresionant de biserici şi mănăstiri.
Aproape toţi marii domnitori sau voievozi ai neamului nostru
românesc au avut mare grijă și de Biserica lui Hristos, devenind mari
ctitori de biserici și mănăstiri dar asumându-şi şi rolul de coordonare a
vieții ecleziastice.
Care era folosul construirii unei biserici? Biserica e casa lui
Dumnezeu, unde se adună comunităţile creştine, unde fiecare dintre noi
primeşte lumina, învață să -și cinstească Creatorul, să-și iubească
aproapele, să-l ierte, să ducă o viaţă creştină şi învață valorile creştine şi
morale – dreptatea, cinstea, curajul, demnitatea. Fără Biserică și fără
creștinism, neamul nostru ar fi fost cucerit şi risipit de barbari şi păgâni.”
"Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm sfinţenia,
vechimea, fermitatea nezdruncinată, înţelepciunea ei luminată de
Dumnezeu, Sfintele ei Taine şi rituri." (Sfântul Ioan de Kronstadt)
Părintele Octavian Blaj intitulează simbolic expunerea sa “Între
Dumnezeu şi neamul meu” adresând un “îndemn la întoarcerea către
valorile tradiţionale, morale şi creştine, aşa cum au fost acestea
cristalizate de către neamul românesc. În contextul schimbărilor majore
de paradigmă din spaţiul european în care trăim, regăsirea
sentimentului de “acasă”, cu tot setul de valori aferent, este foarte
importantă pentru omul de azi. În primul rând, “acasă” se bazează pe
două realităţi: neamul românesc şi credinţa în Dumnezeu, iar viaţa omului
ar trebui să fie o călătorie “între Dumnezeu şi neam.”
Părintele Cleopa Ilie a fost unul din cei mai mari duhovnici ai
neamului românesc, o adevărată personalitate în toată lumea ortodoxă.
Redăm un pasaj din cartea "În memoria Părintelui Cleopa. Mânca-v-ar
Raiul”, vol. I, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010" via Cuvântul-Ortodox.ro
în care părintele Cleopa vorbește despre credința poporului român.
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„Să știți că rădăcina și viața poporului nostru, înaintea lui
Dumnezeu, este credința cea dreaptă în Hristos, adică Ortodoxia. Noi
ne-am încreștinat de aproape două mii de ani, din timpul Sfântului Apostol
Andrei. Coloniști i romani, cărora le-au predicat Sfinții Apostoli Petru și
Pavel la Roma, și cei din Grecia, ca nd au venit aici cu legiunile romane,
au adus credința Ortodoxă. Eram daci pe atunci; strămoșii noștri sunt
dacii și romanii, de la care am rămas noi, românii. De atunci, de când am
primit și dreapta credință în Dumnezeu, poporul nostru a avut viață. P ână
atunci a fost mort; numai cu trupul era viu, iar cu sufletul era mort. Viața
poporului român este dreapta credință în Iisus Hristos. Băgați de seamă!
Ca popor creștin de două mii de ani de când suntem noi, am avut toată
administrația noastră și toată tradiția noastră sfântă. Să ținem cu tărie la
Credința Ortodoxă.
Ați văzut dumneavoastră, de la primii voievozi creștini ai românilor,
de când sunt cele trei Țări Române, Moldova, Muntenia și Ardealul, toți au
fost creștini ortodocși.
Ați văzut pe Mihai Viteazul? Mama lui a fost călugăriță. Du-te la
Mănăstirea Cozia și vei afla lângă Mircea cel Bătrân, care a întemeiat
această mănăstire și-i înmormântat acolo, o lespede de piatră pe care
scrie: «Aici odihnește monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul» – ai
auzit? El, domn peste trei Principate și mama lui, călugăriță. Apoi și
Ștefan cel Mare. Du-te la Mănăstirea Probota, unde este îngropat Petru
Rareș, făcută de el. Vei vedea lângă dânsul scris: «Aici odihnește roaba
lui Dumnezeu, monahia Maria Oltea, mama lui Ștefan cel Mare ». Ei
domni, și mamele lor, călugărițe! Vedeți voi ca tă unire era atunci între
credință și conducere? Așa trebuie să murim!
Au cunoscut că totul este deșertăciune. Da ’ ei erau adevărați
domni. Oricât ar fi, viața asta este umbră și vis! Este o scurtă trecere! Dar
eu când mor mă duc la o viață care nu are sfârșit. Cine are să se roage
pentru mine? Așa cugetau înaintașii.
Ați văzut că toți își făceau cate o mănăstire? Fericiți și de trei ori
fericiți au fost domnii noștri ortodocși: Ștefan cel Mare și Sfânt la Putna;
Eremia Movilă și Gheorghe Movilă la Sucevița; Petru Rareș la Probota;
Lăpușneanu la Slatina; Alexandru cel Bun la Bistrița; Mircea cel Bătrîn la
Cozia. Ai auzit unde era inima lor? Unde este inima ta, acolo va fi
comoara ta. Pentru aceea au făcut ei mănăstiri, ca să fie pomeniți sute de
ani la Sfânta Liturghie.
Deci, Biserica lui Hristos are ierarhie canonică, Duhul Sfânt este în
Biserică și cap al Bisericii este Hristos. Să ținem credința noastră
Ortodoxă, pe care au ținut-o toți voievozii noștri și toți părinții noștri și toți
românii cei adevărați. Dacă vrei să fii fiu adevărat al lui Hristos și al Țării
Românești, să ții credința cea dreaptă, Ortodoxă…“
13

CAP. V - APĂRĂTORI AI CREDINŢEI ORTODOXE ŞI AI
GLIEI STRĂBUNE
Vă prezentăm câteva personalităţi istorice şi duhovniceşti
marcante ale poporului român la care iubirea de ţară şi de neam se
întrepătrunde cu adânca credinţa în Dumnezeu şi care au condus spre
făurirea unirii neamului de mai târziu. Ei sunt exemple de viaţă şi trăire
duhovnicească de care are mare nevoie România de azi.
Dacă unii vor cunoaşte păcate şi greşeli mai mici sau mai mari în
viaţa celor pe care Dumnezeu i-a găsit dreptcredincioşi spre împlinirea
Lucrării Sale, şi vor vrea să le ridice pe acestea potrivnice faptelor bune şi
drepte ce stau scrise, vom răspunde precum Mântuitorul Hristos “Cine
dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra ….” (Ioan 8:7).
Pentru că judecăţile noastre ale oamenilor sunt departe de cele ale lui
Dumnezeu iar pocăinţa şi părerea de rău a fiecăruia o cunoaşte doar
Domnul.
Este bine să înţelegem că cei care au dus neamul acesta înainte
luptând în faţa atacurilor marilor Imperii cotropitoare au avut în primul rând
o puternică credinţă în Dumnezeu şi El le-a fost singurul sprijin şi ajutor în
tot ce au făcut pentru ţara noastră. Cei care nu au avut credinţă au pierdut
şi au dăunat grav integrităţii ţării. Istoria de ieri, de azi şi de mâine are
nevoie de adevăr. Şi adevărul este că istoria României este scrisă de
sfinţi (canonizaţi sau nu), de eroi şi martiri, fie ei voievozi, conducători sau
ţărani care ne-au apărat țara de atâta amar de ani şi mai ales au fost
adevăraţi creştini şi apărători ai ortodoxiei.
CAP. 5.1. - STEFAN CEL MARE
Ștefan al III-lea (n. 1438-1439,
Borzești - d. 2 iulie 1504, Suceava),
supranumit Ștefan cel Mare sau, după
canonizarea sa de către Biserica
Ortodoxă Română, Ștefan cel Mare și
Sfânt, a fost domnul Moldovei între anii
1457 și 1504. A fost fiul lui Bogdan al IIlea, domnind timp de 47 de ani, cea mai
lungă domnie din epoca medievală din
Țările Române.
S-a căsătorit cu Maruşca 1457,
Evdokia Olelkovici (1463 - 67), Maria din
Mangop (1472 - 77), Maria Voichița (1478
- 1504)
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A avut 10 copii: şapte băieţi şi trei fete. Alexandru a fost primul fiu al
lui Ştefan cel Mare, cu prima soție. Cu a doua soţie, Evdochia de Kiev, a
avut trei copii (Elena, Iliaş şi Bogdan) - care au murit toţii în timpul vieţii
tatălui lor.
A divorțat de Maria de Mangop fără a avea copii, (celelate 3 soţii au
decedat). Cu cea de-a patra soţie, Maria Voichiţa, a avut patru copii:
Bogdan al III-lea (succesorul tronului), Bogdan Vlad, Ana şi Maria
Chiajna. În afara căsătoriilor a avut doi fii – Mircea și Petru Rareș.
Redăm mai multe pasaje din cartea "De veghe în Casa Măriei
Sale, File de pateric de la Mănăstirea Putna", Editura Mitropolit Iacov
Putneanul, 2017 în care Părintele stareţ Ahimandritul Melchisedec Velnic
prezintă un potret istoric şi duhovnicesc mai puţin cunoscut.
“Mănăstirea Putna, pentru orice român şi fiu al Bisericii strămoşeşti,
rămâne peste veacuri „Ierusalimul neamului românesc”, mărturisește
poetul nostru nepereche, Mihai Eminescu.
La Putna, orice pelerin şi, mai ales, orice vieţuitor trăieşte cele mai
puternice şi înalte sentimente patriotice şi creştineşti. De aceea, vieţuitorii
şi stareţii Mănăstirii Putna au trăit şi s-au nevoit cu mult spor duhovnicesc,
având ca pildă pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.
Ce rugă ai avut, Măria Ta, când, în 10 iulie 1466, ai pus temeliile
acestei mănăstiri? În candela smerită care ne-a rămas până astăzi ca
mărturie, pus-ai acolo oare vreo lacrimă vrednică de a hrăni generaţii
întregi de fii ai neamului tău, ce au trecut prin faţa ta, prin faţa
mormântului tău?
Până astăzi, din smerita candelă şi din smerita rugăciune a ta
ţâşneşte izvor ce adapă conştiinţele tuturor celor ce se pleacă şi cer. Pe
toţi îi înveţi să simtă şi să gândească româneşte. Pe toţi îi înfiori cu
dragostea-ţi nemărginită faţă de Dumnezeul cel adevărat. Pe toţi îi înveţi
că neamul, credinţa şi Biserica sunt comorile ce trebuie apărate. Şi, din
acel binecuvântat 10 iulie şi până astăzi, mulţi ţi-au simţit credinţa
statornică, dragostea puternică şi inima-ţi ca o pâine ce se frânge şi se
împarte.
Ruga ta şi aşezarea ta la temelia ei au făcut din întâia-ţi ctitorie,
Putna, o maică vrednică pe care o fericim cu adevărat, un crin al
Moldovei, un lerusalim al neamului românesc, o viţă ce a odrăslit strugurii
harului, monahii cei ce cu vieţuirea lor îngerească ţi-au înveşmântat casa.
Dar toţi s-au hrănit din viţa ta. Tu ai fost rădăcina, iar ei s-au silit să fie
rodul.
Alături de tine, marele ctitor, călugării putneni au zidit şi au dus mai
departe Putna aşa cum o cunoaştem până astăzi.
………………………………………………………………………………
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În prima perioadă de existenţă a Mănăstirii Putna s-au împletit voia
lui Dumnezeu cu răspunsul bun al ctitorului ei, Sfântul Voievod Ştefan cel
Mare. Pe locul unde a existat o străveche vatră sihăstrească, Sfântul
Ştefan a ridicat în 1466-1469 prima ctitorie a Măriei Sale, hotărând de
atunci că aici va fi înmormântat.
Închinată Maicii Domnului, într-un moment în care Sfântul Ştefan
ducea Moldova spre culmile înfloririi şi stabilităţii sale, Mănăstirea Putna
reprezenta şi o jertfă pe care domnul ţării şi poporul o aduceau Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria, cerându-i ocrotirea.
Atunci când trupul ctitorului s-a aşternut cuminte sub piatra pregătită
din timp, iar sufletul său s-a înălţat la cer, întru slava sfinţeniei, monahii
rămaşi de veghe în casa Măriei Sale ştiau ce au de făcut: să continue
viaţa sa de jertfă întru apărarea credinţei şi slujirea poporului.
A. DOMNIA
Lumina vieţii întâiului ctitor al Putnei a strălucit cu multă putere celor
din vremea lui şi celor de după el, atât românilor, cât şi străinilor. În viaţa
sa pământească, Sfântul Ştefan a fost un vas plin cu multe daruri ale
Duhului Sfânt, iar după trecerea la cele veşnice el nu a părăsit pe cei
cărora le-a purtat de grijă în cei 47 de ani de domnie.
În troparul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Biserica îl numeşte
„apărător neînfricat al credinţei şi patriei străbune, mare ctitor de
Iocaşuri sfinte”, căci, prin el, Dumnezeu a păzit credinţa strămoşească a
românilor, Ortodoxia şi întreaga creştinătate şi prin el a înzestrat poporul
cu zeci de biserici şi mănăstiri.
Pentru dragostea sa de oameni, prin care s-a făcut una cu poporul
pe care l-a condus, plângând când acesta a plâns, bucurându-se când s-a
bucurat şi mereu purtându-i de grijă, Sfântul Ştefan s-a făcut o icoană a
lui Hristos în această lume şi este un model de conducător politic
credincios. De aceea, pe drept, cărturarul şi voievodul Dimitrie Cantemir
l-a numit „domn mai presus de orice laudă”, iar istoricul Nicolae lorga l-a
considerat „cea mai curată icoană a sufletului poporului român”.
Sfântul Ştefan s-a născut cândva în jurul anului 1437, tatăl său fiind
voievodul Bogdan al Il-lea al Moldovei, iar mama sa, Doamna Maria
Oltea.
Încercările pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viaţa sa au început
din copilărie. În 1451, tatăl său a fost ucis de către Petru Aron, pentru a-i
lua tronul, tânărul Ştefan fiind nevoit să se refugieze în Transilvania, la
curtea lui lancu de Hunedoara.
Ajungând la vârsta potrivită, simţind că aceasta este voia lui
Dumnezeu, în aprilie 1457, Sfântul Ştefan s-a îndreptat spre Moldova
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pentru a cuceri prin luptă tronul tatălui său, având şi sprijinul domnitorului
Vlad Ţepeş din Ţara Românească.
A devenit domn la 12 aprilie 1457, în Marţea Mare, după ce l-a
înfrânt pe Petru Aron la Doljeşti, în ţinutul Romanului. Sărbătoarea
Sfintelor Paşti o va petrece la cetatea de scaun, Suceava. Dumnezeiescul
har, care pe cei slabi şi neputincioşi îi întăreşte, iar pe cele cu lipsă le
plineşte, va face din tânărul voievod orfan de tată un Părinte al ţării.
Vreme de 47 de ani, va lumina ca o lumină a învierii pentru poporul
frământat de războiul dintre fraţi şi de ameninţarea turcilor.
În acea perioadă, lipsa de pace stăpânea, de 25 de ani, Moldova.
Fiii, nepoţii şi rudele marelui domn Alexandru cel Bun nu s-au arătat
vrednici de strămoşul lor, ci s-au luptat între ei pentru putere, omorânduse unii pe alţii, învrăjbind poporul şi pierzând părţi din ţară. Cetatea
Hotinului a ajuns în mâinile polonezilor, iar în cetatea Chilia era o
garnizoană maghiară. Atât de mare era dezbinarea în ţară, încât, la un
moment dat, au fost doi domni pe tronul ţării, unul reprezentând interesele
politice ale Poloniei, altul pe cele ale Ungariei.
În sud, turcii cucereau statele creştine unul după altul. Imperiul
Otoman era în plin avânt asupra Europei, ajungând până la Dunăre, în
1396, căzuse Ţaratul Bulgariei, iar în 1459 va cădea Despotatul Sârb. În
1453, sub conducerea sultanului Mahomed al II-lea, turcii au reuşit să
cucerească slăvitul oraş al Constantinopolului, capitala Imperiului
Bizantin, oraşul unde au trăit împăraţi şi patriarhi sfinţi, unde s-au
desfăşurat Sfinte Sinoade Ecumenice. După mai mult de o mie de ani de
viaţă creştină, în care a rezistat la zeci de asedii, capitala simbolică a
Europei şi a creştinătăţii ortodoxe a devenit capitala Imperiului Otoman.
Toate locurile sfinte de la începuturile creştinismului erau sub ocupaţia
musulmană. De asemenea, majoritatea locurilor unde se nevoiseră asceţii
din primul mileniu creştin şi cele care fuseseră creştinate prin sângele
martirilor erau acum stăpânite de necreştini. De-a lungul timpului, în unele
dintre ele nu vor mai rămâne deloc creştini, căci fie vor li ucişi, fie îşi vor
pierde credinţa şi se vor islamiza.
Domnul Moldovei ştia toate acestea şi simţea că tăvălugul otoman
nu se va opri de la sine, ci va dori să-şi continue înaintarea în Europa.
Într-o scrisoare din 1475, trimisă Marelui Cneaz Ivan al lll-lea al Moscovei,
în care îl îndeamnă să facă alianţă împotriva turcilor, Sfântul Ştefan spune
despre ţările ortodoxe din Asia Mică şi Peninsula Balcanică, până la sudul
Dunării, care au căzut sub turci: „câte ţări au fost: cea grecească, şi nu
una, şi cea sârbească, şi bulgărească, şi arbănăşească, şi bosniacă pe toate, pentru păcatele noastre, Dumnezeu le-a supus păgânilor;
iar acum, turcii au trecut Marea Neagră şi au luat Caffa. Să luăm, dar,
aminte de cu vreme.”
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El a şters lacrimile din ochii poporului oropsit în cei 25 de ani de
lupte fratricide şi a adus din nou, în sufletele oamenilor, nădejdea că
binele este posibil şi că Dumnezeu nu uită de poporul Său, căci le-a
rânduit conducător după voia Sa. Şi astfel, prin dragostea lui pentru
popor, s-au umplut de dragoste inimile cele orfane ale oamenilor.
A istorisi viaţa Sfântului Voievod Ştefan şi a desluşi gândirea sa este
peste puterea omenească. Noi putem să vedem, după puţina noastră
înţelegere şi credinţă, doar firimituri din lucrarea pe care Dumnezeu a
făcut-o cu acest ales al Său.
Cugetând la faptele sale, pe care „nimeni dintre domni nu le-a
ajuns”, cum spunea cronicarul Grigore Ureche, ne gândim că un copac
cu o coroană măreaţă poate să reziste furtunilor doar dacă are o rădăcină
pe măsură. Faptele Sfântului Ştefan alcătuiesc o uriaşă şi măreaţă
coroană, si în cele lumeşti, si în cele duhovniceşti. Pe cât este cu putinţă,
vedem că această rădăcină, care a hrănit faptele sale luminoase şi
măreţe, a fost formată din trei mari virtuţi: credinţa vie şi puternică în
Dumnezeu, dragostea de popor şi o adâncă smerenie.
B. CREDINȚA VIE ȘI PUTERNICĂ
Credinţa pe care a păzit-o Sfântul Ştefan a fost curată de orice
întinare. Nu au fost erezii sau schisme în timpul domniei sale, nu a fost
nicio ştirbire a adevărului moştenit de la strămoşii săi. În toate legăturile
cu conducătorii de state de altă credinţă, a ştiut să conlucreze în ce era
interes comun fără să se abată deloc de la ortodoxie.
Cu adevărat, fericit eşti, Sfinte Ştefane, pentru credinţa vie pe care
ai avut-o şi care a născut împreună-lucrarea cu harul Duhului Sfânt zi cu
zi şi an de an! Doar prin credinţă ai putut să ţii cârma conducerii țării
îndreptată spre Hristos, mai bine zis ai ştiut să îl aduci pe Hristos la cârma
conducerii ţării.
Credinţa şi încrederea sa în lucrarea lui Dumnezeu au fost pildă şi
au luminat tuturor pe drumul vieţuirii creştineşti. Căutând la el, poporul
vedea lucrarea lui Dumnezeu strălucind întru el ca un soare la amiază şi îl
urma, convins că, astfel, ÎI urmează pe Dumnezeu.
Prin lupta sa pentru oprirea expansiunii otomane în Europa, Sfântul
Ştefan şi-a împlinit rostul pentru care Dumnezeu l-a aşezat în acea vreme
la cârma Ţării Moldovei. El a făcut din ţara sa o „poartă a creştinătăţii”
(asa cum o numeşte în scrisoarea către conducătorii creştini de după
lupta de la Vaslui, din 1475), o „protecţie” (1503) de care nu a putut trece
Imperiul Otoman, nici măcar în perioada când a fost condus de către
Mahomed al II-lea, sultanul care a cucerit Constantinopolul.
18

Pentru această stare de jertfă întru apărarea credinţei, el este
numărat în rândul cetelor mărturisitorilor, care au fost gata să îşi dea viaţa
pentru credinţă, dar Dumnezeu a rânduit să nu aibă parte de moarte
martirică.
Despre curajul său exemplar în lupte, Grigore Ureche scrie: „unde
nu gândeai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie, însuşi se vârâia ca văzându-l ai săi să nu se îndărăpteze
(retragă) şi pentru aceea rar război de nu-l biruia şi unde-l biruiau
alţii nu pierdea nădejdea, că ştiindu-se căzut jos se ridica deasupra
biruitorilor.”
De aceea, nu este de mirare că îndeosebi lucrarea lui Dumnezeu
prin voievod în cazul luptelor a atras atenţia cronicarilor, care au
mărturisit-o în scris, spre luarea aminte a tuturor celor care vor să trăiască
în lume bineplăcut lui Dumnezeu. Cu toţii au înţeles că Sfântul Ştefan a
reuşit să câştige 34 de lupte, dintre cele 36 pe care le-a purtat, nu doar
prin priceperea sa şi a oştenilor, ci mai ales prin credinţa sa şi prin
lucrarea lui Dumnezeu. Mergând cu binecuvântare la luptă, cu râvnă
pentru credinţă, din dragoste de popor, cerând ajutor ceresc, harul
Duhului Sfânt a lucrat cu putere în el.
Iată şi exemple ale cronicarilor: cetatea Chilia a fost recâştigată în
anul 1465 „cu voia lui Dumnezeu”; la Baia (1467), „i-a dat Dumnezeu
[pe unguri] în mâinile lui [Ştefan] şi nu a fost cum au crezut ei, ci a
fost cum era voia lui Dumnezeu, căci, aşa noroceşte Dumnezeu pe
cei mândri şi falnici, ca să se arate lucrurile omeneşti cât sunt de
fragede şi neadevărate; că Dumnezeu nu în mulţi, ci în puţini arată
puterea Sa, ca nimeni să nu nădăjduiască în puterea sa, ci întru
Dumnezeu sa-i fie nădejdea”; la Lipinţi (1469), „a lovit Ştefan Vodă pe
tătari, şi dând război vitejeşte i-a risipit şi multă moarte şi pieire a
făcut într-înşii [... ] de care lucru, cunoscând Ştefan că ajutorul nu de
aiurea a fost, ci numai de la Dumnezeu şi de la Preacurata Maica Sa,
cu mare laudă s-au întors la scaunul său, la Suceava”; la Vaslui
(1475), „a biruit Domnul limbile păgâne cu mâna robului Său, Io
Ştefan voievod”, iar după aceea, înştiinţat că sultanul aduna oşti mari
împotriva sa, Ştefan „aştepta neînfricoşat, încrezut în ajutorul lui
Dumnezeu”; în lupta de la Râmnic (1481), „a ajutat Dumnezeu pe
Ştefan voievod şi a biruit”; la Cătlăbuga (1485), „cu mila lui Dumnezeu,
au biruit Ştefan voievod”; la Şcheia (1486), „a căzut Ştefan voievod
[de pe cal], însă Dumnezeu l-a ferit”; la Codrii Cosminului (1497),
„Ştefan a luat pe Dumnezeu întru ajutor şi pe Sfântul Mucenic
Dimitrie şi au dat asupra lor [polonilor] şi i-au biruit; şi îi omorau, aşa
cum se spune la Deuteronom: unul urmărea o mie şi doi inşi alungau
zece mii şi asta din pricină că Dumnezeu i-a vândut”.
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Poate cea mai frumoasă mărturie despre această lucrare este o
însemnare despre victoria de la Baia, în care se spune că „s-a împlinit
gândul lui Dumnezeu cu Ştefan voievod”. Cu adevărat, gândul lui
Dumnezeu s-a împlinit prin Sfântul Ştefan, iar voievodul L-a odihnit pe
Domnul prin ascultarea sa şi prin dragostea de popor.
Credinţa în încercări se căleşte și în necazuri se vădeşte dacă este
curată. Multe încercări a îngăduit Dumnezeu să vină asupra Sfântului
Ştefan; trădări, ameninţări, pericole năprasnice, nerecunoştinţă,
promisiuni neîmplinite, invidie, moartea pe neaşteptate a unor membri ai
familiei, însă pe toate le-a trecut fără clătinare în purtarea de grijă a
Părintelui Ceresc.
Între cele mai grele încercări s-a numărat o rană pe care a purtat-o
42 de ani, asemenea „boldului în trup” al Sfântului Pavel. În 1462,
luptându-se să readucă Cetatea Chilia în stăpânirea Moldovei, a fost rănit
de o ghiulea de piatră la glezna stângă. Până la sfârşitul vieţii a purtat
această rană. Durerea era atât de mare, încât în ultimii ani ai vieţii a
căutat şi doctori din afara ţării care să îl vindece, dar niciunul nu a reuşit.
Cu câteva zile înaintea morţii, a sorbit o ultimă picătură din cupa purtării
acestei dureri, mai amară decât cele de până atunci: rana i-a fost arsă cu
fierul înroşit în foc, într-o nouă încercare fără succes de a fi vindecată.
Deşi trupeşte nu s-a vindecat, mulţime de har a primit prin nevoinţa
răbdării acestei răni, dobândite în lupta pentru ţară.
Voievodul nu s-a împuţinat în credinţă nici când Dumnezeu i-a luat
de lângă el mai mulţi membri ai familiei.
Prima sa soţie, prinţesa Evdochia de Kiev, a murit după patru ani de
căsnicie, iar a doua soţie, prinţesa Maria Asanina Paleologhina, a trecut
din viaţă la cinci ani de la căsătorie. În timpul vieţii, i-au murit cinci copii,
între care primul băiat născut, Alexandru, care era deja asociat la tron.
Cu nădejde în întâlnirea cu cei plecaţi în veşnicie, el le-a făcut
pomenirile cuvenite şi s-a plecat cu smerenie în faţa voii Celui care dă
viaţa şi cheamă sufletele la El după a Lui purtare de grijă, nepătrunsă de
mintea omenească.
O altă durere pe care a răbdat-o în ultimii doi ani ai vieţii pământeşti
a fost faptul că prima sa fiică, Domniţa Olena - Elena, a fost închisă pe
nedrept la Moscova şi nu a putut să facă nimic pentru eliberarea ei.
Cel care îl iubeşte pe Hristos iubeşte şi Crucea lui Hristos, arma
biruinţei împotriva diavolului. Sfânta Cruce a fost mereu prezentă în viaţa
Sfântului Ştefan, de la punerea ei pe steagurile de luptă şi ridicarea de
cruci pe locurile bătăliilor, până la marea cruce brodată pe piept, pe
veşmântul cu care a fost inmormântat.
La Pătrăuţi, a ctitorit o mănăstire (1487) cu hramul înălţarea Sfintei
Cruci, care a adăpostit un fragment din lemnul Crucii Domnului.
20

Tot din cinstirea pentru Sfânta Cruce, a ales ca unele evenimente
importante să se desfăşoare de sărbătoarea înălţării Sfintei Cruci. Astfel,
Mănăstirea Voroneţ (1488) a fost sfinţită cu ocazia acestui Praznic.
Ce a însemnat Crucea pentru cugetul său vedem şi în alegerea zilei
pentru cununia cu prinţesa Maria Asanina Paleologhina. Această prinţesă
era rudă cu ultimul împărat creştin al imperiului de la Constantinopol.
Cununia a avut loc de Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, în 14 septembrie
1472. Aflarea Sfintei Cruci a Mântuitorului lisus Hristos s-a făcut prin
purtarea de grijă a Sfântului împărat Constantin cel Mare şi a mamei sale
Sfânta Eiena. Căsălorindu-se cu o rudă a ultimului împărat creştin de la
Constantinopol, într-o zi legată de primul împărat creştin de la
Constantinopol, Sfântul Ştefan îşi mărturisea crezurile sale de a face, prin
ţara sa şi contemporanii săi, ceea cea făcut Sfântul Constantin cel Mare
ca împărat şi de a continua în Moldova existenţa împărăţiei creștine
întreruptă la Constantinopol de turci, totodată, a arătat că pentru el
căsătoria şi conducerea reprezintă slujiri ale lui Hristos, prin purtarea
crucii în acestea.
Iubitorul de Hristos voievod a avut o adâncă evlavie către Maica
Domnului. Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei
Maria i-a închinat întâia sa ctitorie, Mănăstirea Putna. Odată cu mănăstirea, a aşezat întreaga ţară sub milostivirea ei.
Însăşi Maica Domnului va numi Moldova acelei vremi „grădina
mea”. După ce turcii au ars Mănăstirea Bisericani, în 1476, Sfântul Iosif
de la Bisericani şi obştea au vrut să părăsească Moldova şi să meargă în
Athos. Îndată după ce au ieşit din mănăstire, li s-a arătat Maica Domnului
care i-a întrebat unde merg. Au răspuns că în Athos, în Grădina Maicii
Domnului. „Rămâneţi pe loc, că şi aici este grădina mea”, le-a poruncit
Maica Domnului.
Cel care iubeşte pe Hristos iubeşte şi pe sfinţi, căci întru sfinţi se
arată puterea lui Hristos cel răstignit, înviat şi înălţat la cer.
Sub purtarea de grijă a sfinţilor a aşezat Sfântul Ştefan multe dintre
faptele sale. De exemplu, atunci când a avut posibilitatea să aleagă el
ziua unei bătălii, a ales-o în ziua unui sfânt militar, cerându-i în felul
acesta ajutorul. Astfel, lupta de la Râmnic s-a dat de Sfântul Procopie, în
8 iulie 1481, iar lupta de la Codrii Cosminului de Sfântul Dimitrie, în 26
octombrie 1497. Iar ajutorul a venit. Cronicarul Grigore Ureche scrie: „zic
să se fi arătat lui Ştefan vodă Sfântul Mucenic Procopie, umblând
deasupra războiului călare şi întrarmat ca un viteaz, fiind într-ajutor
lui Ştefan vodă şi dând vâlvă oştirii lui”. Smeritul domn nu a trecut cu
vederea să le mulţumească sfinţilor pentru ajutor. Sfântului Procopie îi va
închina biserica de la Bădeuţi.
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Cel ce iubeşte pe Hristos iubeşte şi pe slujitorii lui Hristos din biserici
şi mănăstiri. Sfântul Ştefan a cinstit şi a sprijinit preoţii şi monahii vremii,
înzestrând bisericile şi mănăstirile cu odoare sfinte şi dăruindu-le tot ce
era nevoie pentru a-şi împlini slujirea lor. Pe lângă ctitoriile din Moldova, el
a ridicat şi în alte locuri biserici şi mănăstiri. După bătălia de la Râmnic,
din Țara Românească, a ridicat aici o biserică având hramul Sfânta
Parascheva. În Transilvania a ctitorit mai multe lăcașuri sfinte şi a sprijinit
Ortodoxia încât este cinstit ca un întemeietor al Mitropoliei Transilvaniei.
Foarte importante au fost daniile Sfântului Ştefan la mănăstirile din
Sfântul Munte Athos. Mănăstirii Zografu îi spunea „mănăstirea noastră”,
căci a ctitorit acolo biserica principală, şi până astăzi el este cinstit ca al
doilea mare ctitor al mănăstirii. La Hilandar, pomelnicul îl cinsteşte in
rândul ctitorilor. A ajutat şi mănăstirile Grigoriu, Vatopedu, Costamonitu,
Xenolont, Russikon, Sfântul Pavel. Sprijinul pe care l-a dat mănăstirilor
athonite a fost o datorie duhovnicească, în fata lui Dumnezeu şi a
Ortodoxiei. Începând din jurul anului 1000, Athosul a reprezentat o
capitală a monahismului ortodox, iar sprijinirea lui era asigurată de către
împăraţii de la Constantinopol. Când puterea acestuia a scăzut, patriarhii
ecumenici de la Constantinopol l-au sprijinit, iar când nici aceştia nu au
mai putut, au urmat ţarii bulgari şi apoi cei sârbi. Dar în a doua jumătate a
veacului al XV-lea, Sfântul Ştefan, ca ceI mal important conducător politic
ortodox al vremii, şi-a asumat purtarea de grijă pentru mănăstirile
athonite. Ca semn al recunoştinţei pentru această purtare de grijă, în anul
2004, la împlinirea a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului
Ştefan, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu de la Constantinopol a venit în
pelerinaj la Putna şi a aşezat pe mormântul voievodului o candelă, pentru
sprijinul dat de Sfântul Stefan, creştinilor din Imperiul Otoman prin
intermediul Athosului.
Sfântul Ștefan a cinstit şi s-a apropiat de oamenii sfinţi ai Moldovei
din vremea sa. A iubit părinţii duhovniceşti, părinţii cei plini de buna
mireasmă a harului, în care, prin nevoinţă şi curăţie, a luat chip Hristos.
Dintre cei deja canonizaţi, ştim despre legăturile sale cu Sfântul Daniil
Sihastrul, sfântul losif de la Bisericani şi Sfântul Simeon de la Mănăstirea
Pângăraţi.
Sfântul Ştefan, deşi împovărat cu multele griji ale conducerii ţării, a
ştiut să se roage din inimă. Cum să nu pună în faţa Celui Atotputernic
atâtea greutăţi pe care omeneşte nu ar fi putut să le ducă? A ştiut să se
roage pentru biruinţă în lupte, pentru oştenii căzuţi, pentru iertare de
păcate, pentru binele poporului. Prin rugăciune, sufletul său s-a mângâiat
când grijile şi încercările, durerile şi necazurile păreau să îl copleşească.
Prin rugăciune, el L-a cunoscut mai adânc pe Hristos Domnul, Cel smerit
şi blând.
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Uneori, rugăciunea lui cea fierbinte a cerut să fie săpată în piatră,
precum în pisania bisericii Înălţarea Domnului de la Mănăstirea Neamţ:
„Doamne Hristoase, primeşte casa aceasta, pe care am zidit-o cu
ajutorul Tău, întru slava şi cinstea sfintei şi slăvitei Tale înălţări de la
pământ la cer; şi Tu, stăpâne, acoperă-ne cu mila Ta de acum şi până
în veac”.
O altă frumoasă rugăciune se află înscrisă pe un steag brodat cu
icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe dăruit Mănăstirii Zografu în
1500: „O, răbdătorule de patimi şi purtătorule de biruinţă, Mare
Mucenice Gheorghe, care în nevoi şi nenorociri eşti grabnic apărător
şi cald ajutător şi celor necăjiţi bucurie nespusă, primeşte de la noi
şi această rugăciune, a smeritului robului tău, domnul Io Ştefan
Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, păzeşte
neatins în acest veac şi în cel viitor, cu rugăciunile celor ce te
cinstesc, ca să te proslăvim în veci. Amin”.
Iar atunci când a greşit, a ştiut să alerge cu credinţă sub epitrahilul
duhovnicului pentru a-şi curaţa sufletul. Între părinţii duhovniceşti care i-au
fost apropiaţi, dintr-un document din 1499 aflăm că s-a spovedit şi la
Episcopul Vasile al Romanului, pe care il numeşte „duhovnicul nostru”.
Acesta a fost un ierarh foarte învăţat şi se păstrează până azi o scrisoare
în care Mitropolitul Moscovei îi cere sfat.
C. DRAGOSTEA DE POPOR
A doua mare virtute a Sfântului Ştefan prin care el a primit binecuvântare şi har de la Dumnezeu şi a săvârşit mulţime de fapte bune a
fost dragostea de popor.
El a cunoscut urmările rele ale unor conduceri neaşezate şi de
aceea a dorit şi s-a nevoit din răsputeri să se aşeze în lucrarea lui
Dumnezeu în conducerea poporului, să conducă după voia lui Dumnezeu.
A fost conştient că împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor nu
încredinţează unui conducător puterea stăpânirii pentru a deveni un tiran.
Darul şi slujirea conducerii este dată pentru a face bine poporului, pentru
ca dreptatea şi dragostea să înflorească în sufletele oamenilor, prin pilda
şi purtarea de grijă a conducătorului.
Devenit domn, întâi de toate, Sfântul Ştefan a făcut pace între
taberele care se războiau pentru conducerea ţării. A iertat din inimă pe
boierii din tabăra adversă, care fugiseră de teamă în Polonia, şi i-a
chemat să se întoarcă în ţară, trimiţându-le scrisori în anii 1457, 1460,
1468 şi 1470. În afară de unul singur, toţi ceilalţi au avut încredere în
făgăduinţele lui şi s-au întors, bucurându-se de toată starea pe care o
avuseseră înainte de a fugi în afara ţării.
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Iubirea de vrăjmaşi este cea mai înaltă poruncă a Mântuitorului Iisus
Hristos și doar sufletul în care și-a făcut locaş harul Sfântului Duh o poate
împlini. Pe acest pisc înalt al Evangheliei s-a urcat vitejeşte Sfântul
Ştefan, chiar dintru începutul domniei sale, prin iertarea celor care participaseră sau fuseseră de acord cu uciderea tatălui său. Iar ajutorul pe
care l-a primit de la părinţii săi duhovniceşti pentru a săvârşi acest
dumnezeiesc urcuş îi este spre mai multă cinste. Căci, în focul tinereţii, el
a ştiut să primească sfatul cel curat şi sa domolească orice mânie a firii
omeneşti. Pentru că a căutat pacea de sus şi nu răzbunarea omenească,
el a fugit cu hotărâre de patima răsplătirii răului cu rău şi a iertat din inimă.
……………………………………………………………………………..
Din dragoste de popor, Sfântul Ştefan a fost mereu gata să îşi jertfească viaţa în luptă în faţa năvălitorilor. În toate cele 36 de bătălii şi-a
încredinţat viaţa în mâna lui Dumnezeu, gata să moară pentru poporul
său. Dumnezeu însă l-a izbăvit de moarte de fiecare dată, căci vasul cel
ales trebuia să îsi continue lucrarea în lume. A fost rănit, a fost aproape
să fie capturat, a căzut de pe cal, dar, de fiecare dată când priceperea
omenească şi puterea celor văzute s-au arătat neputincioase, Dumnezeu
a întors lucrurile în chip minunat spre folosul credinciosului Său slujitor.
La rândul său, poporul i-a răsplătit dragostea cu dragoste, devenind
una cu el, ascultător de Dumnezeu şi unit în fapte bune şi în faţa duşmanilor. Nu puţină tărie a primit de la popor, ca răsplată a dragostei şi
dreptăţii cu care conducea. Înainte de marea victorie pe care o va câştiga
la Vaslui, în 1475, auzind strigătele puternice ale uriaşei armate otomane,
voievodul s-a înspăimântat.
Observând ce se întâmpla, un boier, luminat de Dumnezeu, a venit
la el, s-a pus în genunchi şi i-a spus câteva cuvinte simple: „Doamne, nu
te tulbura, căci îţi vom sta astăzi credincios alături şi Dumnezeu ne
va ajuta”. Prin credinţa şi dragostea acestor cuvinte, Sfântul Ştefan şi-a
recăpătat stăpânirea de sine.
Doar prin ascultarea izvorâtă din dragoste putem înţelege cum oamenii au primit, în mai multe rânduri, să îşi dea foc avutului lor, la porunca
voievodului, pentru a îngreuna situaţia armatei otomane ori a altor
invadatori. Iar jertfirea vieţii, de la marii boieri, precum marele logofăt
Toma, ori pârcălabii Luca de la Cetatea Albă, Cârstea Arbure de la
Neamţ, Vâlcea de la Cetatea Nouă (Roman), Gangur de la Orhei şi
spătarul Mihău, până la toţi bărbaţii de rând care au murit în numeroasele
lupte, nu se putea face decât prin credinţa că domnul ţării îi iubeşte cu
adevărat şi îi conduce după voia lui Dumnezeu, spre binele familiilor lor si
al țării.
……………………………………………………………………………..
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Nu doar în război s-a jertfit pentru popor, ci şi în timp de pace,
conducând ţara cu multă dăruire şi luare aminte. Chiar şi cu puţin înaintea
trecerii la cele veşnice, când starea sănătăţii se agravase, el încă veghea
cu agerime asupra problemelor ţării — „veşnic treaz” îl arată a fi, în 1502,
doctorul veneţian Matteo Muriano.
Un motiv pentru care a fost ascultat de popor a fost dreptatea şi
dragostea cu care a condus în timp de pace ţara. De exemplu, după lupta
de la Baia, în care au suferit casele celor de acolo, a oferit locuitorilor
compensaţii financiare pentru a-şi reface locuinţele. La 20 de ani de la
lupta de la Vaslui, a mers la curtea domnească de la Vaslui, a chemat aici
familiile celor care se sacrificaseră în bătălie şi le-a răsplătit incă o dată
jertfa făcută cu două decenii în urmă. Desigur, pe lângă cele văzute, el
s-a îngrijit ca toţi cei căzuţi pentru ţară să fie pomeniţi în biserici şi
mănăstiri — de exemplu, în pisania de la Mănăstirea Războieni,
construită la 20 de ani după bătălia de la Războieni, scrie explicit că a
ctitorit mănăstirea „şi întru pomenirea şi întru amintirea tuturor drept
credincioşilor creştini care au pierit aici ”.
Cultura și arta Moldovei în vremea Sfântului Ştefan au avut o
înălţime care greu poate fi atinsă. Cu mintea limpede, însufleţiţi de credinţă şi dragoste de aproapele, luminaţi de har, oamenii de atunci au
creat, vegheaţi de Sfântul Ştefan, stilul moldovenesc în arhitectură, de o
mare frumuseţe şi adânc odihnitor pentru suflet. Broderiile vremii din
Moldova sunt printre marile capodopere ale genului, iar manuscrisele
lucrate atunci arată si ele frumuseţea sufletească a celor ce le scriau şi a
celor ce le citeau sau ascultau citirea lor. Muzica bisericească a cunoscut
o înflorire cu totul deosebită.
Tot în vremea Sfântului Ştefan a început pictura exterioară a
bisericilor din Moldova, acea revărsare de har, frumos şi bucurie dinspre
interiorul sfintelor locaşuri spre întreaga societate. Despre frumuseţea şi
măreţia picturii interioare şi exterioare a Mănăstirii Putna, pierdută însă,
cronicarul Ion Neculce spune că era „tot cu aur poleită, zugrăveala mai
mult aur decât zugrăveală, şi pe dinlăuntru, şi pe dinafară”.
Una dintre cele mai mari fapte ale dragostei pe care voievodul le-a
făcut pentru popor a fost zidirea a mai mult de 30 de biserici şi mănăstiri
de piatră. El a construit practic mai multe locaşuri sfinte de zid decât
existau până atunci în Moldova, căci înainte majoritatea erau de lemn.
Efortul financiar şi material a fost mare, iar aceasta arată râvna deosebită
si hotărârea pe care le-a avut pentru a reuşi. Mai ales în ultimii 18 ani de
viață, Sfântul Ştefan a desfăşurat o adevărată campanie de construire de
biserici. În fiecare dintre aceşti ani se lucrează cel puţin la o biserică,
uneori la mai multe în acelaşi timp, iar construcţia niciuneia nu durează
mai mult de trei ani.
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Cea mai repede construită este Mănăstirea Voroneţ, în 3 luni şi
jumătate.
Pe lângă bisericile construite de el, Sfântul Ştefan a făcut foarte
multe danii la alte locaşuri sfinte: clopote, icoane, cărţi, veşminte,
proprietăţi, bani, scutiri etc. Slujirea lui de ctitor a fost o continuă veghe și
jertfire, iar roada a fost din belşug. Aceste cetăţi duhovniceşti au fost cel
mai puternic reazem în vremurile grele care au urmat şi vor urma, oricare
ar fi acelea, căci cine îl are pe Dumnezeu are totul, iar cine se rupe de
Dumnezeu pierde totul. În ele s-au rugat oamenii, au mulţumit lui
Dumnezeu, s-au curăţat de păcate prin spovedanie şi s-au unit cu Hristos
prin Sfintele Taine. De la aceste altare au luat lumina lucrării celei bune
înnoitori ai neamului, precum Sfântul Iacob Putneanul, Mihai Eminescu,
Ciprian Porumbescu, George Enescu, aici s-au rugat soldaţii, aici au cerut
femeile viaţă pentru copiii lor nenăscuţi ori pentru soţii plecaţi să apere
ţara, aici şi-au găsit creştinii alinare când au fost prigoniţi, aici demnitatea
şi curajul şi-au avut rădăcina bună şi nesfârşită — credinţa în Hristos. în
aceste biserici si mănăstiri s-au botezat generaţii după generaţii şi şi-au
sfinţit vieţile mulţime de sfinţi ştiuţi şi neştiuţi ai acestui neam.
……………………………………………………………………………….
Dragostea lui pentru oameni a arătat acestora dragostea lui
Dumnezeu pentru ei şi a făcut ca ţara să fie o grădină a Maicii Domnului,
nu numai în ceea ce priveşte bisericile şi mănăstirile, ci şi în viaţa de zi cu
zi a oraşelor si a satelor. De aceea, deşi anii care au trecut de la
săvârşirea lui din viaţă au ascuns multe dintre faptele sale de ochii noştri,
în popor amintirea lui s-a păstrat în toate colţurile ţării ca făcător de bine al
tuturor. Oriunde mergi în Moldova, Sfântul Voievod Ştefan este cinstit
pentru o faptă a sa care a rămas în amintirea oamenilor acelui loc.
În toată ţara, el a răsplătit pe cineva, a dăruit, a făcut dreptate cu
multă pricepere, a liniştit o familie încercată, a ajutat un sărac cuminte, a
încurajat un copil, a ridicat un pod, a înzestrat pe doi tineri pentru a se
putea căsători şi alte şi alte fapte ale dragostei şi milosteniei a făcut.
Toate acestea au rămas în sufletul poporului, încât pentru o vreme
poporul i-a spus Ştefan cel Bun.
Iată lecţia pe care a dat-o întregului popor despre cum se cade sărbătorită o reuşită, prin ce a făcut după marea victorie militară de la Codrii
Cosminului. În 26 octombrie 1497, a înfrânt aici oastea polonă condusă
de Regele Albert. Regele Albert, învins în războiul cel „cu planuri
necinstite pornit şi în chip nenorocit purtat”, întors la curtea sa, tăinuia
întâmplarea „şi trăia ziua şi noaptea în petreceri şi banchete, luând
parte la jocuri şi coruri de fete şi făcând ca toate în faţa lui în veselie
să se petreacă”, ne spune cronicarul polonez Bernard Wapowski.
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Spre deosebire de fuga de conştiinţă a regelui polon, Sfântul Ştefan
s-a îndreptat cu mulţumire către Dumnezeu.
După luptă, a plecat spre Mănăstirea Tazlău, pe care a sfinţit-o la 8
noiembrie 1496, de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. De acolo, a mers la
Mănăstirea Neamţ, pe care a sfinţit-o în 14 noiembrie, de Sfântul Grigorie
Palama. Următorul eveniment public a fost la Hârlău, unde, pe 6
decembrie 1497, de Sfântul Nicolae, la împlinirea a 40 de zile de la
biruinţă, a chemat pe ostaşi şi a făcut parastas pentru cei căzuţi în luptă.
După ce i-a răsplătit pe cei de faţă, la plecarea oştenilor „i-a invitat să
laude şi să binecuvânteze pe Dumnezeu cel Preaînalt pentru cele ce
le-au fost dăruite, pentru că toate biruinţele sunt de la Dumnezeu”.
D. ADÂNCA SMERENIE
Dacă este greu pentru un conducător care are parte de putere peste
ceilalţi să rămână smerit, cu atât mai greu este pentru el să rămână smerit
când este lăudat mult şi pe drept.
lată două dintre cinstirile aduse de străinii contemporani lui:
„După a mea părere, el este cel mai vrednic să i se încredinţeze
conducerea și stăpânirea lumii şi mai ales cinstea de comandant
împotriva turcilor, cu sfatul, înţelegerea şi hotărârea tuturor
creştinilor, de vreme ce ceilalţi regi şi principi catolici îşi petrec
timpul numai în trândăvii sau în războaie civile”. (Jan Dlugosz, Historia
Polonica)
„Turcii au mare frică de acest domn. El este un om foarte
înţelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supuşii săi pentru că
este îndurător şi drept, veşnic treaz şi darnic”. (Raportul doctorului
Matteo Muriano către dogele Veneţiei, 1502)
Dar Sfântul Ştefan a ştiut că „Dumnezeu celor mândri, le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har” (Petru 5, 5) şi a căutat mereu să
păşească pe calea sfântă a smereniei, atât când a reuşit să împlinească
un bine, cât şi când nu a reuşit.
Atitudinea sa după marea biruinţă de la Vaslui, păstrată în cronici,
este un exemplu de smerită cugetare, prin care omul înţelege că tot binele
îi este dăruit de Dumnezeu şi că de la sine nu are nimic bun.
După victorie, „nu s-a îngâmfat Ştefan în urma acestei biruinţe”,
ci voievodul „a poruncit în toată ţara sa ca, sub aspră pedeapsă,
nimeni să nu-i atribuie lui această biruinţă, ci Domnului Dumnezeu
însuşi. Apoi, patru zile întregi a postit, rugându-se şi mulţumind
Domnului Dumnezeu pentru o astfel de biruinţă asupra păgânilor”.
Alte cronici arată că în cele patru zile a postit doar cu apă şi pâine.
Aşadar, el nu a vrut să primească în sine nicio urmă de mândrie.
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Ştia că „în zadar se osteneşte cel ce priveghează dacă nu
întăreşte Domnul cetatea”.
Sfântul Ştefan s-a smerit cum poate niciun alt conducător nu s-a
smerit după o asemenea victorie de răsunet european. Căci, înainte de a
fi biruiţi la Vaslui, turcii nu mai fuseseră înfrânţi de câteva decenii într-o
bătălie de dimensiuni foarte mari. Victorios, pentru a nu lăsa mândria să îi
fure adevărata cunună, a sărit din faţa laudelor tuturor şi a alergat la
smerita cugetare precum un cerb fuge de vânători şi caută adâncul
pădurii unde poate trăi liber.
Dar Sfântul Ştefan nu s-a smerit doar când a biruit, ci şi când a fost
înfrânt. A doua bătălie pe care a pierdut-o a fost la Războieni, în 1476.
Atunci s-a aflat cu doar circa 12.000 de ostaşi în faţa lui Mahomed
Cuceritorul, care avea o armată de 120.000-150.000 de oameni. Înainte
de bătălie, Sfântul Ştefan trimisese cea mai mare parte dintre oşteni să îşi
pună familiile la adăpost, deoarece turcii porunciseră tătarilor să invadeze
Moldova, iar aceştia prădau întreaga ţară, ucigând şi luând robi.
Omeneşte, înfrângerea de la Războieni a fost inevitabilă. Atunci au
murit trei dintre marii boieri ai ţării şi mulţi alţi luptători de frunte. Sfântul
Ştefan însuşi a scăpat cu viaţă în ultimul moment, posibil înainte de a fi
prins sau ucis. Dar, deşi ştia că a făcut tot ce omeneşte putea face, s-a
smerit şi şi-a asumat înfrângerea cu pocăinţă. Intr-o scrisoare către
conducătorii creştini a scris: „eu şi curtea mea am făcut tot ce mi-a stat
în putinţă, şi s-a întâmplat ce ştiţi. Pe care lucru îl socot că a fost
voia lui Dumnezeu ca să mă pedepsească pentru păcatele mele, si
laudat sa fie numele Iui.” Dar Dumnezeu a căutat la smerenia lui şi i-a
dăruit biruinţă de sus, acolo unde nu biruise cu arma în mână.
Deşi învingător la Războieni, Mahomed al II lea nu a reuşit să
cucerească nicio cetate, căci apărătorii acestora au rămas credincioşi
Sfântului Ştefan. Până la urmă, el a trebuit să părăsească Moldova fără
izbânda aşteptată. Mai mult, a pierdut atât de mulţi soldaţi şi arme şi
pradă luată încât, dacă la intrarea în spaţiul românesc trecerea armatei
peste Dunăre durase 40 de zile, trecerea ei înapoi a durat numai 4 zile!
După 20 de ani de la bătălie, pe osemintele celor căzuţi în luptă,
Sfântul Ştefan a ctitorit Mănăstirea Războieni, închinată Sfântului
Arhanghel Mihail. În pisania bisericii, şi-a smerit din nou cugetul în faţa
Părintelui Ceresc şi a scris despre bătălie: „cu voia lui Dumnezeu au
fost biruiţi creştinii de păgâni ”.
Sfântul Ştefan a fost comparat, pentru victoriile sale militare, cu
Alexandru Macedon. Dar din adânca lui smerenie s-a născut
discernamântul unic pe care l-a avut Sfântul Ştefan, discernământ care
s-a dovedit cu totul deosebit atunci când a fost vorba despre aflarea voii
lui Dumnezeu pentru ţara sa.
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În hăţişul de interese politice ale statelor vecine, înconjurat de ţări
de altă confesiune sau altă credinţă, Sfântul Ştefan a cumpănit ce trebuie
să facă pentru binele poporului fară orgoliu, cerând sfat şi fiind statornic în
adevăr. Astfel, el a avut legături şi chiar a colaborat cu alte ţări, fără să se
abată de la binele Moldovei şi de la credinţa ortodoxă. Pentru a înţelege
cât suflet şi efort a pus în realizarea de alianţe împotriva expansiunii
turcilor, e suficient să ne gândim că legăturile sale diplomatice desfăşurate pentru acest scop s-au întins până în Persia — Iranul de astăzi.
Discernământul i-a fost cumpăna cu care a judecat şi s-a îngrijit şi
de nevoile ţării. Prin discernământ, darul lui Dumnezeu pentru smerenia
sa, a iertat când a fost cu folos, a fost ferm când a fost nevoie, a judecat
fară părtinire. Astfel, s-a împlinit întru el una dintre cererile din slujba de
încoronare: „fă să răsară în sufletul lui dreptate şi mulţime a păcii”.
Prin dragoste, smerenie şi discernământ, Sfântul Ştefan a ştiut să se facă
toate tuturor, ca pe toţi să-i câştige.
Tot prin discernământ, el a putut să înţeleagă şi chemările pe care
Dumnezeu i le-a făcut prin întâmplările vieţii.
Cea mai mare cumpănă în bătălii a avut-o când, în 1486, în lupta de
la Şcheia, a căzut de pe cal şi a rămas pe câmpul de luptă jumătate de zi.
În acest timp, lupta s-a terminat, victoria fiind a turcilor. Dar Dumnezeu a
rânduit ca doi boieri, Purice şi Pântece, să îl găsească şi să îl aducă în
tabăra sa. Sfântul Ştefan şi-a revenit, a repornit bătălia şi a reuşit să o
câştige de această dată. Desigur, dacă l-ar fi găsit un turc înaintea boierilor, alta ar fi fost soarta lui şi a ţării. Dar cum nici un fir de păr nu se
clinteşte fără voia lui Dumnezeu, nici viaț a voievodului nu era trecută cu
vederea, pentru ascultarea sa cea multă faţă de poruncile lui Hristos.
Ca mulţumire lui Dumnezeu şi cu o mai adâncă simţire despre cât
de uşor trece viaţa pământească, după această luptă voievodul a început
o adevărată campanie de construcţie a numeroase biserici şi mănăstiri.
Ca o mare rugăciune, a înălţat mai mult de treizeci de locaşuri sfinte care
au sfinţit pământul Moldovei şi au devenit locuri de sfinţire pentru poporul
binecredincios.
Cu doi ani înainte de lupta de Ia Şcheia, în 1484, turcii ocupaseră
Chilia şi Cetatea Albă, două cetăţi esenţiale pentru sistemul de apărare al
Moldovei şi pentru economia ţării. Toate încercările pe care le-a făcut
pentru a recupera cetăţile au eşuat.
În acest context, a înţeles că nu mai poate să facă faţă singur luptei
directe împotriva turcilor. Întrucât conducătorii altor state creştine nu
aveau râvna sa pentru apărarea credinţei, ajutorul solicitat acestora
decenii la rând, prin scrisori şi soli, prin umilinţe publice, nu a venit sau a
venit prea puţin şi nu la timp. În aceste condiţii, s-a văzut nevoit să
încheie pace cu Imperiul Otoman.
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Moldova plătea un tribut, foarte mic, iar turcii nu aveau voie să se
amestece în problemele interne ale ţării, nu aveau voie să aibă proprietăţi
în ţară, nu aveau voie să facă moschei în Moldova. Cât va mai trăi în
această viaţă, a încercat să închege noi alianţe împotriva turcilor, dar
chemările inimii sale fierbinţi pentru Hristos, nu au fost ascultate de
urechile altor conducători creştini, iubitori de plăceri lumeşti, şi au rămas
fără răspuns. De aceea şi-a călcat pe inima doritoare de izbândă
împotriva păgânilor, înţelegând că, altfel, riscă cucerirea şi transformarea
ţării în paşalâc.
E. MUTAREA LA LOCAȘURILE DE VECI
Zilele de zbucium, nopţile de veghe în războaie, grija pentru popor,
durerile simţite pentru ţară, bolile şi rana de la picior îi aduseseră multe
neputinţe trupeşti. Deja din 1497 trupul nu mai putea ţine pasul cu duhul
său osârduitor. Din cauza bolilor şi a rănii de la picior, a fost dus pe
câmpul de luptă cu o sanie ca o targă şi astfel a condus bătălia de la
Codrii Cosminului.
După 47 de ani de domnie, viaţa sa era o curgere spre bunul sfârşit
pe care îl aştepta să vină atunci când va hotărî Dumnezeu. Aşa cum
întreaga viaţă ascultase glasul Domnului, şi acum îl aştepta. Mai ales
pentru această clipă, a trecerii dincolo, se pregătise. După cum spune
ierodiaconul Gherasim Putneanul: „De mergea la oaste, ca o oaie către
cuţit era! De petrecea în pace, cu smerenie şi tăcere porunca Celui
de sus aştepta! De-a pururea urechea lui la glasul Bisericii era, ca să
asculte şi să facă cele pentru bun sfârşit”.
Şi-a pregătit din timp mormântul la Putna. Pe piatra de mormânt a
pus să se scrie cuvintele în care i se cuprinde viaţa: „Dreptcinstitorul
Domn, Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării
Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, ctitor şi ziditor al acestui sfânt
lăcaş, care zace aici şi s-a mutat la veşnicele lăcaşuri în anul 7...,
luna ..., si a domnit ani ...” Data trecerii la cele veşnice si numărul de ani
de domnie au rămas să fie completate de către urmaşi, însă aceştia nu au
mai săpat nimic pe piatra de deasupra celui care era văzut în continuare,
din cer, conducător al ţării.
Ultima mănăstire pe care a început să o zidească în viaţa
pământească a fost Dobrovăţul. A închinat-o Pogorârii Sfântului Duh, ca
gest de laudă adus Vistierului bunătăţilor, Dătătorului de viaţă care se
sălăşluise în el, îl curăţise de toată întinăciunea ce s-ar fi putut aduna
într-o viaţă cu mult zbucium si îi adusese mântuirea.
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Anul 1504 s-a dovedit a nu fi unul obişnuit. Semne năprasnice au
vestit plecarea din această viaţă a Voievodul, după cum consemnează
Letopiseţul scris în acele zilele: „a fost [...], înainte de moartea lui, iarnă
grea şi foarte aspră, cum nu fusese niciodată. Şi au fost în timpul
verii ploi mari şi revărsări de ape şi înecuri din pricina apelor mari”.
În iunie 1504, starea de sănătate a voievodului se agravase, încât în
străinătate ajunsese chiar vestea că a murit. Dar cununa mărturisitorului
avea să se împodobească cu alte săptămâni de răbdare a durerilor.
Cu câteva zile înainte de moarte, s-a făcut o ultimă încercare de a
vindeca rana de la picior. Aceasta a fost arsă cu fierul înroşit în foc.
Vindecarea trupească nu a venit, ci Hristos Domnul l-a încununat pe
atletul Său şi cu întreaga cunună a ghimpelui în trup, pentru a-l primi plin
de slava mărturisitorilor în locaşurile cereşti.
În 2 iulie 1504, ziua de prăznuire a Aşezării Veşmântului Maicii
Domnului în Biserica din Vlaherne, cu mijlocirea Maicii Domnului şi a
sfinţilor, neobositul luptător pentru Dumnezeu şi popor şi-a dat sufletul în
mâinile lui Hristos. „Bucură-te, slugă bună şi credincioasă, peste
puţine ai fost pusă, peste multe te voi pune”, îl va fi chemat Hristos
Domnul pe credinciosul Său slujitor, domn al unei ţări mici, dar a cărui
inimă a fost plină de râvna pentru apărarea credinţei în lume.
Sufletele oamenilor s-au întristat, dar cugetele lor au păstrat bunele
învăţături ale voievodului. În Biserică ştim că pentru cei care se fac fii ai lui
Dumnezeu după har, moarte nu este, ci doar trecere şi înălţare. De
aceea, poporul l-a cinstit ca sfânt după trecerea la cele veşnice: „Iar pe
Ştefan Vodă l-a îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire în
Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era de plângeau cu toţi ca
după un părinte al său, căci cunoşteau toţi că s-au scăpat de mult
bine şi multă apărătură", iar „după moartea lui, până astăzi, îi zic
Sveti (Sfântul) Ştefan vodă (Grigore Ureche).
Polonezul Maciej Stryjkowski, trecând prin Moldova în anul 1575,
scrie că pe Voievodul Ştefan, moldovenii, „din cauza nespusei lui vitejii,
îl socotesc ca sfânt”. La fel, cronicarul polon loachim Bielski scria în
Kronika Polsha: „Pentru aceste izbânzi mari, deşi avea o ţară mică,
fiecare istorie îl poate pune [pe Ștefan ] în rând cu cei mai mari şi mai
faimoși căpitani; de aceea, şi moldovenii îl numesc Kara Bogdan,
adică Bogdan cel scump, iar pentru vitejia lui nespusă, îl ţin de
sfânt". Un tablou al lui în chip de icoană era în Palatul domnesc de la
Bucureşti, al domnului Țării Româneşti.
Hotărârea privind canonizarea Sfântului Ştefan cel Mare a fost luată
de Biserica Ortodoxă Română în şedinţa Sfântului Sinod din 20 iunie
1992.
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„Privind vieţuirea jertfelnică pentru credinţă şi neam a
drepcredinciosului voievod, hotărâm ca de acum înainte şi până la
sfârşitul veacurilor, voievodul Ştefan cel Mare al Moldovei să fie
pomenit laolaltă cu bărbaţii cei cuvioşi şi sfinţi ai Bisericii,
cinstindu-se cu slujbe şi cântări de laudă în ziua de 2 iulie, fiind
cinstit în Sinaxar, cărţi de cult si calendarul Bisericii noastre, cu
numele Dreptcredinciosul voievod Ș tefan cel Mare şi Sfânt” (Tomos
de canonizare). Din iulie 2004, este folosită numirea consacrată în timp,
Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.
„Vedeţi mărimea inimii acestui domn! Vedeţi a lui cuvioşie
creştinească! Deșteptați-vă, stăpânitorii noroadelor, ascultaţi,
îndemnaţi-vă, urmaţi!” Așa îndemna ierodiaconul Gherasim Putneanul
pe mai marii lumii. Dar nu numai ei, ci tot omul care doreşte să trăiască
după adevăr și bine, are o pildă în viaţa Sfântului Ştefan.
O viaţă în Hristos prin care, ca într-un testament scris în istorie cu
Iitere veș nice, Sfântul Ştefan ne îndeamnă să trăim cu credinţa în
Dumnezeu şi dragoste de aproapele, pentru a fi părtaşi împărăţiei
cerurilor, împărăţia Iubirii, Împărăţia Sfintei Treimi, Dumnezeul nostru.
……………………………………………………………………………….
Nicolae lorga scria în “Istoria lui Ştefan ce! Mare”: „amintirea sa a
luminat totdeauna în marea biserică a conştiinţei neamului. Uneori
mai tare, alteori mai slab, dar nici un vânt năprasnic n-a putut-o
stinge. Şi astăzi ea se înalţă puternică, în marea flacără de mândrie şi
recunoştinţă ce porneşte din toate inimile noastre la pomenirea [...]
puternicului împărat senin al românimii."
Şi se întreba părintele istoriei românilor, în anul în care se
sărbătoreau 400 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Ştefan:
„Vor ştii poeţii, scriitori de astăzi, să dea glas iubirii nemărginite cu
care, de patru veacuri, miile de mii ale poporului au înconjurat, şi mai
departe decât hotarele Moldovei, chipul de viteaz bun, cuminte şi
sfânt al celui mai mare om ce s-a ridicat dintre români? Se vor înfrăţi
ei înaintea acestui altar, măcar pentru clipa în care se înalţă liturghia
recunoştinţei de marile mulţimi care nu pot nici să vorbească, nici să
cânte?”
Acum, după ce a trecut şi sorocul Sărbătoririi a 500 de ani de la
trecerea la cele veşnice a Sfântului Ştefan, nădăjduim că întrebarea şi-a
primit răspunsul. Poporul, care l-a numit dintotdeauna Sfântul Ştefan, l-a
purtat în suflet şi, amintindu-şi de vrednicia sa, l-a răsplătit cu numele de
„cel mai mare român”, şi Biserica, care l-a aşezat în icoană, săvârşesc zi
de zi liturghia recunoştinţei, în sufletul românilor şi la mormântul său de la
Putna.
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Pe părintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu,
pe cel ce a biruit duşmanii creştinătăţii şi viaţa şi-a pus-o în slujba lui
Hristos, să-l lăudăm toţi credincioşii şi cu dragoste să-i cântăm:
Bucură-te, părinte iubit al Moldovei;
Bucură-te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucură-te, om ales de Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvitorule al poporului tău;
Bucură-te, biruitorul păgânilor;
Bucură-te, bucuria creştinilor;
Bucură-te, soarele Moldovei;
Bucură-te, apărătorul creştinilor ortodocşi;
Bucură-te, Sfinte Ştefane, Binecredincios Voievod şi apărător al
creştinătăţii!
Versuri Manastirea Putna – “ Când a fost să moară Ștefan”
Când a fost să moară Ştefan
Multă jale-a fost în ţară
Şi la patul lui de moarte (bis)
Toţi boierii s-adunară.

– Eu vă las în grija mare
A lui Dumnezeu cel Sfânt,
Să staț i strajă la hotare, (bis)
Să păziţi acest pământ!

Cu un dangăt plin de jale
Mii de clopote dau veste:
Ştefan Vodă al Moldovei, (bis)
Ştefan Vodă nu mai este!

Şi de veţi vedea că vine
Vreun duşman nesăbuit,
Să strigaţi atunci la mine,
Voi sări şi din mormânt!

Tristă-i mănăstirea Putna,
Porţile deschise-aşteaptă
Strălucit convoi ce vine (bis)
Şi spre ea încet se-ndreaptă.

Toți copiii României
Sunt din neamul lui Traian
Şi in fiecare suflet, (bis)
Se mai naşte un Ştefan

Este Ştefan, azi străbate
Cel din urmă drum din ţară
Dar pe unde trece-acuma, (bis)
În măreaţa zi de vară?

Jos în vale sus pe creste,
Tuturora dați de veste
Ștefan Vodă al Moldovei, (bis)
Ștefan Vodă mai trăiește

Plânge dealul, plânge valea,
Plâng pădurile bătrâne,
Şi poporu-n hohot plânge: (bis)
– Cui ne laşi pe noi, stăpâne?

“ Apărător neînfricat al credinţei şi
patriei străbune, mare ctitor de
locaşuri sfinte, Ştefane Voievod,
roagă pe Hristos Dumnezeu să ne
izbăvească din nevoi şi din
necazuri” (troparul Sfântului Ștefan)
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CAP. 5,2, - MIRCEA CEL BĂTRÂN
Mircea cel Bătrân (n. 1355 – d. 31
ianuarie 1418) a fost domnul Țării
Românești între 23 septembrie 1386 noiembrie 1394 (sau mai 1395) și între
ianuarie 1397 - 31 ianuarie 1418. Mircea
cel Bătrân (Mircea I Basarab) Domn al
Țării Românești, Despot al Dobrogei si
Ban al Severinului.
A fost căsătorit cu Doamna Mara si a
avut 4 copii: Alexandru I Aldea, Mihail I
al Valahiei, Radu Praznaglava si Vlad al
II-lea Dracul.
A fost fiul lui Radu I și fratele lui
Dan I (dar numai după tată), căruia i-a
urmat la tron. În actele oficiale apare ca
„În Hristos Dumnezeu, binecredinciosul
și de Hristos iubitorul și singur
stăpânitorul, Io Mircea mare voievod și
domn...”. În istoriografia română apare și
sub numele Mircea cel Mare.
În timpul lui Mircea cel Bătrân, Țara Românească a ajuns la cea
mai mare întindere teritorială din istoria sa. El se numea pe drept cuvânt
„cel întru Hristos Dumnezeu, dreptcredinciosul și binecinstitorul și de
Hristos iubitorul și singur stăpânitorul, Io Mircea mare voievod și domn, cu
mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste
toată Țara Românească și părțile de peste munți, încă și spre părțile
tătărăști și Amlașului și al Făgărașului H erțeg și Banatului de la Severin
domn, și pe amândouă părțile pe toată Dunărea, încă și până la Marea
cea Mare și cetății Dristorului stăpânitor”.
Stăpânirea acestor teritorii românești, vânate adesea de marile
imperii, și anexarea lor la Țara Românească arată puterea unificatoare a
domnitorului și dorința nemărturisită public dar concretizata peste secole de
urmașii săi, de a uni tot ce este romanesc. Pe langa stabilitatea politică a
țării, domnitorul Mircea a asigurat și prosperitatea economică, mai ales prin
dezvoltarea comerțului, favorizat de tratatele încheiate cu brașovenii și
negustorii din Liov.
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A. CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE
În cadrul simpozionului naţional “ Voievodul Mircea cel Bătrân,
apărător al dreptei credinţe şi ctitor de lăcaşuri sfinte.” desfăşurat în ian.
2018, (sursa http://arhiepiscopiaramnicului.ro) Înaltpreasfințitul Părinte
Varsanufie a prezentat următoarele.:
"Mircea cel Bătrân, voievod binecredincios și înțelept al neamului
românesc s-a îngrijt deopotrivă de bunăstarea materială și spirituală a
poporului său, tinzând către idealul unității naționale.
A pus un accent deosebit nu doar pe zidirea de lăcașuri sfinte, ci și
pe sfințirea propriei vieți. În ceea ce privește activitatea desfășurată în
sprijinul Bisericii, putem spune că Voievodul Mircea cel Mare a fost unul
dintre marii ctitori de biserici și restauratori de sfinte lăcașuri ai perioadei
medievale. Trebuie să facem precizarea că în timp ce el a ocupat scaunul
domnesc, în Țara Românească exista o Mitropolie, cea a Ungrovlahiei, cu
sediul la Curtea de Argeș, întemeiată înainte de 1359, când a fost
recunoscută de către Patriarhia Ecumenică, și o nouă Mitropolie, a
Severinului, cu o existență mai scurtă, de aproximativ trei decenii.
Împreună cu ierarhii care au păstorit în aceste două Mitropolii, voievodul
Mircea cel Bătrân a lucrat pentru promovarea vieții bisericești.
Mănăstirea Cozia, locul unde binecredinciosul voievod se
ște
de șase secole, este una dintre cele mai frumoase și mai
odihne
reușite realizări arhitecturale din Țara Românească, din a doua jumătate a
secolului al XIV-lea.
În biserica acestei sfinte mănăstiri, Mircea cel Mare și -a ales locul
de odihnă veșnică, precum și loc pentru portretul votiv de „mare voievod
și domn", pictat în partea dreaptă a naosului. Într-un document din 20 mai
1388, Voievodul Mircea spune: "De aceia, am binevoit domnia mea să
ridic din temelie o mănăstire în numele Sfintei și de viață
începătoarei ș i nedespărțite Tr eimi, dumnezeire nezidită... la locul
numit Nucet pe Olt, adică Cozia”.
Cel care l-a sfătuit pe Mircea să ridice ctitoria de la Cozia pe locul
unde se află astăzi, a fost, cu siguranță, Sfântul Nicodim de la Tismana,
călugăr cărturar și „sfetnic al lui Mircea întru cele dumnezeiești". Se
cunoaște din izvoare sigure că "Nicodim sfințitul" a fost duhovnicul lui
Mircea încă din tinerețe și că mai târziu, când Mircea a ajuns domn,
acesta „îl lua adesea pe Nicodim cu dânsul".
Despre personalitatea voievodului muntean stau mărturie frescele
de la Brădet, Argeş şi Cozia, în care se pot remarca privirea
pătrunzătoare şi trăsăturile fine ale unei persoane cizelate, cumpătate şi
bine determinate. Dreapta credință și evlavia voievodului Țării Românești,
Mircea cel Mare, nu pot fi puse la îndoială.
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Sfintele altare pe care le-a zidit sunt semnul unei credințe
nestrămutate, ce arată dorința acestuia de a fi pomenit necontenit la
Sfânta Liturghie, iar duhovnicul său, Sfântul Nicodim de la Tismana, este,
fără doar și poate, un garant cert al vieții creștine pe care voievodul o
ducea. Asemenea Sfântului Gheorghe, Marele Mucenic, care a zdrobit
capul balaurului, voievodul evlavios Mircea a stat mereu apărând țara de
năvălirea păgânilor și întinarea dreptei c redințe.
Studiile din ultimii ani asupra personalității voievodului Mircea cel
Bătrân îl așază la loc de seamă, alături de marii bărbați ai neamului nostru
românesc.
Prin curajul şi jertfelnicia sa pentru neam şi dreapta credinţă, a
reușit să pună stavilă Imperiului Otoman în expansiunea lui tot mai rapidă
spre Occident, sprijinindu-l pe regele maghiar Sigismund de Luxembourg.
Astfel, pe plan extern, împreună cu Serbia şi Bosnia, a construit un sistem
de state tampon între Regatul Ungariei și Imperiul Otoman. Acest lucru a
permis Occidentului să continue în toată această perioadă dezvoltarea
socială și culturală, în lumina învățăturii creștine, care a fost mai târziu
concretizată în strălucita perioadă a Renașterii. În acest sens, toate marile
realizări culturale și artistice ale Evului Mediu european sunt datorate
acestui „atlet a lui Hristos”.
Literatura a consemnat în mod fericit, inspirat şi valoros, frânturi
din domnia voievodului muntean, care a depăşit modalităţile de conducere
obişnuite din acele vremuri. Dintre aceste lucrări, cele mai cunoscute sunt
„Scrisoarea a III-a" a lui Mihai Eminescu şi „Umbra lui Mircea la Cozia"
a lui Grigore Alexandrescu.
Prezența lui Mircea cel Mare, Voievodul Țării Românești, nu se va
şterge din rădăcinile neamului nostru românesc, atâta timp cât nu vom
uita să-i cinstim memoria, aşa cum i se cuvine unui mare voievod creștin.
Domnitorul Mircea cel Mare rămâne viu prin ceea ce a lăsat posterităţii şi
constituie un model pentru conducătorii de astăzi și un îndemn pentru
generaţiile de azi şi de mâine în a sluji acest popor. Fiecare dintre noi
trebuie să fie conștient că fără jerfa, vitejia și domnia sa poate nu ar mai fi
existat în poporul român nici Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare,
nici Mihai Vitezul, nici Mihai Eminescu, nici Nicolae Iorga, nici Constantin
Brâncuși, iar destinul țării acesteia ar fi fost cu totul altul."
În cadrul Sfintei Liturghii și a slujbei de pomenire din 2018 de la
Mănăstirea Cozia, ctitoria voievodului, ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, a mărturisit
“Voievodul Mircea cel Bătrân are un loc aparte între domnii creștini
ai acestei națiuni care și -a pus toată priceperea și dragostea pentru
Biserica și neamul său.
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Nu doar că a sprijinit Biserica, ctitorind o serie de lăcașuri de cult,
ci mai mult, s-a jertfit pe sine, făcându-se scut în fața năvălitorilor păgâni,
spre a nu invada Europa. Întreaga Europă creștină îi este datoare acestui
“atlet al lui Hristos”, care punându-și viața întreagă în mâna lui
Dumnezeu a știut să apere și să î ntărească Biserica lui Hristos. O cronică
din acea vreme creiona astfel portretul lui Mircea făcut de împăratul
Germaniei Sigismund de Luxemburg, pe atunci rege al Ungariei: „Cum
s-a iscat ceartă între principi care dintre ei să preia comanda asupra
celorlalți, părerea lui Sigismund a fost că trebuie numit în frunte unul
dintre cei care să fi cunoscut moravurile și obiceiurile dușmanilor și
să fi luptat înainte cu ei. Și de aceea l-a numit comandant al oștii pe
principele Țării Românești, bărbat viteaz, activ și puternic, care,
luptându-se în mai multe rânduri cu turcii, a triumfat glorios asupra
lor” Din păcate, propunerea lui Sigismund nu a fost acceptată și a urmat
dezastrul de la Nicopole.
Istoricul Nicolae Iorga ne prezintă în chip strălucit contribuția
acestui domnitor la unitatea de neam a românilor: „Domn timp de trei
decenii, pe o colină a Carpaților și pe cealaltă; pe un mal dunărean și
pe celălalt, făgărășan, amlășean, dobrogean, severinean, cu o putere
dincolo de vechea graniță, despot bizantin, înrudit cu împărații din
Răsărit, aliat cu titlu egal al împăratului din Apus, închinător al
bisericilor de un tip nou și astfel creator al artei îndătinate pe acest
pământ, așa răsare el înaintea noastră."
Voievodul Mircea cel Bătrân a luptat cu timp și fără timp la
păstrarea unității neamului prin credință și cultură. Primele școli au fost
înființate în cadrul mănăstirilor ctitorite de voievozi, în acest sens nu
trebuie să uităm că prima școală de caligrafi din Țara Românească a fost
înființată de Mircea cel Bătrân la Cozia. A susținut, prin toate coordonatele
activității sale de domn, românii din Transilvania, considerându-i frați cu
cei din celelate țări românești . “
Pr Ciprian Bara
afirma intr-un articol publicat în
www.ziarullumina.ro că “ Mircea cel Mare s-a implicat în viața bisericească
a Țării Românești, fiind alături de mitropoliții țării și aducând în țară, după
anul 1396, moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia, care sunt așezate în Biserica
Domnească „Sfântul Nicolae" din Argeș. Are o legatură duhovnicească
deosebită cu Sfântul Nicodim de la Tismana, care este primul reorganizator
al monahismului românesc, Domnitorul Mircea îl ajută să finalizeze
lucrările de zidire a Mănăstirii Tismana, și sprijină, prin numeroase danii, și
alte așezăminte monahale din cuprinsul țării (Cotmeana, Snagov,
Glavacioc), dar și Mănăstirea Cutlumuș de la Muntele Athos. Este ctitorul
Mănăstirii Cozia cu hramul „Sfânta Treime”, o construcție de plan „triconc”,
din piatră și cărămidă apa rentă, care adaposteste si mormântul său.”
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Pr. Prof. Laurenţiu Rădoi completează într-un alt articol din
ziarullumina.ro “Constatăm o grijă deosebită pentru viaţa monahală şi
traiul clerului de mir, prin repararea şi înzestrarea bisericilor vechi ale
înaintaşilor săi sau prin ctitorirea altor aşezăminte, menite să întărească
credinţa şi să menţină unitatea românilor din provinciile stăpânite. Având
importante resurse materiale, Mircea a fost principalul ctitor şi binefăcător,
înălţând şi sporind în frumuseţe, prin însemnate danii în produse şi sate şi
diverse privilegii şi imunităţi, centrele monahale de la Vodiţa (Mehedinţi),
Tismana (Gorj), Vişina (Gorj), Cotmeana (Argeş), Brădet (Argeş), Dealu
(lângă Târgovişte), Snagov (lângă Bucureşti), Nucet (Dâmboviţa),
Coşuştea (Crivelnic, Mehedinţi), Glavacioc (Strugalea, la sud de Giurgiu),
Bolintin (tot în Giurgiu), Polovragi (Gorj), Cetăţeni (Câmpulung) etc., unele
atribuite lui Negru Vodă, altele construite de Basarab I, Vlaicu, Radu I şi
Dan I. Interesul deosebit manifestat faţă de Biserica ţării l-a determinat pe
domnitor să-şi reverse din destul mila asupra Mitropoliei din Târgovişte,
ajutând totodată şi bisericile din Silistra („Cuvioasa Parascheva“), Niculiţel
(„Sf. Atanasie“), Enisala şi Murighiol, vetre de rugăciune cu un oarecare
rost în viaţa spirituală a neamului nostru. Grija şi dărnicia lui Mircea au
contribuit la repararea Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş şi a vechilor
ctitorii ale târgului Bucureşti, dar n-a uitat nici satele şi nici cetăţile, cărora
le-a construit sau le-a dat milostenie pentru bisericile de mir: DrobetaTurnu Severin, Curtea de Argeş, Câmpulung, Râmnicu Vâlcea („Cuvioasa
Parascheva”), Braşov („Sf. Nicolae”-Şchei) şi Hârtieşti (Argeş) pe care unii
cercetători o văd asemănătoare ca plan cu bisericile mănăstirilor Cozia,
Brădet sau Dealu.”
.
CAP. 5.3. - MIHAI VITEAZUL

Mihai Viteazul
Un portret mai puțin cunoscut !

Portretul de la Praga realizat
de Egidius Sadeler, din anul 1601
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Mihai Viteazul (n. 1558, Floci, Țara Românească – d. 9/19 august
1601,pe câmpia de lângă Turda, Principatul Transilvaniei) a fost domnul
Țării Românești între 1593-1600. Pentru o perioadă (în 1600), a fost
conducător de facto al celor trei mari țări medievale care formează
România de astăzi: Țara Românească, Transilvani a și Moldova. Înainte
de a ajunge pe tron, ca boier, a deținut dregătoriile de bănișor de
Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. A fost căsătorit cu Doamna
Stanca cu care a avut 2 copii pe Nicolae Pătrașcu şi pe Domnița Florica.

A. Rolul marelui domnitor Mihai Viteazul în viaţa Bisericii
Pr. Ioniţă Apostolache, scrie un articol -sursa www.ziarullumina.ro:
“Rolul marelui domnitor Mihai Viteazul în viaţa Bisericii a fost unul
deosebit de important într-o perioadă istorică în care Ţările Române se
găseau la intersectarea marilor interese politice şi religioase ale timpului.
„El a dorit să construiască o Dacie ortodoxă, cei din Transilvania,
împreună cu papa, visau la o Dacie catolică, iar turcii credeau în
făurirea unei Dacii otomane tocmai pentru a putea stăpâni gurile
Dunării. În acest context, Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un apărător al
Ortodoxiei.“ Despre importanţa prezenţei marelui domnitor în viaţa
Ortodoxiei noastre strămoşeşti ne-a vorbit domnul prof. dr. Toma
Rădulescu, şeful Secţiei de Istorie şi Arheologie din cadrul Muzeului de
Istorie din Craiova.
Spuneţi-ne, domnule profesor, cum era legată activitatea
banului Craiovei de viaţa Bisericii din Oltenia?
Avea rolul de a întări Ortodoxia prin misiunea sa de a răspunde
atacurilor popoarelor migratoare. Banul era puterea laică ce trebuia să
pună în aplicare normele Bisericii Ortodoxe prin mijloace specifice. În mod
normal, în prestigiul acestei activităţi exista şi calitatea de ctitor, firesc fiind
ca a doua demnitate după domn să aibă vocaţia ctitoricească. De fapt,
toată elita boierească, toţi boierii mari ai timpului aveau această vocaţie
de ctitor: ei donau moşii şi acordau privilegii Bisericii, în general.
În istorie există un episod inedit privind calitatea de ban a lui Mihai
Viteazul, episod ce a fost folosit şi de vrednicul de pomenire mitropolitul
Nestor în încercarea sa de a-l sanctifica pe voievod. Episodul se leagă de
dorinţa domnitorului Alexandru cel Bun de a-l executa pe Mihai,
acuzându-l de trădare. Pe când era purtat pe drumul spre execuţie, el a
cerut să se închine la Biserica „Sfântul Nicolae“ din Bucureşti. Aici, în faţa
sfântului altar, i-a promis Sfântului Nicolae că, dacă-l va scăpa de secure,
va ctitori o biserică care să-i poarte hramul.
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După ce s-a rugat, a urmat acea scenă, redată nu numai de
cronicari, în care gâdele, văzându-i privirea falnică, a aruncat securea,
neputându-i tăia capul. După aceasta, domnitorul a fost nevoit să-l ierte în
faţa presiunii publice.
El a reprezentat o izbăvire pentru poporul din Ţara Românească,
acesta sperând, încă de pe atunci, că el va fi cel care va sfărâma jugul
asupririi otomane.
Imediat după instalarea sa în scaunul de domn, i-a îndepărtat pe
toţi otomanii aflaţi în cetăţile Ţării Româneşti. Mihai a făcut acestea fiind
sfătuit şi de mitropolitul Dionisie Ralli.
„Nu pentru mine şi poporul meu am luptat, ci pentru cauza
creştinătăţii“
A fost domnitorul Mihai Viteazul un apărător al crucii şi al Bisericii
strămoşeşti?
Aceasta se subînţelege, el a fost un european în adevăratul sens
al cuvântului. Ca să vă dau un singur exemplu, Tratatul de la Târgovişte,
din mai 1598, încheiat cu reprezentantul Imperiului Habsburgic, una din
superputerile timpului, este o recunoaştere oficială a Bisericii Ortodoxe.
Este o configurare internaţională a caracterului Bisericii noastre Ortodoxe
şi a legalizării ei, pentru că Mihai luptase împotriva turcilor în calitate de
cruciat. Într-o scrisoare scrisă în limba italiană pe care i-a trimis-o ducelui
Ferdinanto de Medici în toamna anului 1599, spune foarte clar: „Nu
pentru mine şi poporul meu am luptat, ci pentru cauza creştinătăţii“.
Sub conducerea sabiei sale au luptat şi ortodocşii din sudul
Dunării, care au răspuns chemării adresate de domnitorul român fără a
avea pretenţia de a fi plătiţi. Este şi cazul lui Baba Novac, luptător care,
fiind originar de la sudul Dunării şi sârb la origine, s-a stabilit mai apoi în
Ţara Românească. Mihai Viteazul este singurul domnitor român cântat în
toţi Balcanii ca eliberator al Bizanţului, şi toţi sperau ca în „Sfânta Sofia“
să se mai poată face Sfânta Liturghie. Chiar patriarhul Constantinopolului
din acea vreme îşi punea mari speranţe în domnitorul român.
Prin activitatea sa, a fost consolidată identitatea Bisericii
Ortodoxe din Transilvania. Vorbiţi-ne despre rolul pe care l-a avut
domnitorul român în conservarea poziţiei Ortodoxiei în faţa
prozelitismului din acea perioadă?
În 1585 au trecut la greco-catolicism o parte din reprezentanţii
bisericii kievene, aceştia vrând să-i atragă şi pe arhiereii din Transilvania.
Atunci, Mihai Viteazul a luat toate măsurile pentru a evita această situaţie
problematică.
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Prin activitatea sa, încercările uniate de pe teritoriul Transilvaniei
au fost întârziate cu peste 100 de ani, iar acesta este un argument pentru
caracterul şi direcţia luptei sale.
După ce a ajuns şi domn al Transilvaniei, Mihai a impus şi
construirea unei catedrale ortodoxe în marginea oraşului Alba Iulia,
catedrală ce va fi subordonată Mitropoliei Ţării Româneşti.
Care era realitatea religioasă înainte şi în timpul domniei sale?
Era groaznică.Cei străini de neam erau impuşi în demnităţile
bisericeşti de la noi. Acest lucru este subliniat şi de „Aşezământul“ lui
Mihai Viteazul, care a fost păstrat la Mănăstirea Cozia, în care se spune
că: „S-a constatat că de-a lungul timpului nu se alege stareţul în
mănăstire după rânduială, ci sunt numiţi cei străini de neam care,
după ce obţin titlul de stareţ, încep să risipească sau chiar să vândă
averea mănăstirii“. Atunci s-a stabilit ca stareţul să fie ales din scaunul
mănăstirii şi nu din afara ei, după ce a stat cel puţin 5 ani în mănăstire.
Cel ce urma să fie stareţ trebuia să fie consacrat prin votul călugărilor din
obşte.
„El a pus mai mult preţ pe credinţa sa decât pe propria viaţă“
Unirea celor trei Principate Româneşti, Ţara Românească, Moldova
şi Transilvania, a însemnat şi unirea Bisericii?
Într-un fel da, deşi era unită într-o credinţă încă dinainte de acest
eveniment.Dar ar trebui spus altceva înainte de a vorbi despre unitatea
administrativă. Adunările eparhiale au fost prezidate după Unire de către
însuşi Mihai Viteazul: de la 1 noiembrie 1599, de când a intrat în Alba
Iulia, şi până la 1600.
În sec. al XIV-lea, regele Ludovic de Anjou îi înlăturase din viaţa
politică pe ortodocşi, iar marii boieri transilvăneni au trecut la catolicism
pentru a-şi putea păstra averile şi privilegiile. Acestă rânduială impusă în
Transilvania de Ludovic a fost schimbată de Mihai, care a cerut de prima
dată recunoaşterea Bisericii Ortodoxe, fapt privit de vechile autorităţi
transilvănene ca un act de mare îndrăzneală.
Pentru ca să ajungă principe al Transilvaniei, candidatul la scaun
trebuia să fie neaparat catolic. Deşi a fost sprijinit militar de papă şi de
catolici, Mihai a trecut peste această condiţie arătând că şi noi, ortodocşii,
suntem Biserică sobornicească şi universală, iar trecerea sa la catolicism
ar fi fost lipsită de sens. El a pus mai mult preţ pe credinţa sa decât pe
propria viaţă. Este, pe undeva, o comparaţie pe care o putem face între
Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, care nu a vrut să treacă la
islam pentru a-şi păstra demnităţile. La fel ca şi Brâncoveanu, Mihai a luat
cununa muceniciei, dar indirect, fiind mai apoi asasinat pe câmpia Turzii.
41

„Stareţul Serghie era, pentru Mihai Viteazul, la fel cum era
Daniil Sihastrul pentru Ştefan cel Mare“. Care a fost legătura
domnitorului cu feţele bisericeşti din timpului domniei sale?
Stareţul de la Tismana a fost pus de Mihai episcop la Muncaci,
pentru a da o replică episcopiei greco-catolice înfiinţate acolo. Stareţul
Serghie era, pentru Mihai Viteazul, la fel cum era Daniil Sihastrul pentru
Ştefan cel Mare, el ţinând cont de sfaturile sale. Era un lucru extraordinar
ca domnitorul ţării să ţină cont de sfaturile unui om cu viaţă îmbunătăţită,
aşa cum era stareţul Serghie de la Tismana, episcopul de Muncaci. Acesta
a revenit de la Muncaci la Tismana după pierderea Transilvaniei. De
asemenea, înainte de a intra în Transilvania, în 1599, a trimis călugării în
misiune, pe drumuri numai de ei ştiute, să vină şi să le spună românilor de
peste munţi că va veni un principe ortodox care-i va elibera, ridicând astfel
toată Transilvania în picioare. După moartea domnitorului român, Dieta
transilvană a hotărât ca monahii din Ţara Românească să nu mai treacă
hotarele Transilvaniei.
În groaznica toamnă a anului 1600, atunci când domnitorul Mihai a
fost înfrânt şi trădat, mănăstirile din Ţara Românească au fost cele care
l-au sprijinit financiar pentru a merge în audienţă la Rudolf al II-lea, la
porţile Vienei. Atunci când el a fost gonit de toţi aici, în biserică a aflat
sprijin.
„Fără Mihai Viteazul, Moldova şi Ţara Românească ar fi putut
deveni paşalâcuri“
Cum descrieţi relaţia dintre Ortodoxie, catolicism şi mahomedanism
din timpul domniei lui Mihai Viteazul?
La început nu a fost primit cu încredere de catolici, deoarece el
fusese adus pe tron de Cantacuzini, familie cu înalte demnităţi în Imperiul
Otoman. Era în pragul războiului de 13 ani (1593-1606) atunci când se
încerca convertirea Ortodoxiei la catolicism după reforma lui Martin
Luther. În acest context, vine pe tron Mihai, în situaţia în care papa căuta
să întemeieze Liga Sfântă pentru apărarea creştinătăţii. El a dorit să
construiască o Dacie ortodoxă, cei din Transilvania, împreună cu papa,
visau la o Dacie catolică, iar turcii credeau în făurirea unei Dacii otomane
tocmai pentru a putea stăpâni gurile Dunării. În acest context, Mihai
Viteazul s-a dovedit a fi un apărător al Ortodoxiei.
A ajuns, până la urmă, să se impună ca un erou chiar în ochii
otomanilor, iar în raport cu catolicii a reuşit să semneze tratat pe picior de
egalitate, obţinând astfel recunoaşterea oficială a Bisericii Ortodoxe. Dacă
nu era Mihai Viteazul, Moldova şi Ţara Românească ar fi putut deveni
paşalâcuri.
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Simbol al unităţii naţionale şi al Ortodoxiei noastre
.
Cum s-a păstrat imaginea domnitorului în conştiinţa Bisericii şi de ce
capul său a fost aşezat la Mănăstirea Dealu?
Era normal să se păstreze la Mănăstirea Dealu, aceasta fiind
ctitoria bunicului său, Radu cel Mare. Capul său a devenit după moarte un
simbol, la Mănăstirea Dealu făcându-se foarte multe pelerinaje. A fost
ţinut o vreme într-o biserică românească din Ucraina, la sfântul altar. A
devenit simbolul unităţii naţionale şi al Ortodoxiei noastre. Este un simbol
al jertfei. Mihai Viteazul ne-a arătat că putem să dobândim ceea ce nici
măcar nu gândeam că se poate dobândi. Conştiinţa lui se păstrează prin
pomelnicele ctitoriceşti. Este pomenit alături de ctitori, iar în cazul Bisericii
din Oltenia, cu atât mai mult, deoarece el fusese banul Craiovei.
Nu numai un mare războinic, ci şi om de mare cultură
De unde a moştenit Mihai Viteazul dragostea pentru valorile ţării şi
ale Bisericii străbune?
În nici un moment nu s-a pus la îndoială credinţa sa, el fiind un
Cantacuzin. Mama sa, Teodora, care se trăgea din neamul acesta al
Cantacuzinilor, a fost îngropată la Mănăstirea Cozia, unde a murit ca
monahie. Educaţia creştină pe care a primit-o din partea mamei l-a făcut
pe Mihai nestrămutat în credinţa sa. Toţi îl văd pe Mihai Viteazul: doar ca
un mare războinic, dar el a fost şi un om de o mare cultură. În timpul său,
cronicarul de origine germană Baltazar Walter Silezian transcria cronica
Buzeştilor, care ar fi fost scrisă la Biserica „Sfinţii Arhangheli“ din Craiova.
În cronica sa, Baltazar descrie faptele de eroism ale domnitorului şi
confirmă înflorirea culturii în timpul domniei sale. Cronica este deosebit de
generoasă, arătând şi faptele boierilor din jurul său.
Mihai Viteazul, ctitor bisericesc - Vorbiţi-ne despre calitatea
de ctitor a domnitorului român.
Mihai a sprijinit negreşit Biserica, fiind pictat în mai multe lăcaşuri
de cult la locul închinat ctitorilor.Este reprezentat pe peretele Mănăstirii
Călui, deşi aceasta era ctitoria Buzeştilor. De asemenea, este pictat şi la
Biserica „Cuvioasa Parascheva“ din Râmnicu Vâlcea, unde tatăl său
contribuise material. La Mănăstirea Călui, Mihai apare într-o ipostază
inedită, aceea de domnitor împărat bizantin, ca fiind singurul care putea
să conducă lupta creştină şi cauza ortodoxă spre biruinţă. Hramul Bisericii
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Craiova este dat de fraţii Buzeşti în
cinstea domnitorului ţării Mihai Vodă, acesta fiindu-le chiar rudă.
În calitate de ban, a ctitorit Mănăstirea Mihai Vodă, înzestrând-o cu
toate cele de trebuinţă. Această mănăstire a fost foarte importantă pentru
apărarea Bucureştiului, fiind poziţionată strategic, pe Dealul Spirii. Mai
târziu, acolo au fost adăpostite arhivele statului.
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Tot aici era locul de întâlnire al cavalerilor din Ordinul Mihai
Viteazul, cei care luptaseră pentru ţară. Biserica mănăstirii a purtat hramul
„Sfântul Nicolae“, fiind făcută de el ca mulţumire adusă de Dumnezeu
pentru că a fost scăpat de securea călăului. În 1595, Mănăstirea Mihai
Vodă a fost ocupată şi distrusă de trupele lui Sinan Paşa, mai apoi fiind
refăcută şi înzestrată, tot de Mihai, cu mai multe moşii.”

B. Mihai Viteazul şi ortodoxia românească
Theodor DAMIAN scrie articolul “Mihai Viteazul şi ortodoxia
românească” publicat in Revista Limba Română Nr. 3-4, anul XXV, 2015
http://limbaromana.md
“Mihai Viteazul este una dintre piramidele semnificative ale
neamului românesc cu moartea – viaţa ei. El, sacrificatul, dar mereu viu în
conştiinţa neamului său, el, cel ucis mişeleşte, dar al cărui chip străluceşte
în tablourile native ale nenumăratelor biserici şi mânăstiri pe care le-a
ctitorit, restaurat şi înzestrat în cele trei ţări ale Daciei mari, visul său cel
mult dorit. Astăzi îl cinstim pe cel ce prin jertfa lui s-a aşezat la temelia
fiinţei neamului, participând astfel la lupta şi dorul acestuia de unitate
naţională.
Când a venit Mihai Viteazul la putere, situaţia Bisericii Ortodoxe
Române în Transilvania era dramatică.Deşi românii erau majoritari acolo,
religia lor nu era recunoscută ca religie oficială, de stat, ci era doar
tolerată. În schimb, catolicismul şi confesiunile desprinse din el după
reforma lui Martin Luther din 1517, luteranismul, calvinismul,
unitarianismul erau recunoscute ca oficiale sau „recepte”, deşi erau
practicate de minorităţi.
În acest context, fiecare confesiune neortodoxă făcea un
prozelitism agresiv în rândurile românilor ortodocşi. Catolicii, de exemplu,
încă înainte de apariţia protestantismului în Transilvania, îi înlăturaseră pe
românii ortodocşi din viaţa politică a ţării, iar boierii locului, pentru a-şi
păstra averile şi privilegiile, au trecut la catolicism. Calviniştii, la rândul
lor, ca un alt exemplu, încercau să atragă românii la credinţa lor: au
instituit funcţia de episcop româno-calvin, au tipărit cărţi cu caracter calvin
şi au impus restricţii de tot felul ierarhilor, protopopilor şi preoţilor
ortodocşi. Convertirea românilor ducea implicit la maghiarizarea lor.
Un alt eveniment care punea presiune pe românii din Transilvania
l-a reprezentat schisma petrecută în 1585 în Biserica ucraineană, când o
parte din reprezentanţii Bisericii Ortodoxe de acolo a trecut la uniaţie unirea cu Roma – aceştia încercând să atragă de partea lor şi pe arhiereii
români din Ardeal.
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Prin măsurile luate, prin unirea principatelor realizată prin toate
acţiunile sale de consolidare a Bisericii Ortodoxe Române, Mihai Viteazul
a reuşit să întârzie cu peste 100 de ani termenul uniaţiei la noi.
Tot pentru salvarea ortodoxiei în Transilvania de acţiunile
prozelitiste catolice şi protestante, în 1595 Mihai Viteazul a încheiat un
tratat între el şi Sigismund Bathory, în care, printre altele, se prevedea ca
bisericile româneşti din Ardeal şi Banat să treacă sub ascultarea directă a
Mitropolitului Ungro-Vlahiei cu sediul la Târgovişte, ca astfel Biserica
Ortodoxă din Transilvania să aibă libertate deplină, preoţii nemaifiind
stânjeniţi în exercitarea funcţiilor lor şi fiind scutiţi de sarcinile iobăgiei.
Intrarea Bisericii Ortodoxe din Transilvania în jurisdicţia celei din UngroVlahia constituia, pe de o parte, o unire de facto la nivel bisericesc a
românilor din cele două principate, iar pe de altă parte, indica unitatea
care exista deja de veacuri.
După ce Alba Iulia a devenit capitala principatului autonom al
Transilvaniei – în urma transformării Ungariei în paşalâc turcesc în 1541 –
sediul Mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei s-a stabilit aici (în 1572).
În timpul lui Mihai Viteazul, mitropolit al Transilvaniei era Ioan de la
Prislop, în vremea căruia voievodul român a ridicat o nouă catedrală şi o
reşedinţă mitropolitană în Alba Iulia (1597), cu o serie de edificii
adiacente. Mihai Viteazul intenţiona astfel să creeze în capitala
principatului un puternic centru spiritual şi cultural românesc.
Iată mărturia lui Petru Movilă, Arhiepiscop, Mitropolit al
Kievului, Arhimandrit al Lavrei Pecerska, cu mâna proprie.
„Când Mihail-vodă, domnul Ungro-Vlahiei, l-a alungat pe
Andrei Bathori şi a luat sceptrul Ardealului, a sosit în oraşul de
scaun, numit Bălgrad, şi a voit ca să zidească acolo, în oraş, o
biserică ortodoxă. Însă preoţii, orăşenii şi toţi boierii, fiind de
credinţa latinească (a Papei), nu-i îngăduiau să zidească, zicând că ei
sunt de credinţa dreaptă şi de aceea nu doresc să aibă în oraşul lor o
biserică de lege străină. Atunci domnitorul le-a spus: “Voi nu sunteţi
mărturisitori ai dreptei credinţe, căci nu aveţi harul Sfântului Duh în
biserica voastră. Noi însă, fiind dreptcredincioşi, avem puterea cea
adevărată a harului Sfântului Duh, pe care şi cu fapta suntem gata
întotdeauna s-o arătăm, cu ajutorul lui Dumnezeu”.
Dar ei voiau să-şi dovedească dreptatea prin înfruntare de
cuvinte şi dispute. Ci el le-a zis: “Nu, nu prin dispute, ci cu fapta
vreau s-o dovediţi, altfel vă voi arăta eu, întru încredinţarea tuturor”.
Iar ei i-au spus: “Cum să arătăm? Căci nu e cu putinţă să dovedim
decât cu cuvântul sfintelor scripturi”. El le-a zis: “În dispute este
osteneală fără de capăt, dar noi, fără înfruntări de vorbe, putem uşor
să dovedim cu ajutorul lui Dumnezeu.
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Haideţi, zice, în mijlocul oraşului şi acolo să ni se aducă apă
curată, iar arhiereul meu şi preoţii săi o vor sfinţi în văzul tuturor. Tot
aşa vor face şi ai voştri, deosebit, şi, sfinţind-o, o vom pune în
biserica voastră cea mare, în vase osebite, pe care le vom astupa şi
le vom pecetlui cu peceţile noastre, pecetluind şi uşa bisericii pentru
40 de zile. Şi a cui apă va rămâne nestricată, ca şi cum de-abia ar fi
fost scoasă din izvor, credinţa aceluia este dreaptă, iar dacă apa
cuiva se va strica, credinţa lui este rea. Dacă apa mea va rămâne
nestricată, cum nădăjduiesc că mă va ajuta Dumnezeu, voi n-o să vă
mai împotriviţi şi o să-mi îngăduiţi să zidesc biserica, iar dacă nu,
facă-se voia voastră, n-am s-o zidesc”. Ei au strigat cu toţii într-un
glas: “Bine, bine, să fie aşa!”.
Şi, a doua zi dimineaţa, a ieşit domnitorul cu toţi boierii şi
curtenii săi în piaţă, cu episcopul şi cu preoţii, slujind litia după
obicei, cu cruci, cu lumânări şi candele. Şi, ajungând la locul
pregătit, au săvârşit marea sfinţire a apei, rugându-se cu toţii lui
Dumnezeu, cu lacrimi şi suspine, să proslăvească dreapta credinţă,
iar pe cea rea s-o facă de ruşine. Tot în piaţă, dar deoparte, în faţa
tuturor, latinii au sfinţit apa şi au sărat-o. După care, astfel sfinţinduşi apa, fiecare a turnat apa lui sfinţită în câte un vas osebit, apoi şi-au
pus peceţile pe amândouă părţi ale vaselor, le-au dus şi le-au pus în
biserica cea mare, au încuiat uşile! Ei le-au pecetluit şi au plecat.În
fiecare zi, domnitorul cu episcopul, cu preoţii şi cu toţi
dreptcredincioşii, se rugau, postind. Tot aşa au făcut şi latinii.
Şi după ce au trecut 25 de zile, Dumnezeu i-a dat episcopului
un semn. El a venit la domnitor şi i-a zis: “Doamne, cheamă-i pe
latini şi pe preoţii lor şi nu aştepta ziua a patruzecea, cea hotărâtă.
Să mergem la biserică şi, desfăcând peceţile, să deschidem uşile.
Vei vedea harul lui Dumnezeu, iar robii Lui, care-şi pun cu adevărat
nădejdea în El, nu se vor face de ruşine”.
Domnitorul, chemându-i pe toţi, precum l-a sfătuit episcopul,
a mers la biserică şi, deschizând uşile, au intrat cu toţii. Mai întâi,
episcopul ortodox, îngenunchind, s-a rugat cu lacrimi la Dumnezeu,
zicând: “Doamne, Dumnezeule, Unul în Sfânta Treime slăvit şi
preamărit, precum înainte vreme pe dreptul Tău Ilie l-ai auzit vestind
cu foc adevărul Tău şi i-ai ruşinat pe cei de rea credinţă, auzi-mă
acum şi pe mine, robul Tău nevrednic, dimpreună cu toţi robii Tăi de
aici, nu pentru vrednicia noastră, pe care n-o avem, ci pentru slăvirea
Numelui Tău sfânt şi pentru întărirea credinţei noastre, care este
adevărata credinţă în Tine, arată întreg harul Sfântului Duh în apa
aceasta, ca prin nestricăciunea ei să vadă toţi că numai în biserica
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Ta grecească şi sobornicească de la Răsărit se află credinţa cea
adevărată şi harul cel adevărat al Sf. Duh.
Căci Tu eşti singurul Care pe toate le binecuvântezi şi le sfinţeşti,
Dumnezeul nostru, şi slavă Ţie îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin!”.
Ridicându-se şi cântând: “Doamne, Lumina mea şi
Mântuitorul meu, de cine să mă tem” – a rupt pecetea vasului cu apă
sfinţită şi, uitându-se la ea, a găsit-o mai curată şi mai limpede decât
înainte, cu mirosul neschimbat, ca şi cum ar fi fost luată dintr-un
izvor curgător, după care strigat, zicând: “Slavă Ţie, Dumnezeul
nostru, Care Ţi-ai plecat urechea la rugăciunile noastre. Slavă Ţie,
Care proslăveşti Biserica Ta, Slavă Ţie, Care întăreşti cu slavă
credinţa cea dreaptă şi nu ne-ai făcut de ruşine în aşteptările
noastre”. Şi a zis către toţi: “Veniţi să vedeţi cum a stat această apă
atâtea zile, rămânând nestricată datorită harului Sfântului Duh, şi
încredinţaţi-vă că adevărată este credinţa noastră ortodoxă”.
Iar latinii, rugându-se şi făcând slujbă după cum le era
obiceiul, au rupt pecetea vasului în care se află apa lor şi, cum l-au
destupat, toată biserica s-a împlut de duhoare, că s-au înspăimântat
toţi latinii şi au strigat cu uimire: “Adevărată este credinţa grecească
pe care o ţine domnitorul. Să-şi zidească, deci, biserică în oraşul
nostru, căci, fiindcă nu i-am îngăduit, Dumnezeu s-a mâniat pe noi şi
ne-a împuţit apa”. Şi astfel, făcuţi de ocară, latinii şi cu preoţii lor
s-au împrăştiat cu mare ruşine, iar unii dintre ei s-au convertit la
credinţa ortodoxă. Iar domnitorul, cu episcopul său, cu preoţii, cu
toţi boierii şi ostaşii săi, plini de bucurie şi fericire, s-au întors la
curte, slăvindu-L şi mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru minunea ce a
fost spre întărirea adevăratei credinţe ortodoxe. În aceeaşi zi a făcut
un mare ospăţ pentru întregul oraş şi pentru toată oastea sa.
Şi cele scrise aici le-am citit într-un letopiseţ muntenesc şi leam auzit de la mulţi oameni vrednici de crezare, care au văzut cu
ochii lor, dar mai ales de la părintele, care pe atunci era vistiernic, iar
acum este mare logofăt al ţării Ungro-Vlahiei, şi de la Dragomir,
marele pitar al aceleiaşi ţări.”
În dragostea şi devotamentul său faţă de Biserica neamului, Mihai
Viteazul s-a înconjurat în permanenţă de oamenii Bisericii, preoţi,
călugări, stareţi, episcopi, mitropoliţi. Până şi pe câmpul de luptă era
însoţit de preoţi, după cum ierarhi ai Bisericii erau trimişi de el în misiuni
diplomatice. Aşa a fost Eftimie Mitropolitul sau Luca din Cipru, mitropolit al
Ungro-Vlahiei, care a fost trimis la principele Transilvaniei şi la ţarul
Rusiei.
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Mitropoliţii Dionisie Ralli şi Ioan de la Prislop al Transilvaniei,
precum şi stareţul Serghie de la Tismana, devenit mitropolit de Muncaci,
în Maramureş, au fost sfetnici apropiaţi ai domnitorului, acesta din urmă
fiindu-i precum Daniil Sihastrul lui Ştefan cel Mare.
Ataşamentul voievodului pentru viaţa monastică şi oamenii ei era o
trăsătură a familiei lui, de aceea nu e de mirare că însăşi mama sa,
Teodora, s-a călugărit la mânăstirea Cozia sub numele de Maica Teofana.
Mihai Viteazul s-a impus ca erou nu numai otomanilor (fiind
recunoscut ca Domnitor de Mohamed al III-lea, Marele Sultan al Imperiului
Otoman), dar era curtat chiar şi de marii împăraţi ai Europei, încheind, de
pildă, un tratat (Tratatul de la Târgovişte, 1598) cu reprezentantul
Imperiului Habsburgic prin care se făcea recunoaşterea oficială a Bisericii
Ortodoxe Române, reuşind astfel să pună pe picior de egalitate Biserica
ortodoxă şi cea catolică.
În afară de marile servicii aduse neamului său şi Bisericii Ortodoxe
Române, Mihai Viteazul a fost şi o persoană de evlavie şi credinţă. Istoria
consemnează faptul că Mihai cunostea Psaltirea lui David pe de rost iar
în războaie purta după sine un cort de slujire, unde un preot oficia
cuvenitele slujbe. Domnitorul şi-a arătat mereu credinţa în Dumnezeu, a
fost apropiat de călugări, a avut duhovnicul său şi a murit ca martir.
Nu puţini sunt cei care au considerat că marele voievod român ar
trebui să fie canonizat.
De ce-l sărbătorim pe Mihai Viteazul? La această întrebare nu
putem răspunde decât printr-o altă întrebare: Cum să nu-l sărbătorim?
Viaţa sau soarta lui neferice, moartea lui „divină” cum ar zice
Michelangelo, toate şi-au pus amprenta în mod definitiv şi irevocabil pe
sufletul românesc. Demiurg al unităţii noastre naţionale, Mihai Viteazul
arde ca o torţă victorioasă în conştiinţa românească, exprimând destinul
de care a avut parte: veni, vidi, vici.
Dacă întrebăm unde este Mihai Viteazul?, nu putem decât să ni-l
imaginăm pe voievodul român strigându-ne de dincolo de mormânt şi prin
veacuri în cuvintele nemuritoare ale lui Coşbuc: „Sunt suflet în sufletul
neamului meu”.

C. Mihai Viteazul în Transilvania
Domnul Academician Ioan-Aurel Pop, la Întâlnirile Matricei IV din
23 oct 2017 la Câmpeni, jud Alba prezintă tema „Ce au făcut Mihai
Viteazul şi Avram Iancu pentru România” (sursa www.matricea.ro):
“Ce se întâmplă în interiorul Transilvaniei când intră Mihai Viteazul?
Stăpânii de pământ erau de trei feluri: unguri, secui și sași.
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Românii erau “clasa muncitoare”. Erau “robii muncii tăcute”.
Datoria lor era să producă, să facă armată și să își dea sângele pentru
patrie, să plătească taxele la timp, să-și dea obolul, să nu meargă la școli,
și să trăiască cum pot.
Deci era așa-numitul regim al celor trei națiuni și patru religii.
Națiunile erau: națiunea maghiară, săsească și secuiască, iar “religiile ”
(între ghilimele zic religiile, că părintele mă vede), ele sunt de fapt
confesiuni, că religiile sunt cele mari: religia creștină, religia mozaică,
religia islamică, religia budistă. Astea sunt religii, dar catolicismul,
ortodoxia, calvinismul, astea se numesc confesiuni. Şi, în Ardeal, erau
oficiale: confesiunea calvină a ungurilor, confesiunea unitariană cam tot a
ungurilor (anti-trinitară – nu acceptau Sfânta Treime, adică unitatea între
Tată, Fiu și Sfântul Duh, și nici sfințenia Mântuitorului, de altfel), sașii erau
luterani, și romano-catolicismul maghiar era slab – câțiva maghiari, secui
mai ales, rămăseseră romano-catolici.
Românii erau cu toții ortodocşi, adică de rit bizantin, și nu erau
recunoscuți nici ca națiune, nici ca religie. Şi erau răbdați în țară, adică
acceptați să trăiască – vă spun acum în limba latină, și vă traduc: usque
ad bene placitum principum et regni-colarum – până va ține bunul plac al
principilor și cetățenilor, românii nefiind considerați cetățeni – sau, după
unii, cetățeni de mâna a doua. Cu alte cuvinte, termenul de român, sau în
documentele latine valah, că valah și român e tot una, sunt sinonime,
termenul de valah era sinonim cu iobag.Iobag înseamnă țăran șerb sau
țăran dependent, muncitor al gliei, legat de pământ.
Mihai Viteazul, când a intrat în Transilvania, a găsit această țară
cu trei națiuni, patru religii oficiale, în care românii nu se regăseau. A
trecut pe la Brașov și a stat în jilțul bisericii Sfântul Nicolae din Șchei –
ctitorie veche, străveche, nici nu se știe anul fondării, numai când s-a
făcut biserica de piatră se știe – unde erau ctitori mai toți înaintașii lui,
domni ai Ţării Românești și Moldovei, și a fost primit bine. S-a îndreptat
mai departe spre Sibiu, prin Făgăraș, și a ajuns la Șelimbăr. La Șelimbăr
a fost așteptat de oastea oficială a Principelui Transilvaniei, un tânăr de
vreo 28 de ani care era și cardinal deja, Báthory András, Andrei Báthory.
Oastea a fost risipită, bătută complet la 28 octombrie, și la 1 noiembrie a
intrat triumfal în Alba-Iulia, și a avut orgoliul să îi vadă îngenunchiați pe cei
care altădată îi îngenunchiau pe români. S-a proclamat Principe al
Transilvaniei cu ajutorul autorităților locale și a declarat că va respecta
toate rânduielile țării ca să ducă țara înainte, adică cele trei națiuni, cele
patru religii, Dieta țării o va convoca… Dar, în același timp, a luat și niște
măsuri care demonstrează dorința lui de a fi Domnul românilor.
Nu degeaba a fost făcut erou național – și nu a fost făcut de noi, a
fost făcut de conștiința publică, generații la rând.
49

Mihai Viteazul, în Transilvania, a convocat patru diete. Dietă
înseamnă Adunarea Ţării, azi i-am zice Parlament. Trei s-au întrunit și, cu
ajutorul Dietelor, ca să vedeți ce mentalitate modernă, a adoptat hotărâri,
i-a pus pe deputați să voteze, fără niciun român în Dietă, numai el.
Odată, s-a adresat Dietei și a zis că vrea ca turmele din satele
românești să aibă drept de pășunat liber în hotarul satelor săsești și
ungurești, fiindcă numai reciproca era valabilă. Deci turmele din satele
săsești și ungurești intrau peste tot în satele românești, fără nici o
problemă.Dacă se întâmpla invers, păstorul putea fi spânzurat. La 1548,
în Ţara Făgărașului, un păstor care nu și-a păzit bine turma, că era ploaie
afară și vânt, a fost spânzurat că a scăpat turma în hotarul unui sat
săsesc. Și Mihai a zis ”Nu! De acum încolo țăranul e țăran, oile sunt oi
toate, indiferent de etnie”. În altă Dietă a hoărât că limba română devine
limbă oficială în Transilvania – fără să desființeze latina şi maghiara. A zis:
“Alături de limbile vechi, punem şi româna”. “Mărite Doamne”, i-a
spus un nobil maghiar, “așa ceva nu a fost niciodată în țara noastră –
limba supușilor să fie recunoscută.” “De azi, va fi!”, a spus Mihai.
Toate aceste măsuri sunt de o importanță specială, și prima dintre
ele a făcut-o – ca să vedeți că avea gând în legătură cu Adealul – încă
înainte de intrarea în Transilvania. Este faimosul tratat de la Alba-Iulia de
la 1595, prin care a reașezat Biserica Ortodoxă a Transilvaniei sub
oblăduirea Mitropoliei Țării Românești, după tradiția veche, de la Mircea
cel Bătrân! Că Biserica noastră, răsăriteană, merge mână în mână cu
Statul. Dacă Statul e de o lege ne-ortodoxă, și Biserica noastră e de
religie ortodoxă, nu are cum colabora cu Statul. Şi atunci, Mihai a zis: “La
noi, în Țara Românească, Biserica și stăpânirea sunt una. Şi punem
Biserica Transilvaniei din nou sub oblăduirea Statului românesc, căci
Biserica Transilvaniei este Biserică românească”. Și a făcut, în Cetate, la
Alba-Iulia, Biserică Românească Mitropolitană, ceea ce iarăși nu se mai
pomenise.
A mai făcut ceva Mihai Viteazul. (…) Preoții români erau, practic,
iobagi, peste săptămână – munceau cu brațele câmpul, și duminica
trebuiau să slujească. Toți ceilalți preoți – romano-catolici, calvini,
unitarieni şi luterani – erau liberi, n-aveau obligația să muncească
pământul. Şi Mihai a zis: „De acum, nici preoții români nu vor mai
munci peste săptămână pământul, ci vor fi în rând cu ceilalți
preoți”.N-a fost primită bine măsura, firește, și a fost acuzat că vrea să
strice rânduielile țării.
În fine, la urmă, s-a convins că nu se poate, și a adresat un
memoriu Împăratului, în care îi spune: „ÎnălțateDoamne, să lăsăm în
Ardeal numai pe lotreni,” (adică, luterani, sașii)
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„să îi lăsăm pe catolici„ – că asta era credința Împăratului – „și pe
ortodocși.”Restul, n -a zis că-s păgâni, dar aproape.„Și să facem
rânduială în Ardeal.”
Împăratul a primit acest memoriu și – zic unii consilieri – era pe
cale să aplice acest lucru. Sigur că nu era drept, că în Transilvania
câștigase teren Reforma religioasă de acum 500 de ani, și mulți catolici
trecuseră la calvinism, la luteranism, la unitarianism, și nu era drept să le
desființezi, dar era o disperare în măsurile lui, deci a vrut să ridice
ortodoxia la rang de religie recunoscută. Repet, nu singura, alături
de altele! Limba română la rang de limbă oficială – nu singura, alături
de altele!
A căzut, pentru că nici împrejurările interne, nici cele internaționale
nu erau favorabile. Îl ura nobilimea, în primul rând din Ardeal, dar îl urau și
marile puteri din afară. Mihai Viteazul a fost, în primul rând, un mare
luptător antiotoman, să știți. Este ultimul mare general al Europei, despre
care se spera că va putea elibera Constantinopolul de turci. Era așteptat
la Constantinopol ca un eliberator, și el a și spus că era creștin mai
întâi, și că a ridicat țara asta a lui din dragoste pentru creștin ătate.
Deci era ca un cruciat. Lupta în numele crucii. Și -a cucerit un renume
înainte de a intra în Ardeal, dar când a intrat în Ardeal a luat aceste
măsuri, de care vă spun eu.
În mai 1600 a intrat în Iași, și în Iași s -a intitulat Domn al Țării
Românești, al Ardealului și a toată Ţara Moldovei. Și a luat stemele celor
trei țări: acvila munteană, bourul moldovean și turnurile Transilvaniei, și a
făcut o singură stemă. Și l-a chemat pe Nicolae Pătrașcu, moștenitorul, și
i-a spus: „Tu vei domni peste toate!”.
Lumea
zice:
„Bine,
bine,
dar
n-avea
conștiință
românească”.Eu mă îndoiesc. Poate că nu avea în prim plan conștiința
românească. Vă spun sincer că nu cred că Mihai Viteazul a vrut să
formeze o Românie – că nu se putea atunci -, dar ideea de a-i strânge pe
români la un loc a fost în mintea lui, și vă spun și de ce. Avem câteva
mărturii, numai una v-o dau:
Un mare cronicar umanist maghiar – care, înainte de a intra Mihai
în Transilvania, lucru care s-a întâmplat în 1599, îl face erou european și
zice că e urmașul romanilor, și că românii sunt glorioșii descendenţi ai
Romei, pentru că acolo a fost provincia Dacia, și împăratul Traian i -a
colonizat, și ce bine și frumos este -, după ce Mihai a intrat în
Transilvania, nu-l scoate din valahul și tiranul, și barbarul. Că a îndrăznit
să intre într-o țară în care o elită minoritară îi conducea pe români, și a
îndrăznit să schimbe rânduiala sau să trezească speranțe! Și el ce spune
la un moment dat?
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După bătălia de la Șelimbăr, în care Mihai a fost învingător, acest
cronicar, pe care îl cheamă István Szamosközy sau Stephanus Zamozius
(un nume latinizat), zice: „La vestea bătăliei nenorocite de la Șelimbăr,
s-au ridicat la luptă valahii – și cei de la noi, și cei din Țara
Românească – și împreună, și separat, au ocupat drumurile, orașele
și au ucis pretutindeni pe nobili”.
De ce? Și acuma vine explicația: „Mânați de încrederea că aveau
un domn din națiunea lor”. Repet! „Mânați de încrederea că aveau un
domn din națiunea lor.”
Lumea nu era proastă atunci, cum ne închipuim unii dintre noi. Se știau
deosebiri confesionale, lingvistice, și ideea de români exista, pentru că
cronicarul zice: “Românii și-au luat nasul la purtare pentru că aveau
încredere, fiindcă pentru prima oară în Ardeal era un domn de
națiunea lor.”
Altă măsură, după ce Mihai a fost omorât pe câmpul Turziii – nu
Câmpia Turzii, Câmpia Turzii e altceva -, lângă Turda, acolo unde s-a
întâmplat evenimentul, prima măsură luată de Dieta Transivaniei condusă
de nobili maghiari, de sași și de secui a fost următoarea:
„Niciodată legăturile cu Țara Românească și Moldova să nu
mai fie reluate, să păzim frontierele. Valahii din Țara Românească și
Moldova să nu mai intre aici – și mai ales preoți și călugări, căci
Mihai a făcut Unirea prin tainica lucrare a preoților săi ”, care treceau
munții ușor, că știau cărările cucului, nu aveau nevoie de drumurile largi.
Și Mihai a lăsat asemenea amintire, deci, în Ardeal. Deosebită.
“La vestea bătăliei nenorocite de la Șelimbăr, s-au ridicat la luptă
valahii – și cei de la noi, și cei din Țara Românească – și împreună, și
separat, au ocupat drumurile, orașele și au ucis pretutindeni pe
nobili, mânați de încrederea că aveau un domn din națiunea lor”
Cronicarul maghiar István Szamosközy (1570-1612)
Și, după plecarea lui Mihai, Principatul Transilvaniei a devenit
Principat calvin, adică toți principii au fost calvini în secolul XVII-lea, și de
etnie maghiară, și au avut grijă ca nici un român să n-ajungă într-o funcție
publică. Biserica noastră Ortodoxă a ajuns aproape calvinizată, pentru că
a fost pusă în subordinea Principelui calvin, și în fruntea ei s-a numit un
superintendent calvin. Vă spun asta pentru că, pe fondul ei, s-a produs și
Unirea cu Roma, adică Unirea unei părţi a românilor cu Biserica Romei,
încât Mitropolitul de Alba-Iulia Atanasie [Anghel] a trebuit să accepte
tratative, fiindcă Biserica noastră era strivită. Şi, când au venit promisiuni
de la Roma și de la Viena, că toate rânduielile no astre vor fi respectate,
trebuia să fii lipsit de judecată ca să nu accepți tratative. Dacă ți s-a spus
că ți se respectă Biserica, rânduiala, calendarul, ortodoxia toată, și numai
trebuie să îl recunoști pe Papa de la Roma…
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Încă, un protopop naiv a și întrebat: „Da’ Papa acela a venit
vreodată pe la noi? Ne-a tulburat?”„Nu, niciodată.”„Ei, păi atunci îl
pomenim!”
Deci, n-a existat conștiința că ne părăsim credința. Când s-a făcut
Unirea cu Biserica Romei, a existat conștiința că ne lasă să fim în
rânduiala noastră, deoarece calvinii, știți ce au făcut? Pândeau în
bisericile și în cimitirele noastre, nu au lăsat cultul morții – adică să nu faci
tu pomeni la înmormântare, ci după -, n-au lăsat lumânările în biserici,
icoanele le-au prohibit, au zis că icoanele sunt periculoase.
Or, omul de rând – care nu înțelege teologia profundă, dar înțelege
rânduiala lumii, înțelege slujba religioasă, știe cum se face un prohod, o
cununie, un botez -, când o văzut că s-amestecă să nu te lase cu
lumânarea, să nu te lase pe tine să dai pomană la mort, să nu te lase să
faci masă după ce s-a întâmplat nenorocirea, trecerea în altă lume a celui
defunct, o zis: „Doamne, dar ăștia ne distrug Biserica!”. Şi Biserica
Romei a venit cu ideea: „Veți face tot ce ați făcut, cum vreți voi –
numai să recunoașteți patru puncte.” Nu intru în detalii.Unul, cel mai
important era recunoașterea Papei, care n-a venit niciodată pe la noi –
decât acuma, mai nou.

D. Uciderea mișelească
Descrierea uciderii mişeleşti şi soarta rămăşiţelor pământeşti ale
Bravului Mihai în cronici interne şi externe, în corespondenţe purtate între
personalităţi ale vremii precum şi în alte documente: (sursa
https://danielvla.wordpress.com /)
1) „Mihai a fost ucis conform poruncii primite de la Împăratul
Rudolf al II-lea, iar eu am executat-o.” (1601 Giorgio Basta, într-o
scrisoare adresată Arhiducelui Mathia, viitorul împărat habsburg).
2) „A fost trimisă o mare trupă de valoni în tabăra valahului Mihai,
în urma unui sfat de taină ţinut de Basta. György şi căpitanii săi în
noaptea de 8 august 1601, cum să-şi desfăşoare trupele pentru o
confruntare cu valahul … Unul din căpitani cu numele Bori (Beaury) dacă
a intrat în cort împreună cu încă câţiva a pus mâna pe Mihai zicând: „Eşti
prins!”, Mihai i-a zis:” Ba!” şi cu aceasta pus-a mâna pe sabie s-o scoată.
Un valon ţintind cu puşca a slobozit-o şi l-a lovit în mâna stângă cu care a
căutat să scoată sabia, căci Mihai Vodă era stângaci. Alt valon i-a
străpuns îndată pieptul cu sabia, al treilea valon l-a împuşcat în spate şi
astfel prăbuşindu-se i-au tăiat capul cu propria sabie. Şi jefuindu-l şi
împărţindu-i toată prada ce o avea în cort și vitele de afară, i-au tăiat
capul în cort şi a zăcut trei zile gol, la marginea drumului.
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Capul, cu barbă cu tot, l-au pus pe hoitul unui cal, care murise acolo tot
atunci şi astfel a stat capul acolo mult timp.” („Istoria Transilvaniei” de
István Szamosközi (1565 – 1612) – istoric maghiar din Transilvania).
3) „O vreme mijlocitorul (Beaury) lui Basta cercetează aici şi acolo
şi, pe neaşteptate, trupa valonilor înconjoară cortul lui Mihai, Beaury şi alţi
câţiva subalterni ai săi au intrat în cortul lui Mihai pe care l-au găsit liniştit
şi stând întins. Beaury, adresându-se acestuia, spune: „Eşti prizonier !”,
la care acesta răspunde: „Nicidecum !” şi spunând aceasta Mihai a
încercat să scoată sabia care era atârnată de propteaua cortului în timp
ce era lovit de Beaury cu halebarda şi capul îi este tăiat cu sabia proprie a
lui Mihai, iar unul dintre valoni l-a împuşcat la încheietura de la mâna
stângă despre care se ştia că obişnuia să o folosească şi cu care încerca
chiar atunci să-şi scoată sabia. Capul acestuia l-au pus pe coapsa
propriului cal alb mort … corpul lui Mihai a fost scos din cort, despuiat de
haine şi a zăcut timp de trei zile în apropierea drumului public …După
aceea, totuşi, corpul acestuia, ca să nu fie sfâşiat de câini, câţiva sârbi
l-au înmormântat din ordinul lui Basta, într-o groapă, pentru ca în cele din
urmă, cu trecerea timpului să fie dus la Alba-Iulia …” („Cronica
Transilvaniei” – Wolfgang Bethlen istoric maghiar, cancelar al
Transilvaniei (1639-1679).
4) „După uciderea lui Mihai s-a ţinut un consiliu la care au
participat ambele armate, imperială şi valahă… Aici s-a hotărât trimiterea
corpului lui Mihai în Ţara Românească, socotindu-se că dacă nu l-ar fi
trimis boierii valahi n-ar alege alt domn. … Capul a fost îmbălsămat şi
încredinţat comisului lui Mihai, care l-a cerut în cea mai mare stăruinţă
spre a-l duce în Valahia.” („Istoria Transilvaniei” de Ciro Spontani –
secretarul generalului Basta).
5) „Trei zile şi trei nopţi corpul lui Mihai a rămas aşezat pe un cal al
său ucis în învălmăşeală, iar trupul a rămas neîngropat. Mulţi valahi se
strângeau acolo, priveau cu jale şi clătinându-şi capetele plângeau, apoi
adresau injurii generalului Basta. După trei zile şi trei nopţi, nişte valahi
de-ai lui Mihai l-au îngropat noaptea, pe ascuns şi tare mult l-au plâns.”
(1601 Stavrinos – vistiernicul lui Mihai).

E. Dovezi de sfințenie
Pr. Ghe. Anițulesei din Rădăuți rostest e in biserica in anul
2012 un Cuvânt de invatatura la aducerea unei părți din osemintele lui
Mihai Viteazul (sursa www.doarortodox.ro)
„Născut în anul 1558 în localitatea Târgul de Floci (numită așa
după târgul de lână de aici), aproape de Giurgeni, jud. Ialomița,
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fiul lui Pătrașcu cel Bun, domn al Munteniei între anii 1554-1557 și al
doamnei Teodora Cantacuzino. Bunul Dumnezeu l-a pus încă de la
naștere pe Mihai pe calea răbdării și a suferinței, dobândind calități care
i-au fost de mult folos în menirea pe care o avea de împlinit mai târziu.
Tatăl său a fost ucis de cei ce-i râvneau tronul în 1557, așa că Mihai se
naște în 1558 deja orfan, iar mama sa, doamna Teodora, este obligată să
ia calea pribegiei, deoarece cei care i-au ucis soțul vroiau să ia și viața lui
Mihai. În cele din urmă, se retrage la Mănăstirea Cozia, iar pe Mihai,
pentru siguranță, îl încredințează unui unchi, Epitropul Iani, slujbaș de
nădejde al Patriarhiei de Constantinopol. Astfel, Voievodul Mihai a crescut
printre călugării din Constantinopol și de la Muntele Athos, învățând aici
postul, ascultarea, rugăciunea și dragostea de neam.
A fost condamnat la moarte prin decapitare de către domnitorul
Alexandru cel Rău, ce-l acuza de complot împotriva sa.
În drum spre locul de execuție, trecând prin fața Bisericii Albe
Postăvari (București), i se îngăduie să intre în biserică spre a se închina la
icoana Sf. Nicolae, unde, cu lacrimi, cere ajutorul Sfântului, făgăduind că
va construi o biserică, de va fi scăpat de moarte. Ajuns în fața călăului,
vedem rodul și puterea rugăciunii Voievodului, nu așa cum spune istoria
comunistă despre călău că s-ar fi speriat de statura sa impunătoare, ci
călăul, mustrat de Sf. Nicolae, a scăpat securea din mână și a fugit.
Imediat boierii de față au implorat iertarea de la Alexandru cel Rău,
cumpărând în cele din urmă cu bani viața Voievodului Mihai.
După atacul din 03-11-1594 dat asupra cămătarilor si gărzilor
turcești, scapă țara de dânșii, fugărindu -i peste Dunăre. Ne-a rămas acel
discurs memorabil consemnat în cronicile vremii ținut în fața poporului:
“Mă liberez în fața lui Dumnezeu și a voastră de toate îndatoririle și
închinăciunile de până acum. O viață avem, români, și o cinste;
deșteptați-vă, că am dormit destul.”
Victoria răsunătoare a voievodului valah de la Călugăreni
stârnește admirația întregii lumi creștine și dă speranță de eliberare
locuitorilor din Albania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Grecia, țări chinuite de
turci, care-și puneau speranța în Mihai Viteazul ca într-un înger de
mântuire, numindu-l, cum menționează N. Bălcescu “Steaua lor de la
răsărit”. Inclusiv papa Clement al VIII-lea l-a numit “Cavaler al lui
Hristos și Apărăto r al creștinătății”. Aderând la alianța antiotomană
“Liga creștină”, datorită vitejiei domnitorului în lupta de apărare a
creștinătății, primește în dar de la Cardinalul de Bari mâna dreaptă a Sf.
Nicolae îmbrăcată în mănușa de mărgean pe care avea să o po arte cu
credință în toate bătăliile. Astăzi mâna Sf. Nicolae se află la Biserica Sf.
Gheorghe Nou din București.
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Cea mai importantă mărturie despre sfințenia Sfântului
Mărturisitor Mihai Viteazu o dă Sf. Paisie de la Neamț, care
consemnează în anul 1751 pe marginea unei Psaltiri descoperită de
Vasile Alecsandri în 1850, următoarele cuvinte: “Mihai Viteazu, rob al
lui Dumnezeu și Sfânt”.
În anul 2000, Mitropolitul Olteniei Nestor Vornicescu a alcătuit
dosarul de canonizare al Voievodului, dar părăsind viața pământească
chiar în acel an, din rânduială Dumnezeiască, dosarul a stagnat. Eu spun
că Dumnezeu a vrut ca odată cu capul să fie cinstit și trupul Sfântului
Voievod, nedescoperit încă la acea dată. În vara anului 2010, trupul
(osemintele) a fost descoperit, în mod miraculos, la Mănăstirea Plăviceni,
județul Teleorman, la o distanță de 5-6 m de biserica din incintă. Un grup
de muncitori au dat foc la niște hârtii și surcele pe locul menționat.
Fratele părintelui stareț Protos. Teoctist Moldoveanu le-a spus
muncitorilor să stingă focul pentru că o să-i certe starețul că au făcut focul
atât de aproape de Biserică. Muncitorii au început să bată cu lopețile spre
a stinge focul prin înnăbușire și, din cauza loviturilor, pământul s-a surpat.
A venit și părintele stareț, care a spus să fie îndepărtat pământul spre a
se vedea ce se află acolo. A fost găsit un schelet uman fără cap.Indiciile
care au dus la concluzia că acesta este trupul lui Mihai Viteazul sunt
următoarele: mănăstirea este singura din România care, deși își serbează
hramul pe 8 noiembrie, are ca patron doar pe Sf. Arh. Mihail.
Mănăstirea a fost începută a se construi de soția voievodului,
doamna Stanca, retrasă în pribegie pentru puțin timp aici, în pădurile
Teleormanului, imediat după ce voievodul Mihai a fost asasinat; lipsa unui
însemn asupra mormântului este probabil din frica de a nu fi profanat.
Pe data de 25-10-2011, m-am deplasat spre această mănăstire cu
gândul că de va vrea Dumnezeu și Sfântul Mihai Viteazul să primesc ca
dar pentru Biserica “Învierea Domnului” din Rădăuți o părticică din
osemintele acestui Mărturisitor, când va fi recunoscut oficial ca Sfânt cum
este, biserica va primi cel de-al doilea hram: Dreptcredinciosul Voievod
Mărturisitor Mihai Viteazul.
Ajunși aici împreună cu șoferul mașinii cu care am fost, împreună
cu părintele stareț Teoctist, am desfăcut racla din biserică cu osemintele
Voievodului și am rămas uluit de mireasma care a ieșit din oseminte.
Am vrut să iau o claviculă pentru biserica din Rădăuți și atunci am
constatat că claviculele și coastele lipsesc – încă un indiciu care arată
autenticitatea trupului, exact cum spun istoricii despre părțile din trup care
au fost luate de asasini ca trofeu. Am primit în dar atunci o parte din laba
piciorului drept al Sfântului. Iată că, prin mila lui Dumnezeu și rugăciunile
Sf. Voievod Mihai Viteazul, o părticică din trupul lui a fost adusă în
Moldova după 410 ani și mai bine.
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Încă o faptă vrednică de laudă a mărturisirii și statorniciei în
credință a Sf. Voievod o constituie răspunsul la o scrisoare din 29 aprilie
1600, în care papa Clement al VIII-lea îi cere să se convertească la
catolicism, însă Voievodul îi răspunde papei - să se facă el ortodox.
Din viața Domnitorului învățăm să ne rugăm cum a făcut-o el în
toată viața sa, să mărturisim și să apărăm cu orice preț ortodoxia atacată
azi și din interior și din afară, să ne pocăim așa cum umbla el cu
duhovnicul lângă dânsul în toate luptele, să trăim în unitate și să murim
creștinește cu rugăciunea pe buze și în inimă..”
Ciopârțită, retezată, tăiată
Cu sufletele noastre deodată.
Mărite Doamne,
Istorie, Măria Ta,
Măria Ta, Mihai,
Istorii trecute
Ți-a vorbit vreodată un înger
Acum zidurile sunt din nou vii,
Despre visul tău de unire
Glasuri de prunci leagă piatră
Peste ani împlinit ?
de piatră
Despre Apulum-Alba Iulia
Porumbul și grâul de aur se
Unde Marea Unire s-a-nfăptuit ?
leagănă lin
O sută de ani au trecut de atunci.
În drumul spre moara de apă.
Din vâltoarea zărilor
Tu ne veghezi
S-a iscat alt război
Din adâncul mărețului astru,
Ceasuri rele au stat la masă cu noi
Și îți jurăm, Mărite Doamne,
Țara întreagă acoperită de gloanțe Că vom păstra țara unită
și oase
În roșu, galben, albastru.
Doina Cetea
A fost iar împărțită și dată
Scrisoare către Mihai Viteazul

CAP. 5.4. - CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Constantin
Brâncoveanu
(n. 1654 – d. 15/26
august 1714) a fost
domnul Țării
Românești între anii
1688 și 1714, având
una din cele mai
lungi domnii din
istoria principatelor
române.
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Mare boier, nepot de soră al domnului Șerban Cantacuzino, el a
moștenit și a sporit o avere considerabilă, care consta în proprietăți
imobile, bunuri mobile și sume de bani depuse în străinătate. În timpul în
care a domnit, Țara Românească a cunoscut o lungă perioadă de pace,
de înflorire culturală și de dezvoltare a vieții spirituale, în urma sa
rămânând un mare număr de ctitorii religioase și un stil arhitectural ce-i
poartă numele.
A. 2014 – AN COMEMORATIV AL SFINȚILOR MARTIRI
BRÂNCOVENI
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014
'An comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni ', având în vedere
împlinirea a 300 de ani de la moartea lor martirică.
Iată mai jos un fragment din mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române:
“Pentru conștiința creștină și națională a poporului român,
Domnitorul Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714) este un simbol al
dăruirii jertfelnice și totale față de Dumnezeu și de neamul românesc, un
reper viu al curajului mărturisirii credinței în Hristos și al demnității
naționale.
Istoria l-a trecut pe voievodul Constantin Brâncoveanu în rândul
marilor domnitori eroi, iar Biserica l-a trecut în rândurile sfinților martiri,
apărători ai credinței creștine și mari ctitori de locașuri sfinte (hotărârea
Sfântului Sinod din 19 - 20 iunie 1992), împreună cu cei patru fii ai săi:
Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache (Văcărescu),
având ca dată de pomenire ziua de 16 august a fiecărui an.
Sfântul Constantin Brâncoveanu rămâne în conștiința Bisericii și a
poporului ca un ctitor de mănăstiri și de biserici, ridicând din temelie unele
noi și restaurând sau înzestrând altele mai vechi. Sunt emblematice
Mănăstirea Hurezi (cel mai vast ansamblu de arhitectură medievală din
Țara Românească) și Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din Țara Făgărașului.
Dintre biserici, menționăm Biserica 'Sfântul Gheorghe Nou' din București
Însă, mai presus de toate realizările sale remarcabile în plan
politic, cultural, educațional și social, Sfântul Constantin Brâncoveanu
ilustrează condiția martirului creștin, care -și asumă vocația de a-L
mărturisi pe Hristos cu prețul vieții sale și a propriilor săi fii.
Comemorarea solemnă națională a Sfinților Martiri Brâncoveni în
anul 2014 ne cheamă să fim și noi mărturisitori ai credinței creștine, ctitori
de locașuri sfinte și de cultură creștină, să cultivăm întrajutorarea
frățească față de toți cr eștinii ortodocși și să fim darnici, având în suflet
iubire jertfelnică, smerită și milostivă.“
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În cadrul portalului www.anulbrancoveanu.ro găsim o bogată
prezentare din care cităm mai jos la punctele B, C, D, E
“Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654 din părinţii
vornicul Papa Postelnicul şi Stanca Cantacuzino. Constantin a crescut
fără tată, deoarece acesta moare pe când avea doar un an. Este crescut
de mamă, de bunica dinspre tata Păuna Greceanu şi de unchiul său,
Stolnicul Constantin Cantacuzino, un reprezentat de seamă al culturii
umaniste în spațiul românesc, care i -a oferit o educație aleasă pentru
acele vremuri, învățând, printre altele, greaca, latina și slavona. Tânărul
nepot ajunge să-l iubească ca pe un tată.
S-a căsătorit cu Maria, nepoata lui Antonie Vodă din Popești si au
avut patru fii: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și șapte fiice: Stanca,
Maria, Ilinca, Safta, Anca, Bălașa și Smaranda
Soția sa a fost adevăratul administrator al întregii averi a
Brâncovenilor, despre care se spunea că era fabuloasă. Ea cunoștea
rostul fiecărei moșii sau case și al tuturor sumelor de bani depozitate în
băncile din vestul Europei, la Viena, Veneția sau Amsterdam.
B. CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI SPIRITUALITATE
Sfântul Constantin Brâncoveanu și -a condus viața după valorile
știne
și morale dobândite și asumate în viaţa de zi cu zi, astfel că el, ca
cre
şi ceilalţi domnitori creştini urmează ierarhia valorilor umane astfel:
- Credinţa în Dumnezeu dovedită de la aşezarea de troiţe pentru a
marca drumul principal spre curtea sa domnească, astfel încât
drumeţii să nu se rătăcească până la jertfa supremă de a-şi da viaţa
pentru credinţa ortodoxă.
- Dragostea pentru popor şi glia străbună care reiese din strădania sa
continuă de a opri expansiunea în Țara Românească a celor 3 mari
puteri sau din grija pentru prosperitatea şi educaţia poporului pe care
îl conducea şi chiar pentru fraţii români din celelalte două principate.
- Dragostea pentru familia sa, şi grija pentru educaţia şi propăşirea ei.
“Domnitorul a inițiat o amplă activitate de construcții religioase și
laice, îmbinând armonios în arhitectură, pictura murală și sculptura,
tradiția autohtonă, stilul neo-bizantin și ideile novatoare ale
renascentismului italian într-un nou stil caracteristic, numit stilul
brâncovenesc.
Denumirea de stil brâncovenesc, sau de artă brâncovenească,
este folosită în istoriografia română de artă pentru arhitectură și artele
plastice din Țara Românească în timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu.
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Aşa cum ne arată cronica lui Radu Greceanu, în vara anului 1690,
la doi ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti, „s-au apucat Măria
sa de Mânăstirea Hurezi, cu multă osârdie şi cheltuială, ispravnic
trimiţând pe Pârvul Cantacuzino, vel stolnic“. Însemnările marelui
domnitor, aflate în biblioteca mănăstirii, arată că „într-al doilea an al
domniei noastre pus-am temelie şi am început a zidi mănăstire“.
Interesul domnului Constantin Brâncoveanu pentru ridicarea
acestui sfânt lăcaş, este documentat şi în crezul său, aşa cum apare el pe
pisania care se află deasupra uşii de intrare în biserica mare a mănăstirii:
„Nu voi intra în sălaşul case mele, nu voi sui pe aşternutul patului de
odihnă, nu voi da somn ochilor mei şi pleoapelor mele dormitoare şi
repaus tâmplelor mele, până nu voi afla loc Domnului şi sălaş
Dumnezeului lui Iacov“. Mănăstirea Hurezi este cunună a stilului
brâncovenesc şi unul din cele mai impresionante monumente istorice din
patrimoniul universal, de proporţii impunătoare.
În 1689 l-a adus de la Istanbul pe Andrei din Iviria care a fost răpit
de turci la 16 ani și vandut ca sclav timp în care invață meşteşugul
imprimeriei şi limbile turcă, greacă, arabă dar și sculptura, pictura, gravura
în lemn şi broderia (înzestrări care-i aduc libertatea).
În Ț ara
Românească, Andrei devine monah cu numele de Antim Ivireanul și este
numit conducător al Tipografiei Bucureștilor, apoi Episcop al Râmnicului
iar sub îndrumarea lui s-au tipărit numeroase cărți românești, grecești,
slave și chiar arabe, turcești și georgiene. Tot prin strădania sa se
tipăresc și importante cărț i bisericești în limba română. El va traduce în
româneşte două cărţi fundamentale pentru practica ecleziastică:
„Molitvenicul” rămas până aproape de epoca noastră în forma dată de
Antim şi „Octoihul”, tipărit în 1706 cu sprijinul material al lui Mihail
Cantacuzino. Mai târziu Antim devine Mitropolit al Țării Românești timp de
8 ani și pentru toată activitatea sa este canonizat ca Sfântul Martir Antim
Ivireanul.
În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească
a cunoscut o perioadă de înflorire, domnitorul fiind un fervent sprijinitor al
culturii. În cei 26 de ani de domnie, Brâncoveanu s-a dovedit un gospodar
desăvârșit și bun administrator al avuțiilor țării, instaurând o epocă de
prosperitate și de pace.
Constantin Brâncoveanu și-a asumat rolul de protector al tiparului
și școlilor din Țara Românească, dar și din Transilvania, numele său fiind
întâlnit între cele ale donatorilor de la prima școală românească din Șcheii
Brașovului.
S-a înconjurat de personalități de cultură din țară și străinătate,
ținând
financiar și diplomatic pregătirea tinerei generații de cadre în
sus
școlile europene.
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Constantin Brâncoveanu a înființat în 1694 Academia domnească
din București, o școală superioară („colegiu public pentru pământeni și
străini”) având ca limbă de predare greaca veche, în clădirile de la
mănăstirea „Sfântul Sava”. În 1707 el a reorganizat-o, numind în fruntea
ei pe învățatul grec Sevastos Kymini tis, urmat de Marcu Porfiropol. Aici
avea să fie organizată mai târziu prima şcoală cu predare în limba română
din Ţara Românească.
“Mare iubitor de carte şi dornic de lumină pentru neamul său
cel românesc, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu va depune
mai târziu eforturi constante pentru reorganizarea şi mai buna
funcţionare a Şcolii româneşti de la Mănăstirea Sf. Sava din
Bucureşti. (…). Cult şi iubitor de cunoaştere, credincios devotat
sfintei Biserici Ortodoxe, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu
s-a dovedit a fi încă din primele zile ale domniei sale un sprijin de
nădejde pentru Biserica Ortodoxă a românilor. Înscăunat la 29
octombrie 1688 în Biserica Mitropoliei din Bucureşti, la două
săptămâni punea în circulaţie, pe cheltuială proprie, un monument al
limbii şi culturii noastre naţionale: Biblia de la Bucureşti, cunoscută
în istorie ca fiind «Biblia lui Şerban Cantacuzino», cea dintâi
traducere a Cuvântului lui Dumnezeu pe teritoriul ţării noastre (la
traducerea Sfintei Scripturi lucrând un grup de cărturari între care şi
fraţii Şerban Greceanu şi Radu Greceanu, volum de tezaur aflat
astăzi în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti – n.r.).
De altfel, în timpul domniei sale ca voievod al Ţării Româneşti
(1688-1714), numărul şcolilor, al tipografiilor şi al tipăriturilor a
crescut constant. (...)”, explică prof. univ. dr. Panait I. Panait în prefaţa
volumului “Mormântul Sfântului Constantin Brâncoveanu”.
În paralel cu „Academia de la Sfântul Sava”, funcționau și alte
școli, în incinta unor mănăstiri, în care se preda în slavonește și în
românește. Așa au fost școlile de la mănăstirile Sfântul Gheorghe Vechi și
Colțea, amândouă în București, care pregăteau dieci pentru cancelariile
domnești, preoți și dascăli.
O serie de școli românești existau în orașele țării, în mănăstiri și
chiar în mediul rural. În câteva mănăstiri au luat ființă biblioteci, cu lucrări
procurate din mari centre culturale din apusul Europei; printre acestea se
remarcau biblioteca de la mănăstirea Mărgineni (ctitoria lui Constantin
Cantacuzino, postelnicul) și biblioteca mănăstirii Horezu, ctitorie a lui
Constantin Brâncoveanu.
Domnitorul a înfiinţat în anul 1708, vestita bibliotecă, rămasă peste
veacuri sub denumirea de Biblioteca lui Constantin Brâncoveanu.
Catalogul bibliotecii întocmit la 1791, arată ca aceasta dispunea pe
vremea aceea de 382 de volume de carte tipărită şi 46 de manuscrise.”
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C. CARACTERISTICILE DOMNIEI
“Brâncoveanu, de-a lungul vieţii sale, deţine diferite funcţii de
seamă ale ţării: agă, postelnic, spătar şi logofăt. Moartea subită a lui
Şerban Cantacuzino îl aduce pe Constantin Brâncoveanu în rolul de
domn al Ţării Româneşti între 1688 şi 1714. Ţara cunoaşte o mare
înflorire culturală şi spirituală în această perioadă.
Binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu şi-a rânduit
domnia cu multă înţelepciune, aşa încât pe pãmântul ţării, în toatã domnia
lui de un sfert de veac, ţara nu a cunoscut război, deşi era înconjurată de
trei imperii care o duşmăneau. Cu multă chibzuinţă a ştiut să apere ţara
de toţi şi, în felul acesta, în ţară a înflorit credinţa, prin ridicarea de
lăcaşuri de închinare şi cultură, prin tipărirea de multe cărţi, mai ales
religioase.
De asemenea domnitorul a avut o activitate diplomatică intensă. În
anul 1695 primeşte titlul de principe al Imperiului Habsburgic, iar mai apoi
turcii îi recunosc domnia pe viaţă. “ …concluzionează Alexandru Butnaru
în portalul historia.ro
“Perioada în care a domnit Constantin Brâncoveanu s-a
caracterizat prin îndelungi lupte pentru supremaţie a Imperiului austriac
împotriva Imperiului otoman. Ambele imperii aveau interesul să atragă de
partea lor Ţara Românească, din diferite motive, ea situându-se la limita
dintre cele două puteri. Mai târziu se va implica în luptele pentru
dominaţie şi Rusia.
Brâncoveanu a încercat să limiteze influenț a turcilor aliindu-se cu
austriecii dar și să păstreze independenţa Munteniei, încercând să evite
soarta Transilvaniei, cucerită şi ocupată de austrieci, acţionând împotriva
acestora în alianţă mai apoi cu turcii. Întreaga lui domnie, de peste 25 ani,
s-a caracterizat prin jocuri politice şi diplomatice cu cele trei mari puteri
care se confruntau în această zonă a Europei.
Conştient că de unul singur nu putea duce o politică de succes,
pentru a da greutate acţiunilor sale, el a căutat mai întâi alianţa cu
celelalte două principate române, urmărind să impună o politică externă
comună, unitară şi coerentă. Din păcate, şi nu doar pentru el, ci şi pentru
celelalte două ţări române, această viziune nu s-a putut concretiza din
cauza diferitelor interese ale domnitorilor si ale boierimii din Moldova sau
din cauza influenței Imperiului Habsburgic din Transilvania.
Atunci când românilor li s-a impus de către habsburgi trecerea la
catolicism, Brâncoveanu a intervenit pe lângă împăratul Leopold I în
favoarea românilor, solicitând să nu fie forţaţi să treacă la catolicism ci sa
aibă dreptul de a-și alege confesiunea.
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În anul 1706 l-a înlăturat pe Mihai Cantacuzino din dregătoria de
mare spătar, atrăgându-şi ura acestei familii puternice şi influente, cu
relaţii atât în Imperiul otoman, cât şi în Occident. Constantin şi Mihai
Cantacuzino au început să uneltească împotriva lui Brâncoveanu din anul
1708 încercând să îl discrediteze in fața turcilor. Aceste uneltiri s-au
finalizat cu uciderea Brancovenilor in 1714.
O soartă asemănătoare a avut şi stolnicul Constantin Cantacuzino
şi fiul său, Ştefan Cantacuzino, numit domn al Ţării Româneşti în locul lui
Constantin Brâncoveanu. Ei au fost ridicaţi de la palatul domnesc din
Bucureşti în seara zilei de 13/25 ianuarie 1716. La Constantinopol au fost
întemniţaţi la Edicule şi apoi ucişi în noaptea de 6/7 iunie 1716.
Colaborarea rodnică dintre domnitorul Constantin Brâncoveanu şi
stolnicul Constantin Cantacuzino a ridicat, timp de peste două decenii,
prestigiul Ţării Româneşti faţă de marile puteri europene. Dimpotrivă,
discordia dintre ei le-a hărăzit un sfârşit tragic şi a făcut să se abată
asupra ţării mari nenorociri.”
D. MOARTEA MARTIRICĂ
“Vina” ascunsă a lui Brâncoveanu era alta. Prin tributul de copii pe
care îl impuneau românilor, turcii au reuşit să ne împuţineze considerabil.
Din această perspectivă, moartea Sfinţilor Martiri Brâncoveni trebuie
înţeleasă şi sub aspectul luptei şi al jertfei pentru credință și țară, prin
înmulţirea şi propăşirea neamului românesc.”
”Dar problema lui Brâncoveanu a fost pâra că înmulţeşte
neamul românesc. Sigur că l-a înmulţit. Ca exemplu, el a avut 11
copii, 7 fete şi 4 băieţi. Era bogat şi nu punea biruri grele asupra
supuşilor, a creat o viaţă lejeră în Ţara Românească, drept pentru
care oamenii au făcut copii.” (Părintele Nicolae Tănase).
Plenipotentiarul venețian la Țărigrad, Andreea Memno, a fost de
față in ziua de 15 august (sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului) 1714, la
scena execuției familiei lui Brâncoveanu Vodă din porunca sultanului
Ahmet. În scrisoarea sa către dogele Veneț iei, raportează astfel:
„Duminică, 15 august de dimineață, s-a tăiat capul bătrânului
principe al Valahiei, tuturor fiilor lui și unui boier care îi era vistier. Iată cum
s-a făcut: Încă de dimineață sultanul Ahmet se puse într -un caic
împărătesc şi veni la seraiul zis foişorul Ialikiacs, pe canalul Mării Negre,
în faţa căruia era o mică piatră, unde au adus pe Brâncoveanu Voievod,
pe cei patru băieţi ai lui şi vistierul Văcărescu, i-au pus în genunchi unul
lângă altul, la oarecare depărtare, un gâde le-a scos căciulile din cap şi
sultanul i-a mustrat făcându-i haini. Apoi le deteră voie a face o scurtă
rugăciune.
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Înainte de a se ridica securea asupra capului lor, fură întrebaţi de
voiesc să se facă turci şi atunci vor fi iertaţi.
Glasul cel înăbuşit de credinţă la bătrânului Brancoveanu răsună şi
zice, spăimântat de această insultă: „Fii mei! Iată, toate avuţiile şi tot ce
am avut, am pierdut. Să nu ne pierdem însă sufletele! Staţi tare şi
bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seama de moarte: priviţi la
Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte
de ocară a murit; credeţi tare întru acesta şi nu vă mişcaţi, nici vă
clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta.”
La aceste cuvinte, Ahmet se făcu ca un leu turbat şi porunci să li
se taie capetele. Gâdele înfiorător, ridică securea şi capul marelui vistier
Enache Văcărescu se rostogoli pe pământ. Apoi începu cu uciderea
copiilor.
Când gâdele ridică securea la capul feciorului celui mai tânăr al
domnitorului, Beizadea Mateiaș, numai de 16 ani, acesta se îngrozi de
spaimă. Sărmanul copil, văzând atât sânge de la fraţii lui şi de la
Văcărescu se rugă de sultan să-l ierte, făgăduindu-i că se va face turc.
Însă părintele său, domnul al cărui cap căzu în urmă, înfruntă pe fiul său
şi zise: „Mai bine mori în legea creştină, decât să te faci păgân,
lepădându-te de Iisus Hristos, pentru a trăi câţiva ani mai mult pe
pământ!”
Copilaşul ascultă şi, ridicând capul cu glas îngeresc zise gâdelui:
„Vreau să mor creştin, loveşte!” În urmă ucise şi pe Brâncoveanu.
O, Doamne! O, Doamne! Pana îmi tremură când vă scriu,
Excelență, ceea ce am văzut… Mă întreb [dacă] putut-a fi de faţă cineva
să nu fi plâns, văzând capul nevinovatului Mateiaș, tânăr-tinerel,
rostogolindu-se pe jos lângă capul părintelui său, care se apropiase de al
copilului… părea a-l îmbrăţişa…
Gâdele, stropit de sângele creștinesc, face un salut sultanului şi se
retrage. Sultanul, însoţit de plenipotenţiarii Germaniei, Rusiei, Angliei, se
ridică să plece. Văzându-i cu ochi lăcrimaţi, spuse sultanul că regretă
acum ceea ce a săvârşit.”
Imediat, trupurile celor executaţi, conform obiceiului, au fost
aruncate în Marea de Marmara, în apropiere de Bosfor. De acolo,
trupurile au fost scoase în taină, de pescari rămaşi anonimi, duse pe
Insula Halki şi îngropate în apropierea bisericii creştine de acolo, la a
cărei întreţinere Brâncoveanu contribuise în timpul vieţii sale. În condiţii
rămase necunoscute, în jurul anului 1720, cu bani proveniţi din sipeturi
ascunse de ochii otomanilor doamna Maria a putut aduce, de la Istanbul
la Bucureşti, trupul şi capul fostului ei soţ. Osemintele au fost îngropate în
interiorul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou Bucureşti, în naos.
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E. JERTFA CREȘTINĂ Ș I SACRIFICIUL UMAN
În acest capitol E spicuim câteva fragmente din cuvântările ţinute
în cadrul Simpozionului Internaţional „Jertfă creştină şi sacrificiul uman în
Europa medievală şi premodernă” organizat în 2012 la Mănăstirea Hurezi.
Textele complete sunt publicate în cartea cu acelaşi nume la Editura
Sfântul Antim Ivireanul în 2014. Prelegerile citate au fost susţinute de Dr.
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei; Emilian Lovișteanu,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului; Acad Dan Berindei,
Vicepreşedintele Academiei Romane; Prof.Univ Dr. Ilie Bădescu, Membru
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă; Prof. univ. dr. Iolanda Tighiliu, Fac. de
Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea Ovidius Constanța.
“Răscoala seimenilor sârbi şi a dorobanţilor de la Bucureşti
(revoltaţi împotriva domnitorului Constantin Şerban Basarab) a făcut
victimă pe tatăl voievodului, Matei (Papa) Brâncoveanu, în anul 1655,
când copilul lui avea doar un an. Bunicul, Preda Brâncoveanu avea să fie
ucis trei ani mai târziu (1658) la Târgovişte, din porunca lui Mihnea al IIIlea (când viitorul Voievod avea patru ani).
În anul 1655, când tatăl voievodului a fost omorât, bunicul Preda a
reuşit să scape. „Setoşi de crimă şi puşi pe nimicirea seminţiei,
răsculaţii s-au năpustit în lăuntrul curţilor, cu sabia goală, cerând
trupul micuţului Constantin, fiul celui ce încă se mai zvârcolea la
prag în aburul sângelui. Spune о mărturie a vremii că slugile au ieşit
repede în întâmpinarea ucigaşilor cu un copil tot de un an smuls în
grabă din braţele unei ţigănci. Năvălitorii l-au sfârtecat pe loc şi s-au
dus”. Aşadar, epoca brâncovenească о datorăm câtorva slugi inspirate şi
unei roabe nefericite. Istoria se face uneori şi astfel. Copilul îi scapă unei
morţi stupide şi anonime spre a se îndrepta către о alta, spectaculoasă şi
plină de sens.
La moartea bunicului Preda Brâncoveanu (ucis, în 1658, din
porunca domnitorului Mihnea al Ill-lea) imensa lui avere a fost moştenită
de nepotul său, Constantin. Satelor de moştenire li se alătură şi
proprietăţile de zestre venite la căsătoria lui cu Maria. Folosind diferite
mijloace, Constantin Brancoveanu a reuşit ca pe lângă cele 43 de
stăpâniri moştenite şi cele 13 cumpărate ca boier, să achiziţioneze, ca
domn, un număr de 123 de proprietăţi. În “Istorile domnilor Ţării
Româneşti” vornicul Radu Popescu caracterizând domnia lui Constantin
Brâncoveanu voievod consemna: „Într-acest chip poate să se fericească
şi Constantin vodă, că l-au dăruit norocul cu tot felul de bine: sănătos,
întreg, casă întreagă, fii şi fete mulţi, avuţii multe, case, palate, sate, vii,
heleșteie, domnie îndelungată şi altele ca acestea, care nu i-au lipsit nimic
de care ochii lui au poftit, dar toate acestea au fost darurile norocului'.
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Toată această bogăție i-a permis să construiască numeroase
lăcaşuri de cult, să face multe danii altora existente în ţinutul românesc
dar şi în exteriorul ţării, să determine o dezvoltare amplă a vieţii spiritualculturale a Ţării Româneşti. Pungile de aur care au luat drumul
Istanbulului s-au dovedit a fi un mijloc eficient de a întreţine cele mai bune
relaţii cu Poarta. A păstrat o pace costisitoare cu cele 3 mari puteri din jur
în locul unor lupte care ar fi secătuit tot ţinutul.
Atât Sfântul Constantin şi Maria Brancoveanu cât şi copii lor au
dăruit poporului român şi Bisericii noastre multe opere spiritual-culturale:
ctitorii (biserici şi mănăstiri), case, şcoli, cărţi, obiecte diverse s.a,.
Jertfa părinţilor, Sfântul Constantin şi Doamna Maria Brâncoveanu,
exprimă dragostea faţă de Dumnezeu, naşterea de prunci, jertfa mamei
pentru familie, şi îndemnul la jertfă al tatălui pentru proprii copii, cărora li
s-a adăugat în ceata mucenicilor.
Toţi copiii au fost botezaţi şi educaţi în credinţa ortodoxă. Unii
dintre ei s-au căsătorit şi au adus la rândul lor copii şi nepoţi părinţilor. Cu
mulţi ierarhi, profesori şi oameni luminaţi la curtea domnească, Sf.
Constantin şi Doamna Maria, au oferit copiilor o educaţie înaltă care a dat
roade pe parcursul vieţii lor.
Cei unsprezece copii au fost născuți într-un interval de 26 de ani,
unii trăind mai mult, iar alții mai puțini ani:
1) Stanca (1676 - 1714) a trăit 38 de ani și a fost căsătorită cu Radu,
fiul lui Iliaș Vodă, Domnul Moldovei, fără a avea copii.
2) Maria (1678 -1697) a trăit 19 ani și a fost căsătorită cu Constantin
Duca Vodă, Domnitor al Moldovei, cu care a avut doi copii.
3) Ilinca (1682 -1758) a trăit 76 de ani, fiind căsătorită cu Scarlat, fiul
dragomanului Alexandru Mavrocordat, care a murit, și apoi s-a
recăsătorit cu Șerban, fiul logofătului Șerban Greceanu, cu care a
avut cinci copii.
4) Constantin (1683 - 1714), mucenicul, a trăit 31 de ani. Acesta a
fost căsătorit cu Anița, fiica stolnicului loan Bals din Moldova. A
conlucrat rodnic cu Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, traducând
cartea lui Plutarh Cheroneul, Viețile paralele ale oamenilor
iluștri,și cu Egumenul loan de la Hurezi, ctitorind schitul „Sfinții
Apostoli".
5) Ștefan (1685 - 1714), mucenicul, a trăit 29 de ani și a fost
căsătorit cu Bălașa, fiica lui Ilie Cantacuzino din Moldova, având
un copil. Autor a Trei cuvinte de laudă: unul pentru Sfântul
Constantin cel Mare, unul pentru Sfântul Mucenic și Arhidiacon
Ștefan și al treilea pentru „Adormirea Maicii Domnului",
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se învrednicește de ctitorirea schitului „Sfântul Mucenic Ștefan"
lângă Mănăstirea Hurezi.
6) Safta (1686 -1747)a trăit 61 de ani, fiind căsătorită cu logofătul
Iordache Cretulescu și având cinci copii.
7) Radu (1690 -1714), mucenicul, a trăit 24 de ani și a fost căsătorit
cu Maria, fiica lui Antioh Cantemir, fost Domn al Moldovei. A scris
Cuvântare la Patima cea mântuitoare a Cuvântului Dumnezeu
și От și Cuvânt panegiric la Sfântul Nicolae.
8) Ancuța (1691 - 1730) a trăit 39 de ani, iar prin căsătoria cu
postelnicul Nicolae, fiul lui Iordache Ruset, a avut trei copii.
9) Bălașa (1693 - 1752) a trăit 61 de ani și a fost căsătorită cu
Manolache Lambrino, viitor ban al Craiovei.
10) Smaranda (1696 - 1735) a trait 39 de ani, fiind căsătorită cu
postelnicul Constantin, fiul marelui logofăt Grigorie Băleanu.
11) Matei (1702 - 1714), mucenicul, a trăit doar 12 ani, săvârșindu-și
viața împreuna cu tatăl şi fraţii săi la 15 august 1714, într -un chip
mucenicesc.
Dragostea părintească şi înţelegerea, spune Sfântul Ierarh loan
Gura de Aur, sunt „rădăcina tuturor bunătăţilor". Dragostea face din
oameni о familie creştină, care are acelaşi scop, care este orientată spre
aceeaşi ţintă, desăvârşirea în Hristos.
Sf. Constantin Brâncoveanu și Doamna Maria au ințeles că
naşterea de prunci nu îi împiedica în împlinirea personală şi
responsabilităţile sociale. Ei au pus la suflet cuvintele Sfântului loan Gură
de Aur care zice: „Să nu socotească nimeni căsătoria о piedică pentru a
bineplăcea lui Dumnezeu, să nu socotească nimeni că naşterea de copii e
о piedică în calea virtuţii. Dacă suntem cu mintea trează, apoi nici
căsătoria, nici creşterea copiilor, nici altceva nu ne va împiedica să
bineplăcem lui Dumnezeu". Naşterea de copii este о binecuvântare şi un
dar de la Dumnezeu - Izvorul vieţii.
Celor mai mulţi copii le făcură un rost în viaţa pământească dar
mare parte dintre ei au murit la tinereţe. Atâta cruce este în viaţa acestei
familii, că este foarte greu de observat altundeva o asemenea icoană a
bucuriei şi suferinţei.
După cum vedem în lume, „Societatea modernă nu are nevoie de
familie sau cel puţin de о familie puternică, unitară, în care relaţiile sunt
bazate pe dragoste şi fidelitate, care participă la о cultură tradiţională sau
care are un univers de valori spirituale. Familia (părinţii) se gândeşte la
viitorul copiilor, economiseşte, investeşte în educaţia acestora şi-şi
găseşte sensul şi fericirea în chiar aceste relaţii de dragoste care animă
legătura dintre membrii ei, în capacitatea de jertfă, care-i face să renunţe
la multe comodităţi, plăceri şi distracţii.
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SoțuI și soția care se iubesc unul pe celălalt şi care au mai mulţi
copii sunt cei mai slabi consumatori. Ei au într-o măsură mult mai mică
dispoziţia, timpul sau banii ca să investească în industria divertismentului
sau în industria de înfrumuseţare (creme, haine, obiecte), care să-i facă
performanţi în atragerea atenţiei, în seducţia sexuală. О astfel de familie
devine un veritabil duşman al culturii de consum. De aceea tirul publicitar,
în principal prin lumea fantasmagoriilor televizuale, bombardează minţile
oamenilor cu mesaje care să-i separe până la ruptură definitivă de familia
în care trăiesc. Copiii de astăzi suferă că nu au jucăriile prietenilor lor sau
cărora li se face publicitate. Există un stres în familii din cauza lipsei
banilor şi a imposibilităţii de a dobândi repede unele lucruri dorite.”
În vremea lui Brâncoveanu, societatea românească era aşezată
altfel, se raporta la alte valori. Părinţii nu erau bombardați cu publicitate
consumistă şi antifamilie, ci erau curajoşi să înfrunte vitregiile vieţii pentru
a avea о familie numeroasă şi unită. Egoismul, individualismul şi
indiferenţa în familie şi comunitate nu aveau conotaţiile lumii de astăzi.
Părinţii de atunci nu erau complexaţi de faptul că nu le puteau asigura
copiilor lucrurile accesibile doar celor bogaţi.
……………………………………………………………………………..
Încă din faşă, Constantin Brâncoveanu se îndrepta spre jertfă.
Jertfa lui a fost împătrită pentru că a trebuit să-şi vadă băieţii martirizaţi şi
pe Sfetnicul Ianache, şi apoi să primească moartea mucenicească, ce îl
urmărea de 59 de ani.
Prin jertfa sa şi a fiilor săi, Sf. Constantin Brâncoveanul arată că
este cu adevărat în Hristos. Îmbrăţişând această stare, el decide cu
adevărat ce are de făcut, un lucru foarte important am putea spune citând
sau mai bine-zis subliniind, cuvintele Mântuitorului: „Iată Constantin şi fii
săi au ales partea cea bună”....
Sf. Constantin Brâncoveanu şi fii săi sunt mlădiţele roditoare ale
Bisericii care ne procură nouă totdeauna bucuria acestui vin al împărăţiei
despre care vorbim în noaptea pascală.
Pentru ca să împlineşti porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi de
oameni este necesar să te jertfești. Sacrificiul înseamnă renunţarea la
ceva în folosul cuiva, înseamnă ofranda adusă divinităţii. Jertfa înseamnă
un dar oferit divinităţii, renunţarea la ceva scump, suferinţă.
„Prima acuză şi cea mai periculoasă a turcilor era aceea că
întreţine relaţii ascunse cu puterile creştine".
Sfântul martir se făcuse vinovat că inventase “o noua formulă de
cruciadă“ devenind promotor al creștinismului în toată Europa. Ș i iată
dovezile - „La 1704 Constantin Brâncoveanu avea să dăruiască
tipografia de la Snagov, pe care Atanasie Dabbas о transporta la
Alep, în Siria. Aici el a tipărit о Evanghelie și о Psaltire arabă,
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făcuse danii însemnate, în bani şi pământuri, în odoare şi cărţi de
cult şi alte obiecte bisericeşti Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol şi în insulele Halki, la multe dintre mănăstirile din
Sfântul Munte al Athosului şi la Locurile Sfinte din Ierusalim, dar şi la
Muntele Sinai, la Patriarhiile apostolice ale Alexandriei şi Antiohiei,
în Georgia şi Ivir.”
Înainte de jertfă, a trebuit să parcurgă „Drumul Crucii" de la
Bucureşti la Constantinopol, să pătimească suferinţe în Edikule şi Epol şi
după aceea să fie „răstignit" în văzul mulţimii pe crucea credinţei
ortodoxe şi a neamului românesc.
În Vinerea Mare, întreaga familie Brâncoveanu, cu fii, fetele,
ginerii, nora şi nepotul, erau purtaţi cu satanică silnicie spre Ţărigrad.
Acolo fură aruncaţi în cea mai teribilă închisoare a Imperiului, „Edikule,
adică a Celor şapte turnuri, domnul însuşi fiind închis într-o celulă
întunecoasă, situată mult sub pământ, cunoscută sub numele de
„groapa sângelui". Din ziua aceea şi până la sfârşitul lunii iulie a anului
1714, în fiecare zi, era supus la chinuri groaznice.
Au fost duşi sfinţii români în lanţuri „ca nişte răufăcători, cu
capetele descoperite, numai în cămăşi şi fără încălţăminte în
picioare, istoviţi de chinuri şi suferinţe”. Acesta era alaiul fostului
domn Constantin Brâncoveanu, format din familia sa. Aşa au fost purtaţi
pe uliţele Ţărigradului către locul de osândă pregătit în piaţa Iaky-kiosc
(chioşcul mării), foarte aproape de Marele Serai. De faţă erau, precum s-a
precizat, mulţi soli ai Curţilor regale şi imperiale din Europa acreditaţi pe
lângă Marea Poartă. În fata cumplitului martiriu, exponenţii puterilor
creştine ale Europei nu schiţară nici о reacţie.
Sfârşitul domnitorului Constantin Brancoveanu martirizat de
otomani reprezintă un element crucial în destinul poporului român. Crima
săvârşită de „Imperiul Răului” împotriva acestui sfânt al creștinătății
răsăritene s-a săvârşit sub ochii reprezentanţilor tuturor curţilor orientale,
al căror suflet împietrit abia dacă a tresărit.
După execuţie, despre soţia lui aflăm că se găsi imediat sub
ameninţarea de a fi vândută ca sclavă, dar reuşind să se răscumpere este
surghiunită în Anatolia de unde se întoarce şi nu are nici о odihnă până ce
nu aduse sfintele odoare ale soţului martir la Măn. Sf. Gheorghe Nou.
Una dintre fiice fu răpusă de groază şi se sfârşi în Istanbul-Noul
Babilon. О altă fiică se pierdu şi ea căci lupta aceasta condusă de Satana
se purta cu toată seminţia.
„Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu, decât ridicându-se prin
jertfă", spune Sfântul Chiril al Ierusalimului. Credinţa în Dumnezeu şi
viaţa veşnică l-a determinat pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu,
împreună cu fiii săi, să renunţe la tot ceea ce este pământesc.
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În momentele de maximă durere părintească, Voievodul îşi
încurajează fiii prin cuvinte dătătoare de nădejde: “Fiii mei, fiţi curajoşi,
am pierdut tot ce am avut în această lume, cel puţin să salvăm
sufletele noastre şi să ne spălăm păcatele cu sângele nostru... Priviţi
la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru voi şi cu ce
moarte de ocară a murit! Credeţi tare în aceasta şi nu vă mişcaţi din
credinţa pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta! Aduceţi-vă
aminte de Sfântul Pavel, ce zice: că nici sabie, nici îmbulzeală, nici
nevoinţe, nici alta orice nu-l va despărţi de Hristos; că nu sunt
vrednice muncile şi nevoile acestea de aici spre mărirea ceea cе о va
da Hristos. Acum dară, о dulcii mei fii, cu sângele nostru să spălăm
păcatele”.
„Un popor care a dat astfel de oameni martiri şi mucenici, nu
poate să dispară”. Jertfa creştină îşi are izvorul în jertfa de pe cruce a
Mântuitorului Iisus Hristos. Sacrificiul uman îşi are rădăcinile în iubirea
jertfelnică a persoanei umane faţă de semeni. Iubirea şi jertfa lor nu este
un accident, ci este o taină care se descoperă şi se înţelege în starea de
comunicare cu Dumnezeu.
Comportamentul domnitorului a fost excepţional şi aproape de
necrezut. Convertirea la islamism a fost refuzată cu dârzenie şi demnitate.
Această purtare a fost a tuturor, chiar şi a mezinului, care a şovăit, dar
tatăl, domnitorul, a rămas intransigent în credinţa sa, demonstrând tuturor
celor de atunci şi viitorimii, tăria extraordinară a credinţei.
A demonstrat că nu avea о credinţă de paradă şi nici de ochii
lumii, ci că era profundă ca la puţini alţii şi că el se arată capabil să
sacrifice pe altarul ei tot ce avea pentru a-şi salva sufletul şi demnitatea.
Ctitoriile sale, s-a vădit în acea clipă, nu erau rodul unui oportunism sau al
unor gesturi gratuite, ci erau pildele vii ale unei credinţe nețărmurite,
dispusă să ajungă până la jertfa supremă nu în vorbe, ci în fapte.
Ce exemplu minunat! Ce lecţie admirabilă pentru zilele noastre în
care preocuparea dominantă este banul şi nu fapta bună, dar în care
admirabilele ctitorii ale veacurilor trecute ne demonstrează şi astăzi tăria
credinţei unor înaintaşi. Locul de ridicare a unui lăcaş, poziţia,
împrejurimile, totul a fost judecat şi cântărit de ei cu grijă, impresionândune şi astăzi. Nimic n-a fost lăsat la întâmplare, dezvăluindu-ne о
înzestrare deosebită în alegerea soluţiilor şi în aplicarea lor.
Pentru români, martiriul Sfinților Brâncoveni, este cât lacrima
Maicii Domnului pe cântarul Marii Judecăți de la care vine marea speranță
finală a acestui neam European, el însuși amenințat ș i vânturat de atâtea
rătăciri şi pustiiri nimicitoare. Punem cuvântul nostru nevrednic lângă
Acatistul Sfinţilor Brâncoveni ca să înteţească rugăciunea lor în faţa lui
Dumnezeu pentru ca să fie ocrotit şi să se mântuiască neamul românesc.”
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F. OSEMINTE SI MOASTE
“Osemintele domnitorului Constantin Brâncoveanu, scoase din
mormântul de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, nu vor mai
fi înhumate, ci vor rămâne într-o raclă in biserică, unde vor putea fi
venerate, iar miercuri vor fi purtate în procesiune”, au anunţat
reprezentanţii Patriarhiei.Romane in luna mai 2014. Redam mai jos parte
din articolul publicat pe mediafax,ro
“Osemintele domnitorului Constantin Brâncoveanu au fost
identificate în anul 1932 cu ocazia cercetărilor arheologice realizate în
biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, sub coordonarea istoricului
Virgiliu Drăghiceanu, secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice. Alte
cercetări au fost făcute în timpul lucrărilor de consolidare a mormântului
voievodal, din anul 1985, sub coordonarea arheologului profesor
universitar Panait I. Panait.
Părintele Ionuţ Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, a spus,
la rândul lui, că rănile identificate de antropologi, corespund martiriului
acestuia, tăierii capului şi faptului că i-a fost străpuns craniul spre a fi
purtat prin oraş în văzul mulţimii.
"Noi toţi care am fost prezenţi la deschiderea sicriului am trăit
un moment foarte emoţionant. Pregătirea pentru aşezarea în raclă
este una specifică sfintelor moaşte şi a fost făcută de preasfinţitul
părinte Varsanufie Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei
Bucureştilor. Astfel, osemintele domnitorului au fost spălate cu
agheasmă mare, cu vin curat, ulei şi unse cu sfântul şi marele mir,
pregătit odată în an în Joia Mare. Este o pregătire demnă de toată
cinstea. Apoi osemintele se pun într-o pânză de in, fiind un
acoperământ rezistent, aşezate după structura anatomică. Capul se
pune distinct într-o pânză specială. După ce au fost aşezate în racla
de argint, o porţiune mică rămâne acoperită cu geam, în dreptul
mâinii. De acum, nu mai vorbim de oseminte, ci de sfinte moaşte şi
vor rămâne în biserică", a mai spus Corduneanu.
Sfintele moaşte ale Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu au
fost aşezate după o rânduială specială într-o raclă confecţionată din argint
aurit la atelierele Patriarhiei Române.
În dimineaţa zilei de 21 mai 2014, în ziua de prăznuire a Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena (hramul Catedralei Patriarhale), după
săvârşirea Sfintei Liturghii în Altarul de vară al Catedralei patriarhale,
începând cu ora 15.00, a avut loc o procesiune solemnă cu moaştele
Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu pe următorul traseu: Catedrala
Patriarhală, biserica Domniţa Bălaşa, Piaţa Universităţii şi biserica Sf.
Gheorge Nou, unde au fost depuse sfintele moaşte.
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Cum înţelegem azi jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni? Înrudiţi în
seminţie şi în duh cu aceştia, ar trebui să moştenim ceva din curajul şi
spiritul de sacrificiu al bravilor martiri. Însă azi, după mai bine de 300 de
ani de la moartea lor mucenicească, oare câţi dintre noi mai păstrăm vie
credinţa în Dumnezeu şi dragostea de patrie? Câţi am mai avea azi
curajul şi demnitatea de a merge la moarte, pentru neam şi credinţă?
Câţi dintre noi am avea tăria de a ne jertfi copiii pentru Hristos?

CAP. 5.5. - NEAGOE BASARAB

Neagoe Basarab (n. 1481 – d 15
septembrie 1521 la Curtea de Arges) a fost
domnul Țării Românești între 1512 și 1521.
Soția sa a fost doamna Despina, din
familia sârbă Brancovici. Au avut 2 copii:
Teodosie si Ștefăniță

VIAȚA SFÂNTULUI VOIEVOD NEAGOE BASARAB
Portalul doxologia.ro prezintă pe scurt viaț a acestuia –
“Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab s-a născut în ultimul sfert al
veacului al XV-lea, probabil în 1481 sau 1482. Tatăl său era din neamul
Basarabilor, iar mama sa era din familia Craioveştilor. La urcarea sa pe
tron, în 1512, el şi-a revendicat descendenţa din domnul Ţării Româneşti
Basarab cel Tânăr (noiembrie 1477 - septembrie 1481, a doua domnie în
noiembrie 1481 - aprilie 1482, când e ucis de boieri la Glogova) fiul lui
Basarab II (decembrie 1442-primăvara 1443) şi nepotul lui Dan al II-lea
(1420-1431). Neagoe a fost unul dintre cei patru copii ai părinţilor săi.
Înrâurit de credinţa mamei sale, el a deprins din fragedă vârstă
învăţăturile mântuitoare și virtuţile creştine. Mănăstirea Bistriţa din Oltenia,
ctitorie a străbunicilor săi, a devenit şcoală duhovnicească pentru
evlaviosul Neagoe. Voia lui Dumnezeu a făcut ca în acele vremuri la
Mănăstirea Bistriţa să fie retras marele între patriarhi, Nifon al
Constantinopolului, chemat în Ţara Românească pe la anul 1502, de
voievodul Radu cel Mare pentru a reorganiza şi întări viaţa bisericească.
72

De la Sfântul Ierarh Nifon, Neagoe a deprins taina rugăciunii
isihaste, evlavia şi trezvia sufletului, învăţătura şi înţelepciunea lui Hristos,
dobândind înalt spor duhovnicesc. Înzestrat cu daruri intelectuale
deosebite, el şi-a agonisit mai toată ştiinţa şi cultura teologică a vremii
sale. De aceea, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iubitorul de Hristos,
Neagoe, în anul 1512, a fost chemat la demnitatea de Domnitor şi
Voievod al Ţării Româneşti.
În această calitate a încurajat dezvoltarea comerţului şi a
meşteşugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să menţină relaţii de
prietenie cu Ungaria. A încercat să stabilească relaţii diplomatice cu
Veneţia și Roma și chiar să medieze conflictul dintre creștinii ortodocși şi
catolici. Continuând viziunea şi obiectivele politice iniţiate de Ştefan cel
Mare, a încercat să realizeze o coaliţie a statelor răsăritene împotriva
expansiunii turceşti. În 1517 cere şi obţine de la Patriarhia ecumenică
canonizarea fostului său învăţător, patriarhul Nifon. Pe racla în care au
fost aşezate moaştele şi care se păstrează la Dionisiu, domnul român
este reprezentat închinându-se sfântului. În anul 1519, Neagoe Basarab
împreună cu Ştefan al IV-lea al Moldovei (Ştefăniţă Vodă) au trimis un
ambasador la Vatican prin intermediul căruia „Basarab și aleşii săi fii
Theodosie și Petru și urmaşii săi și Ştefan și fiii săi” promiteau că vor
participa alături de ceilalţi principi creştini și de papă la „sfânta expediţie
împotriva lui Selim, tiranul turcilor”. Totuşi, Ţara Românească rămâne
pe perioada domniei lui vasală Imperiului Otoman.
Neagoe Basarab a făcut donaţii generoase mănăstirilor ortodoxe
din Ţara Românească şi din toate ţările din Balcani. În timpul domniei sale
a fost construită Mănăstirea Curtea de Argeş, unde se odihnesc şi sfintele
moaşte ale voievodului. În 2008, s-a hotărât canonizarea lui, Tomosul
fiind editat astfel: „Sfântului Voievod Neagoe Basarab a rămas în
memoria poporului român şi a tradiţiei ortodoxe prin opera sa
intitulată Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie,
prima creaţie de valoare universală a literaturii române, un adevărat
testament duhovnicesc, pedagogic, filosofic şi enciclopedic”.
Domnul Radu Hagiu publica articolul "Sfântul Neagoe Basarab –
lucrător al rugăciunii minţii, ocârmuitor al ţării" in revista Familia ortodoxă,
nr. 9 (80)/ septembrie 2015, din care cităm mai jos:
“Conştiinţa românilor de astăzi, obişnuită cu experienţa veacurilor
din urmă, asociază stăpânitorii de ţară cu nişte oameni mai mult sau mai
puţin îndepărtaţi de viaţa tainică a Bisericii, dacă nu chiar şi potrivnici ei,
iar pe Sfântul Neagoe a ajuns să-l preţuiască doar pentru vestita sa
ctitorie de la Curtea de Argeş şi pentru scrierile de învăţătură lăsate
moştenire fiului său, ca simplu „monument de limbă”. .
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Neagoe, fiind tânăr dregător (postelnic, apoi mare comis), s-a
apropiat neîntârziat de Sfântul Nifon, ajungând unul dintre iubiţii săi fii
duhovniceşti. Iată cum stau zugrăvite acele clipe în cronică:
„Aşa cum Dumnezeu a trimis corbul să-l hrănească pe Ilie Prorocul,
şi aşijderea a păzit cu bucate pe Daniil Prorocul cu Avacum, tot în
acest chip l-a păzit şi pe Sfântul Nifon, că îi veni în ajutor un cocon
de boieri, pe care-l chema Neagoe, şi care era mai mare peste
vânători. (…) Iar fericitul Nifon îl întărea cu învăţăturile sale, ca să
crească şi să se înalţe în toate faptele cele bune şi să se ridice în
noroc bun şi să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor”.
Pe cât de mult a stăruit Radu Vodă să-l aducă în ţară pe Cuviosul
Nifon, pe atât de iute a căutat să scape de el când nu i-a făcut pe voie.
Pierderea născătorului său în Duh a fost o mare durere pentru evlaviosul
Neagoe.
Aflăm cele ce s-au întâmplat pe urmă de la un alt sfânt român,
Cuviosul Ioan (Iacob):
„În Muntenia, după plecarea silnică a Cuviosului, au urmat
multe necazuri şi tulburări. Din cauza secetei îndelungate şi a
vânturilor celor rele, n-a rodit pământul nici pâine pentru hrana
poporului şi nici păşune pentru vite, pentru aceasta a urmat foamete
grea şi boli omorâtoare. La mănăstiri au fost tulburări şi răscoale în
popor. Iar boierimea s-a împărţit în tabere pentru ocuparea domniei.
Din multa duşmănie ce era între ei, s-a vărsat mult sânge între fraţi,
iar familia Basarabilor (din care se trăgea tânărul Neagoe, fiul
duhovnicesc al Sfântului Nifon) a suferit prigoane înfricoşate şi
însuşi Neagoe a scăpat prin minune de la moarte“…
Văzând acestea, boierii s-au înfricoşat şi, umilindu-se la inimă, au
hotărât laolaltă că singur Neagoe este cel în măsură să aducă pacea în
ţară. Ducându-se la el, împreună cu tot poporul, i-au cerut într-un glas să
primească tronul ţării. Atunci s-a vădit măsura duhovnicească a Sfântului
Neagoe, căci a refuzat alegerea cu smeritele cuvinte:
„Puneţi altul, pe care veţi vrea, dimpreună şi cu sfatul nostru, iar pe
mine mă iertaţi, că nu voi fi”.
Toţi însă, cunoscându-i vrednicia, l-au rugat fierbinte să primească
această dregătorie,
„… şi numai după multe stăruinţe fericitul Neagoe se plecă glasului
lor şi luă coroana şi scaunul a toată Ţara Românească. Şi îndată făcu
judecată şi dreptate între oameni”.
De atunci, adaugă letopiseţul,
„… s-a potolit şi s-a împăcat ţara de gâlceavă, şi bisericile se
veseliră”.
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Ajuns Domn al ţării, acoperit cu rugăciunile Sfântului său Părinte
duhovnicesc, Neagoe, nu a dat uitării învăţăturile primite, ci a continuat să
le lucreze cu înţelepciune.
„În toată viaţa lui a păzit cu sfinţenie sfaturile cuviosului său Părinte,
văzând cu ochii cum se împlineau toate vorbele lui”, ne încredinţează
Sfântul Ioan Iacob.
Mărturie pentru cele din „inima adâncă” a domnitorului ne-a rămas
scrierea pe care o cunoaştem astăzi sub numele de „Învăţăturile lui
Neagoe Basarab către fiul său Theodosie Vodă” — dreptar dogmatic şi
de viaţă duhovnicească, după predania Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, aşa
cum arată şi acest citat pilduitor:
„Dacă vom iubi pe Dumnezeu cu tot sufletul, mila lui Hristos
se va pogorî peste noi, de la dreapta Lui cea biruitoare, şi postul, şi
ruga, şi curăţia, şi înfrânarea, şi smerenia, şi milostenia, şi răbdarea,
şi ascultarea – că toate bunătăţile în mâinile Lui sunt. Pentru aceea,
să nu ne întindem, nici să ne risipim cugetele noastre printr-alte
părţi, ci numai să le urcăm la îndurătorul Dumnezeu, de la Care vine
toată mila, ca să împărăţim cu Dânsul, în vecii vecilor”.
Scrierea Sfântului Neagoe a cunoscut o mare răspândire, chiar şi
în afara hotarelor ţării, la curţile nobiliare ale celorlalte ţări ortodoxe,
După fericita adormire a Sfântului Nifon în Mănăstirea Dionisiu din
Sfântul Munte, ne spune cronicarul,
„..lui Neagoe Vodă i-a venit cuget şi gând bun dumnezeiesc şi
a trimis dintre boierii săi credincioşi cu cărţi la Sfântul Munte al
Athonului să aducă moaştele Sfinţiei sale Nifon Patriarhul, ca să
curăţească şi să tămăduiască greşala lui Radu Vodă şi a altora, care
îi făcuseră rău Sfinţiei sale”.
La sosirea lor,
„Neagoe Vodă adună tot clerul Bisericii şi toţi boierii
aşteptând pe Părintele său sufletesc, apoi cuprinse în braţe racla cu
moaştele Sfântului, ştiind că sunt ale iubitorului său, şi le sărută cu
lacrimi şi cu multă veselie, împreună cu tot norodul creştinesc”.
Sfântul Neagoe s-a îngrijit să mijlocească iertarea lui Radu Vodă
pentru prigonirea Cuviosului Nifon, punând racla cu moaştele acestuia
peste mormântul fostului domnitor şi făcând priveghere de toată noaptea.
Iar Hristos, ca un iubitor de oameni, a ascultat rugăciunile sfântului
ucenic:
„Când fu spre sfârşitul slujbei Utreniei, vrând Dumnezeu să
arate aievea iertarea păcatului lui Radu Vodă, văzu Neagoe Vodă
această descoperire: S-au rupt scoabele cele de fier şi
acoperământul mormântului lui Radu Vodă şi se desfăcură
marmurile, şi se ivi dinăuntru trupul lui Radu Vodă,
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groaznic şi întunecat, plin de puroi şi de putoare. Şi iată, se deschise
racla cu moaştele Sfântului Nifon şi izvorî de la Sfântul izvor de apă,
şi spălă tot trupul lui Radu Vodă, şi-l arătă luminat. Apoi iar toate
încuietorile şi pietrele singure s-au închis, ca mai înainte. Şi se arătă
Radu Vodă lui Neagoe Vodă, şi-i făcu mare mulţumire pentru
lucrarea cea de milostenie ce a făcut-o pentru dânsul, apoi se duse
dinaintea cehilor lui. Iar Neagoe Vodă îşi veni în fire şi mulţumea lui
Dumnexeu şi Sfântului Nifon, făcătorul-de-minuni, pentru aceasta”.
Conştient că Biserica, pentru a-şi împlini lucrarea de sfinţire şi
transfigurare a lumii, are nevoie şi de sprijin material, Sfântul Neagoe a
zidit din temelii, pe cheltuiala sa, mănăstirea de la Curtea de Argeş.
Grija fericitului domnitor s-a aplecat şi asupra lavrei de la Tismana
şi a mănăstirilor Cotmeana, Cozia, Snagov şi Dealu, ca să numim doar
câteva dintre cele mai cunoscute.
Sfântul Neagoe Basarab a ajutat mult şi mănăstirile din Sfântul
Munte, îndeosebi cea în care s-a săvârşit Cuviosul Nifon şi se odihnesc
sfintele sale moaşte, Dionisiu - unde este socotit astăzi al doilea ctitor,
alături de cel care i-a dat numele, Sfântul Dionisie al Koriţei. Mănăstirea
Kutlumusiu a fost reclădită şi împodobită tot prin osârdia sa, la fel şi
katholikonul Marii Lavre, iar la Mănăstirea Iviru a împodobit icoana Maicii
Domnului „Portăriţa”; şi-a legat numele şi prin numeroase danii către
mănăstirile Pantokrator, Hilandar, Vatopedi şi Sfântul Pavel, făcându-l pe
cronicar să exclame:
„Dar ce vom mai lungi cuvintele spunând toate mănăstirile pe rând?
Că fu ctitor a tot Sfântul Munte”.
Ajutorul material al Sfântului Neagoe nu s-a mărginit însă la Athos,
ci a susţinut şi Constantinopolul, Ierusalimul şi Sinaiul, Meteorele şi
Askalonul din Siria. Pentru toate acestea, Manuil Corinthianul, unul din
arhonii Patriarhiei Ecumenice, l-a numit „basileu” (titlul împăraţilor
Constantinopolului) şi „autocrat al întregii Ungrovlahii”. Dar cel mai bine l-a
caracterizat, surprinzător, istoricul Nicolae Iorga, spunându-i: „Domn cu
atâta dor de frumuseţe, cum nu mai avusesem altul înainte de
dânsul”.
Poate şi de aceasta, Sfântul Neagoe s-a învrednicit să aibă parte,
în acele vremuri tulburi, de o domnie cu pace — pace pe care a căutat şi
a urmat-o, după porunca Domnului, toată viaţa sa, şi întru care s-a
săvârşit, după praznicul înălţării Sfintei Cruci, pe 15 septembrie 1521.
Iată, deci, moştenirea lăsată de Sfântul Neagoe Basarab: într-o
vreme în care curţile apusene erau cuprinse de febra unei „Renaşteri” ce
căuta să întoarcă lumea înapoi la Antichitatea păgână, dospind apostazia
şi criza modernităţii, domnitorul dreptslăvitor al Ţării Româneşti
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întărea învăţătura cea dătătoare de viaţă a Bisericii şi opunea „noilor
mode” tradiţia cea mereu actuală a Sfinţilor Părinţi.
Ce putem învăţa de la el? Să nu ne lăsăm furaţi de duhul vremii,
oricât de puternic ar părea, şi să ne încredinţăm „părinteştilor predanii”,
ca nişte călăuze nemincinoase către Dumnezeu. Să iubim rugăciunea,
„căci aceasta aduce lumină în suflet”, şi să lucrăm virtuţile, oriunde ne
rânduieşte dumnezeiasca pronie, cu nădejde în Cel ce a biruit lumea. Să
nu ne temem de puterile lumeşti potrivnice şi să ne împlinim datoriile
duhovniceşti, având grijă de cei încredinţaţi nouă, cu ajutorul Atotţiitorului.
Căci, aşa cum ne spune Sfântul Domn Neagoe Basarab: „pe viaţa
aceasta de-acum o aşteaptă moartea şi pe slava ei o va ajunge ocara
şi batjocura. Iată, acum va să ne aducă vremea şi să ne tragă către
lucrurile vieţii celei veşnice şi către slava cea neschimbată”. ”
CAP. 5.6. - ALȚI DOMNITORI ROMÂNI
Portalul ortodoxiatinerilor.ro prezintă un articol reprezentativ
“Mari ctitori de biserici” din care citam mai jos. ” Cunoaștem că românii
i-au închinat lui Dumnezeu biserici din cele mai vechi timpuri. Mai jos sunt
prezentați cei mai mari 10 ctitori si câteva dintre lucrările lor.
Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Domnitor al Moldovei (1457-1504)
Ștefan cel Mare și Sfânt, cum este numit de către Biserica
Ortodoxă, n-a fost numai conducator de oști, iscusit diplomat, ci și un
mare ctitor de lăcașuri bisericești. Marele Voievod “ au construit 44 de
mănăstiri” după cum scria Grigore Ureche.
Sf. Constantin Brâncoveanu - Voievod al Țării Românești (1654-1714)
Istoricii au identificat 240 de ctitorii (biserici și mănăstiri) realizate
în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu de domnitor, de boieri, de
oameni ai bisericii, de târgoveți și de comunitățile rurale - Voica Pușcașu,
Actul de ctitorie ca fenomen istoric în Moldova și Țara Românească până
la sfârsitul sec al-XVIII-lea, București, 2001, p 597-598
Sf. Neagoe Basarab - Voievod al Țării Românești (1512-1521)
Sfântul Neagoe Basarab a fost mare ctitor de biserici şi mănăstiri,
considerat şi ctitor al întregului Athos, ajutând foarte mult mănăstirile din
Sfântul Munte. Mănăstirea de la Curtea de Argeş, ctitorită de el cu multă
dragoste de Dumnezeu, este considerată una dintre cele mai frumoase
biserici din lume.
Mihai Viteazul - Voievod al Țării Românești, al Transilvaniei si a toata
Tara Moldovei (1593-1601)
Mihai Viteazul a ctitorit mănăstirea cu hramul Sf. Nicolae din
Bucureşti, cunoscută azi sub numele “Mihai Vodă”, pe locul unui vechi
lăcaş de cult.
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Acestei mănăstiri el i-a dăruit 14 sate din care 13 fuseseră cumpărate din
banii propri. Al paisprezecelea sat a fost dăruit de Doamna Stanca, soţia
lui. Voievodul a ctitorit 6 biserici în total şi a fost mare donator pentru
anumite mănăstiri.
Matei Basarab - Voievod al Țării Românești (1632 -1654)
Sprijinitor al ortodoxiei şi protector al artelor, Voievodul Matei
Basarab a fost “cel mai mare ctitor bisericesc al neamului nostru”
(Constantin C. Giurescu). A construit sau refăcut 126 de monumente,
printre care 46 de biserici sau mănăstiri.
Vlad Țepeș - Voievod al Țării Românești (1448, 1456 -1462, 1476)
Chiar şi marele voievod al Valahiei, Vlad Ţepeş, numit pe nedrept
“Dracula” de către străini, a fost ctitor de mănăstiri şi biserici, arătându-şi
astfel credinţa în Dumnezeu şi iubirea puternică faţă de neamul său.
Ctitoriile sale cele mai însemnate sunt Mănăstirea Comana şi Turnu.
Micea cel Bătrân - Voievod al Țării Românești (1386-1418)
Mircea cel Bătrân ctitoreşte o serie de mănăstiri şi biserici pe
întreg cuprinsul ţării, care vor deveni în timp centre de cultură prin
activitatea copiştilor şi caligrafilor. Ctitoriile cele mai însemnate sunt: Măn.
Cozia, Măn. Cotmeana, Măn. Nucet şi Măn. Snagov.
Petru Rareș - Domn al Moldovei (1528-1538, 1541-1546)
În rândul domnilor moldoveni din veacul al XVI-lea, istoria a aşezat
la loc de mare cinste pe voievodul Petru Rareş, fiul lui Ştefan cel Mare.
Printre ctitoriile sale cele mai însemnate amintim: Măn. Probota, Măn.
Moldoviţa, Măn Humor, Măn Rarău, Măn. Caracalu din Muntele Athos,
Măn Râşca precum şi alte lăcașe din Botoşani, Târgu Frumos şi Roman.
Vasile Lupu - Domn al Moldovei (1634 - 1653)
Vasile Lupu, protector şi ctitor pentru întreaga Ortodoxie, dăruieşte
importante sume de bani Patriarhiilor din Constantinopol şi Ierusalim şi
mănăstirilor din Muntele Athos, organizează pe cheltuiala sa un sinod
ecumenic ortodox la Iaşi, ctitoreşte şi reface circa 30 de lăcaşuri de cult în
Moldova (între care manăstirile Trei Ierarhi şi Golia la Iaşi), ridică biserica
Sf. Dumitru din Orhei, şi alte biserici la Liov şi Kiev, aduce de la
Constantinopol la Iaşi moaştele Sf. Parascheva.
Alexandru cel Bun - Domn al Moldovei (1400 - 1432)
Alexandru cel Bun a rămas vestit în istorie pentu remarcabila sa
operă de organizare politică, administrativă şi bisericească a Moldovei. A
obţinut recunoaşterea Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia
Constantinopolului, a adus la Suceava moaştele Sf Ioan cel Nou. A fost şi
un important ctitor de mănăstiri şi biserici (cea mai importantă este Măn.
Bistriţa). În timpul lungii domnii a lui Alexandru cel Bun, mănăstirile, ca şi
curtea domnească, devin centre de răspândire a culturii şi a ştiinţei de
carte. ”
78

CAP. VI – MISTERELE CREDINȚEI ORTODOXE
Ca să înțelegem mai bine pe ce se bazează credința noastră în
Dumnezeu spicuim câteva paragrafe din manualul de Liturgică pentru
Seminariile Ortodoxe.
“Sentimentul religios leagă pe om de Dumnezeu, noi ştim că El
este Creatorul şi Atotţiitorul lumii şi al fiecăruia dintre noi, de la El avem
viaţă şi de la El vine tot ceea ce este bun şi de folos pentru noi. De aici se
nasc şi sentimentele noastre de respect pentru El, aşa cum din fire
suntem înclinaţi să respectăm şi să cinstim pe cei care ne depăşesc prin
vârsta lor, prin înţelepciune sau pe cei care ne-au dat viaţă, ne-au educat
ori şi-au jertfit viaţa lor pentru libertatea şi integritatea poporului nostru.
Atâta vreme cât sentimentele noastre religioase nu se exprimă în
afară ci rămân ascunse numai în suflet, ele alcătuiesc cultul intern sau
subiectiv, putându-se manifesta sub formă de meditaţie, cugetare,
contemplare, rugăciune tainică. Omul fiind format din trup văzut şi suflet
nevăzut simte nevoia să exprime prin forme văzute ceea ce simte sau
gândeşte. Cultul intern deci devine în mod direct cult extern manifestat
prin forme văzute – acte de cult, rituri şi ceremonii. Iar cultul extern, fiind
manifestat la fel de toţi oamenii în aceeaşi comunitate religioasă capătă
un caracter social sau colectiv.
Toate manifestările personale în relația cu Dumnezeu adică actele
de cult pe care le facem fiecare separat și individual constituie cultul
particular sau personal (rugăciunea de acasă). Actele de cult îndeplinite
de credincioși în cadrul Bisericii sau al obștii religioase din care fac parte
alcătuiesc cultul public al Bisericii, cultul bisericesc sau cultul divin.
Deosebirea principală dintre cultul personal și cel public este că primul
poate fi îndeplinit oricum, oricând și oriunde iar cel de-al doilea se
săvârşeşte numai în locuri, la timpuri şi în forme rânduite de Biserică sau
de tradiţie şi întotdeauna prin mijlocirea slujitorilor bisericeşti. În viaţa
noastră trebuie să păstrăm un echilibru între manifestările particulare şi
cele publice, participarea la Liturghii, slujbe…sunt obligatorii pentru că
numai prin îndeplinirea obligaţiilor de membrii ai Bisericii putem dobândi
harul Duhului Sfânt şi mântuirea. “
Credinţa în Dumnezeu ne face părtaşi ai minunilor ce se întâmplă
zi de zi în jurul nostru. Părintele Protosinghel Ioachim Pârvulescu Stareţ al
Mănăstirii Lainici ne dezvăluie “ Cele trei mari mistere vizibile şi
incontestabile din Biserică ortodoxă” din care spicuim mai jos.
“Este un adevăr incontestabil faptul că în Biserica Creştină
Ortodoxă minunile sunt o realitate, de existenţa cărora nu se poate îndoi
nimeni.
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Ele sunt o dovadă de netăgăduit despre adevărul, puritatea şi
sfinţenia Ortodoxiei, prin aceasta se dovedeşte că ea deţine adevărul
nealterat al credinţei creştine, aşa cum l-a propovăduit Mântuitorul Hristos
şi urmaşii Lui, Sfinţii Apostoli şi ierarhia Bisericească de-a lungul
veacurilor până în zilele noastre.
Fiecare creatură este o minune a lui Dumnezeu. De câte ori nu ne
scapă Dumnezeu în această viaţă de primejdii catastrofale. De câte ori nu
suntem feriţi de multe necazuri şi suntem îndrumaţi de El pe calea cea
bună. Dar nu toţi recunoaştem pe Dumnezeu ca salvator al nostru. De
cele mai multe ori socotim reuşitele din viaţa noastră ca merite ale noastre
sau ca mersuri fireşti ale naturii dar ignorăm faptul că El este peste natură
şi peste firesc.
SFÂNTA LUMINĂ - De aproape 2000 de ani Mântuitorul Hristos,
ca să-şi arate dumnezeirea Sa şi să ne întărească speranţa în El, trimite
în Sâmbăta Paştilor Ortodoxe spre Sfântul Mormânt de la Ierusalim, un
foc din cer, o Sfântă Lumină ce se pogoară numai la rugăciunile creştinilor
ortodocşi, prin aceasta arătându-se că numai în ortodoxie se afla adevărul
divin. Lumânările şi candelele se aprind singure în urma rugăciunilor
Patriarhului Ierusalimului. Minunea continuă, căci focul pe care patriarhul
îl împarte timp de câteva minute este şi imaterial, adică nu arde, nu frige.
Sfânta Lumină este efectul unui factor imaterial, care după câteva minute
devine foc obişnuit. Trebuie să reflectăm profund la această minune
trimisă pentru întărire, luminare şi neclătinare în credinţă.
APA SFINŢITĂ - Dumnezeu a creat la început totul bun şi curat.
Dar, după ce Adam cade în păcat, nu numai fiinţa umană ci întreaga
natură se alterează, îşi pierde acea puritate iniţială, originară. Se ştie că
macrocosmosul, Pământul, şi microcosmosul, Omul, sunt alcătuite din 3
părţi apă şi o parte materie solidă. Apa folosită zilnic de oameni nu este
cea originară de la creaţie, ci o apă alterată. După căderea lui Adam în
păcat., atunci toată natura şi-a pierdut puritatea prin blestemul lui
Dumnezeu. Primind marea Taină a Botezului de la Hristos, am primit şi
marea binecuvântare, marele dar de la Dumnezeu de a sfinţi apele.
În Biserica Ortodoxă există 4 feluri de sfinţire a apei în urma unor
slujbe speciale: la naştere, la botez, Aghiazma mică (apă sfinţită de câte
ori e nevoie şi cu care se stropesc casa, grădina, animalele, oamenii şi
din care se bea zilnic dimineaţa pe nemâncate), Aghiazma Mare ( apă
sfinţită o dată în an la Bobotează şi din care se bea dimineaţa timp de o
săptămână şi se stropesc toate la nevoie). Sfinţirea apei înseamnă
aducerea ei la starea iniţială aşa cum o crease Dumnezeu la Facerea
Lumii. Atunci ea era sfânta, nealterată, era apă vie, calitate pe care a
pierdut-o. Apa sfinţită, mai ales cea de la Bobotează nu se stică ani de
zile, rămânând proaspătă.
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Chiar ştiinţa, prin cercetarea chimică a apei sfinţite, a dovedit că
aceasta conţine molecule ce se mişca ordonat şi ritmic, lucru ce nu se
petrece la apa obişnuită, ce prezintă molecule cu mişcare dezordonată.
Dimineaţa pe nemâncate, după ce rostitim rugăciunea Tatăl nostru sau
Împărate ceresc, luăm o bucăţică de anafură, înghiţim de 3 ori Agiazmă şi
ne ungem pe frunte cu mir făcând semnul crucii. Astfel, ne împărtăşim de
energiile necreate ale Duhului Sfânt din aceste elemente sfinţite.
SFINTELE MOAŞTE – Dumnezeu i-a dat lui Adam nemurirea cu
condiţia respectării poruncii de a nu mânca din pomul Cunoaşterii binelui
şi răului, pe care nerespectând-o, şi-a pierdut nemurirea trupească.
Fiecare om va muri cu trupul cu care s-a născut şi va învia în ziua de apoi
cu acelaşi trup, bineînţeles spiritualizat. Întrucât trupul şi sufletul au lucrat
împreună pentru dobândirea mântuirii, ele se vor mântui deopotrivă.
Hristos a arătat oamenilor că şi trupeşte aceştia pot deveni nemuritori, că
împreună cu sufletul, trupul nu va cunoaşte moartea.
Pentru aceasta, oamenii trebuie să trăiască în viaţa pământească
potrivit voii lui Dumnezeu, în spiritul legii morale lăsate de Hristos. Cei
care au trăit aceste porunci dumnezeieşti sunt sfinţi creştini şi ei au reuşit
să spiritualizeze împreună sufletul şi trupul. Iar rămăşiţele pământeşti nu
putrezesc ci devin sfinte moaşte. Sfinţii care au dobândit marele dar de la
Dumnezeu de a nu le putrezi trupurile, au revenit la starea firească pe
care omul a avut-o în starea originară. Sfintele moaşte nu sunt trupuri
conservate ci ele depăşesc legile firii, ies din sfera omenescului
deosebindu-se radical de trupurile mumificate prin îmbălsămare.
Fără o părticică din sfintele moaşte pusă în piciorul Sfintei Mese şi
în Antimisul de pe Sfânta Masă nu este îngăduit să se facă o biserică
ortodoxă şi să se sfinţească. În rugăciunile noastre îi chemăm pe sfinţi să
mijlocească pentru noi în faţa lui Dumnezeu şi astfel cinstim moaştele
făcătoare de minuni. Este un mare dar ca noi să ne atingem de sfintele
moaşte, să le vedem, să ne rugăm lor. Unde există sfinte moaşte,
locuitorii pot fi apăraţi de diferite rele, precum: furtuni, secetă, incendii,
cotropiri, boli… Cu frică şi cu cutremur să-i mulţumim bunului Dumnezeu
că a învrednicit Biserica Ortodoxă de aceste trei mari mistere.”
CAP. VII - CREDINȚA ORTODOXĂ “MODERNĂ”
În vremurile noastre mulţi creştini consideră că au o relaţie tainică
şi directă cu Dumnezeu, se roagă Lui dar nu participa la sfintele slujbe şi
Taine ale bisericii. Aceasta este credinţa personală şi nu Ortodoxie.
Credinţa ortodoxă are dogmele şi canoanele şi cultul ei şi dacă suntem
ortodocşi trebuie să le cunoaştem, să le respectăm.şi mai ales să le trăim
cu toată fiinţa noastră, în viaţa de zi cu zi.
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Credinţa în Dumnezeu nu este ceva nedefinit şi pe care fiecare
dintre noi o simte şi o mărturiseşte cum crede. Ar fi ca şi cum am călători
într-o ţară străină şi ne-am purta după cum credem noi fără să cunoaştem
şi să respectăm regulile instituite acolo. Sau ca şi cum suntem angajaţi
într-o companie şi mergem la serviciu zi de zi când şi cum ne place sau
lucrăm ce şi cum ne taie capul. NU. Toate comunităţile religioase sau
culturale, sportive, toate ţările şi companiile au regulile şi legile lor care
trebuie respectate şi au sancţiuni şi pedepse pentru cei care le încalcă .
Domnul Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, a instaurat Biserica Sa prin
intermediul apostolilor şi primele sinoade ecumenice, prin iluminarea
Duhului Sfânt, au stabilit modul ei de funcţionare exprimat prin crez,
dogme şi canoane care trebuie împlinite. Însă Dumnezeu nu ne obligă să
facem ce nu vrem ci ne respectă libertatea. El stă la uşa sufletului şi tot
bate chemându-ne să ne încredem în voia Lui şi mai ales să ne bucurăm
de minunatele daruri ale prezenţei Duhului Sfânt. “ Roada Duhului Sfânt
este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea,
facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia (Galateni 5
22-23). Unde nu se regăsesc acestea înseamnă că este tulburare şi multe
griji lumeşti.
Scopul vieţii pământeşti a fiecaruia dintre noi este mântuirea şi
viaţa veşnică iar acestea nu se pot dobândi de unul singur “strângând în
braţe un Dumnezeu al meu” ci numai în cadrul Bisericii şi prin Sfintele
Taine (Botezul, Mirungerea, Cununia, Spovedania, Împărtăşania, Maslul,
Preoţia)
Monahul Paulin Iluca de la Mănăstirea Putna prezintă în cartea
“Rugăciuni pentru tineri” o radiografie a credinţei în zilele noastre.
“ Cine este Hristos pentru omul zilelor noastre? Nimic mai mult
decât un antinevralgic pe care îl iei când te doare capul. Un remediu la
care apelezi atunci când ai sau ţi se pare că ai nevoie. Nici măcar cât un
televizor nu mai face, căci la televizor apelăm mult mai des decât la
Hristos.
Hristos de aproape 2000 de ani tace, apare episodic în viaţa câte
unui sfânt, care, din prea multă iubire, ne împărtăşeşte din bucuria
întâlnirii cu Hristos. În rest, dăruieşte o îngrijorătoare tăcere. Ai jura că
Dumnezeu nu mai există sau, în cel mai bun caz, ai admite că a murit. Ce
rost are să mergi şi să spui lumii că El mai vorbeşte lumii prin Evanghelia
Sa în sânul Sfintei Liturghii? Cui să îi spui că El a spus şi a dăruit tot ce
avea de spus şi de dăruit şi că acum e rândul omului să răspundă şi să
dăruiască ?
Nu zic că omul tace. Nu! Vorbeşte şi el, dar nu lui Dumnezeu. De
mult L-a aruncat de pe umerii săi şi a luat juguri, poveri ceva mai uşoare şi
mai pe cinste. Însă Scriptura nu iartă şi îi numeşte pe aceştia “nebuni”.
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Şi vă cer atenţie asupra faptului că nu sunt nebuni doar cei ce
striga prin conferinţe sau prin parlament că nu există astfel de nebuni, ci
cei ce zic “în inima lor” că nu există Dumnezeu. Îmi veţi zice că nu aţi
avut acest gând! Dar de câte ori am făcut abstracţie de existenţa Lui şi de
iubirea Lui, de câte ori am hotărât noi în locul Lui, de câte ori ne-am
ruşinat de realitatea şi de prezenţa Lui, de atâtea ori am zis pentru
veşnicie “ Nu există Dumnezeu!”.
Minutele, orele, zilele, anii fără de rugăciune sunt ani de nebunie
înaintea lui Dumnezeu. De ce nebunie? Pentru că Dumnezeu este bun,
iar a fi fără El înseamnă a fi ne-bun, adică a fi singur, a fi cu cei care nu
ne aparţin sau cu bucuriile pe care le-am furat din mâna lui Dumnezeu.
Când vei ajunge ziua în care vei înţelege că Hristos este Om exact
lângă tine, exact la acei câţiva milimetri de tine, atunci Îi vei cere nu doar
ajutorul şi iertarea pe care oricum ţi le oferă din momentul în care te-ai
botezat, Îi vei cere un semn al acestei Iubiri, Îi vei cere să-ţi dăruiască mai
mult decât îmbrăţişarea şi mângâierea Lui. Iar El îţi va oferi, deja îţi oferă,
Trupul şi Sângele Lui.
Liturghia este “momentul” în care tu nu mai eşti un simplu om, ci
un om în faţa lui Dumnezeu. Acceptă că acolo, în Biserică, este Hristos,
că El duminică de duminică, Liturgie după Liturghie, vine nevăzut în
biserică. Fă un efort de credinţă, fă un pariu cu nebunia şi acceptă că
Biserica este mai mult decât ziduri, că sfinţii pictaţi pe pereţi sunt şi ei
prezenţe vii, că îngerii inundă atmosfera slujbei, că Maica Domnului este
mai mult decât o icoană mai mult sau mai puţin interesantă, că încă mai
sunt preoţi care vărsa lacrimi văzând şi simţind ceea ce lumea nu mai
vede şi nu mai simte.
Vii la Liturgie ca să rămâi om, cu credinţa şi cu nădejdea că există
Cineva care să îţi dea, să îţi ofere ceva mai mult. Aici vii să te rogi pentru
sănătatea, bunăstarea şi mântuirea ta, pentru o lume măcinată de foame,
de sete, de războaie şi de calamităţi. Vii să te rogi pentru cei bolnavi, chiar
dacă tu eşti sănătos, penru cei în necazuri, în boli şi în suferinţe, chiar
dacă tu nu ai şi nu te dor aceste lipsuri. Vii să te rogi pentru cei trişti,
părăsiţi sau mult prea nefericiţi, chiar dacă tu eşti bucuros, sau măcar
crezi că eşti.
Oare îţi pasă de toate astea? Oare nu cumva egoismul a sufocat
prea mult în noi setea şi foamea de dreptate, de pace, de iubire a
aproapelui? Doar Liturgia este slujba care adună toată suferinţa, tot
dezgustul şi toate rănile acestei lumi şi le oferă, le aruncă înaintea lui
Hristos, care singur mai poate îndrepta ceva într-o lume muribundă.
Duminică de duminică eşti chemat să te rogi şi pentru şase
miliarde de oameni, dacă e să socotim doar pe cei vii din această lume.
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Dar dacă tu nu te rogi cu lacrimi pentru tine, cum oare te vei ruga
pentru rănile şi pentru bucuriile celorlalţi?
Preotul există pentru că tu eşti totuşi un om şi nu poţi avea o
legătură directă, vizibilă cu Dumnezeu. Ai nevoie de un om care să ceară
de la Hristos-Omul iertare pentru un alt om. Printr-un om lucrează
Dumnezeu în viaţa celuilalt. De aceea S-a şi întrupat, S-a făcut Om pentru
noi şi pentru a noastră mântuire.
Roagă-te să te poţi ruga, roagă-te să nu uiţi cât de mult te iubeşte
Dumnezeu. Roagă-te să nu vezi rugăciunea ca pe o pierdere de timp sau
ca pe o plictiseală ce te face să caşti de-ţi plesnesc balamalele gurii. Nu
te ruga ca un savant ci ca un copil. Simplu şi la subiect. Spune-I lui
Hristos măcar odată pe zi că Îl iubeşti, chiar dacă nu simţi asta ca fiind
adevărat. Şi El te va ajuta să fie adevărat!
Mama poate afirma vreodată că şi-a iubit destul copilul? Tu poţi
afirma că ţi-ai iubit destul părinţii? Dar cum se face că afirmăm cu
nonşalanţă că ne-am rugat destul sau că nu putem să ne rugăm? Stai în
genunchi şi cere să fii ajutat. Fiecare se roagă exact atât cât Îl iubeşte pe
Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puţin! Ne plictiseşte acest Dumnezeu?
Dar oare L-am cunoscut, am văzut oare măcar o miime din bunătatea şi
din îndelunga Lui răbdare?
Hristos este la Liturghie, chiar dacă nepăsarea inimii mele mă
împiedică să înţeleg cu toată fiinţa mea acest fapt. Şi se cuvine să fiu
acolo, chiar dacă aceeaşi nepăsare mă obligă să nu pot crede aproape
deloc în El. Nu Hristos este de vină că nu Îl văd, deşi El chiar este acolo.
Nu soarele este de vină că nu poate fi văzut de un orb.
Ieşi din graniţele acestei lumi, din măsurile ei. Vino la Liturghie
,într-o biserică unde slujeşte un preot ce trăieşte cu Hristos. Ştiu, destui
sunt făţarnici sau mincinoşi, dar încă nu am ajuns ziua în care preoţii
vrednici vor fi căutaţi cu disperare şi abia se va mai găsi câte unul drept
înaintea lui Dumnezeu. La urma urmelor, Hristos nu ţine seama de
persoana preotului. Iubirea Lui nu se împiedică de nimeni şi nimic. Dacă
vei vrea cu adevărat, Îl vei găsi şi în gură de şarpe !
Mai avem preoţi sfinţi în mijlocul nostru. Mai avem Liturghia care
să ne sfinţească. Încă Îl mai avem pe Hristos… Doar să vrem cu adevărat,
nu să ne cramponam în scuze şi să ne împiedicăm în pietrele pe care ne
pregătim prea des să le aruncăm peste cei pe care îi găsim vinovaţi de
necredinţă, de neputinţa sau doar de egoismul nostru, care nu vrea să-L
primească pe Hristos.
Şi ar mai fi de spus doar atât: lumea se va sfârşi atunci când
Liturghia ortodoxă va înceta. Lumea sufletească a fiecăruia dintre noi se
sfârşeşte prin abandonarea Sfintei Liturghii. Însă lumea cea mare se va
sfârşi când această slujbă va înceta să fie săvârşită curat şi cu credinţă.”
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CAP. VIII - BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ IN PREZENT
Dumnezeu şi Biserica Sa au fost alături de poporul român încă de
la formarea lui, după cucerirea Daciei După marea schisma a creştinilor
din anul 1054, Biserica Ortodoxă a rămas să dăinuie în spaţiul românesc
aşa cum dovedesc cele scrise până aici, De atunci şi până în prezent şi
până la sfârşitul veacurilor, Ortodoxia va “lucra” tainic în mijlocul poporului
român şi mai ales în sufletul fiecăruia dintre noi care alege să trăiască
alături de Mântuitorul Hristos, în lumina Duhului Sfânt.
În ultimii ani în România s-au închis, din diferite motive, şcoli,
spitale, azile şi orfelinate din sistemul de stat concomitent cu înfiinţarea de
către Biserica Ortodoxă de aşezăminte social-filantropice În cadrul
emisiunii “Realitatea spirituală” de la postul Realitatea TV, domnul
George Grigoriu precizează câteva date concrete “ În ultimii 4 ani s-au
închis aproape 70 de spitale. Însă Biserica Ortodoxă a construit în ultimii
ani 51 de Instituţii medicale şi farmacii. În anul 2018, în eparhiile Bisericii
Ortodoxe Române funcţionează 785 de instituţii şi servicii sociale din
care: 158 de cantine sociale, 85 de centre de zi pentru copii, 63 centre
educaţionale 38 grădiniţe sociale şi after school. “
Toate aceste 785 de instituţii şi servicii sociale ale BOR (o medie
de 20 instituţii / judeţ) oferă cazare, hrană îngrijire şi educaţie gratuită
pentru copii, tineri, adulţi şi vârstnici fără posibilităţi materiale din tot
cuprinsul României. Aceste ajutoare umanitare şi servicii filantropice se
acordă fără adeverinţa de venituri sau alte acte oricui are nevoie,
beneficiind de sprijin, ocrotire şi ajutor oferite din tot sufletul de clerici,
monahi şi monahii sau credincioşi voluntari sau angajaţi.
Trebuie să notăm faptul foarte important că zeci şi sute de preoţi
ortodocşi, în special din mediul rural dar şi urban, au grijă de copiii săraci
sau orfani şi de familiile destrămate sau fără venituri din parohiile lor . Le
oferă câte o masă caldă, alimente, îmbrăcăminte, rechizite, lemne de foc
sau ajută elevii să se pregătească pentru şcoală. Aceste acţiuni
umanitar-filantropice se desfăşoară regulat sau ocazional în afara celor
785 de instituţii notate mai sus.
Biserica Ortodoxă Romană însoţeşte, sprijină şi reuneşte pe
românii plecaţi peste graniţe, astfel că s-au creat peste 1000 de parohii
ortodoxe în diaspora română din toată lumea. Acolo, românii se simt ca
“acasă” pentru că regăsesc toate tradiţiile şi obiceiurile străbune ,,
închegând comunităţi creştine care devin implicit apostoli şi propovăduitori
ai creştinismului otodox.
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În 2015 s-a lansat HARTA
interactivă a centrelor sociale,
filantropice și medicale ale
Bisericii
Ortodoxe
din
România și Moldova care ne
ajută să găsim așezămi ntele
pentru nevoiași din localitatea
sau zona în care ne aflăm
http://map.patriarhia.ro/
Noua secțiune, care poate fi accesată la adresa
http://map.patriarhia.ro/, își propune “facilitarea accesului populaţiei la
toată gama de servicii sociale, medicale şi programe filantropice destinate
principalelor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate: copii, vârstnici,
bolnavi, şomeri, persoane cu dizabilităţi, familii aflate în situaţii de risc
social", afirmă Părintele Cezar-Antonio Dumitrașcu, coonsilier Patriarhal
în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Administraţiei Patriarhale.
Diagrama
aşezămintelor
social-filantropice
arată
astfel:
aşezăminte pentru copii, aşezăminte pentru vârstnici, centre pentru
asistenţă familii şi persoane aflate în dificultate, cantine şi brutării sociale,
centre medico-sociale şi policlinici, centre de diagnostic şi tratament
pentru persoane cu nevoi speciale, centre pentru persoane fără adăpost,
centre pentru victimele violenţei familiale şi agresori, centre pentru
victimele traficului şi grădiniţe şi centre educaţionale.
BOR este singura instituţie/entitate din România care investeşte
cca. 33% din venituri în activităţi social-filantropice. Ea are în derulare un
număr de 559 programe sociale, din care: 62 cu finanţare externă, 41 cu
finanţare publică, 443 finanţate din fonduri proprii şi 89 finanţate din alte
surse ale organizaţiilor.
CAP. IX - TAINA UNITĂȚII NAȚIONALE
Acum, când se împlinesc 100 de ani de la unirea Principatelor
Române, Pr. Grigore Marchiș ne împărtăşeşte câteva gânduri despre
taina unităţii naţionale “ Orice sămânță pusă în pământ are nevoie de un
timp de „lucrare” tainică ce nu se observă dinafară. Acest fapt nu ne
îndreptățește să spunem că sămânța nu există. „Existența” ei va fi
probată prin ceea ce se va vedea și va deveni.
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A spune că realizarea unității statale a românilor reprezintă doar
rezultatul contextului internațional și al eforturilor generației din preajma
Unirii, înseamnă a nega lucrarea adâncă și reală ce s-a perpetuat în
zestrea lăuntrică a Neamului, zestre ce a rămas aceeași chiar dacă cei ce
au trecut peste noi și ne -au stăpânit vremelnic au încercat prin toate
mijloacele să șteargă această realitate ontologică.
Unirea este, înainte de toate, darul lui Dumnezeu făcut strămoșilor
noștri și nouă deopotrivă. Neamurile au apărut cu binecuvântarea Lui și
vor veni la Judecată, fiecare cu zestrea lui. Fiecare neam are o lucrare
specială în locul ce i-a fost hărăzit de Dumnezeu. Această lucrare își are
izvorul în porunca dată la început omului: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți
pământul și-l stăpâniți”.
Rugăciunea de la sfârșitul Te -Deum-ului din 1 decembrie
surprinde minunat această realitate tainică: „...cu umilință aducem acum
mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra
poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească
și creștină”.
Darul acesta se cuvine să-l păstrăm și să-l transmitem mai departe
cu toată responsabilitatea știind că pământul acesta pe care strămoșii l -au
numit „gură de Rai” are tot ce e necesar spre a ne împlini și desăvârși.”
Acest minunat dar al unității de credință si de neam hă răzit nouă
este protejat, apărat și perpetuat cu ajutorul lui Dumnezeu așa cum I se
încredințează prin jurământ cei aleși
• Jurământul militarului român care apără granițele țării este: „Jur
credinţă Patriei mele, România! Jur să-mi apăr țara chiar cu preţul
vieţii. Jur să respect constituţia, legile țării şi regulamentele
militare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“
• Jurământul membrilor Guvernului conform articolului 82 aliniatul
2 din Constituţia României, este: “Jur să-mi dăruiesc toată puterea
şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului
român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia,
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea,
independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu!“
Iar noi cetăţenii acestui popor avem fiecare un rol important pentru
viitorul acestui neam, rol exprimat foarte bine de Pr. Ioaniche Bălan în
cartea “ Mi-e dor de cer…”
“ Să ştiţi că nu ne va scoate NIMENI din Carpaţi dacă nu-l vom
scoate noi pe Hristos din inimă şi din casele noastre. Ce puteţi face
dumneavoastră pentru ţara aceasta ? Întâi să vă faceţi oameni buni, adică
creştini curaţi, smeriţi, sinceri, iubitori de oameni, iubitori de Dumenzeu,
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de ţară, de neam, de tot ce e sfânt şi curat. Să fiţi oameni de rugăciune.
Începeţi-o cu rugăciunea. Cu rugăciunea facem ceva. Fără ea nu facem
mai nimic. Fără Dumnezeu nu putem face nimic bun. Să fiţi oameni care
mergeţi regulat la biserică, aveţi duhovnicul dvs. , vă spovediţi şi vă
împărtăşiţi regulat. Să vedeţi după aceea cât de frumos se derulează
viaţa. Îţi găseşti serviciu ori termini facultatea și găseşti şi o fată/băiat
bun…. “
Şi în încheiere se cuvine ca fiecare dintre noi să rostim o rugă tainică
Rugăciunea pentru neam a Părintelui Gheorghe Calciu
“Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte venim
la tine, Doamne, cu pocăinţă şi durere în inimi, să ne rugăm pentru poporul nostru
românesc. Ascultă cererea noastră, intră Doamne, ca un împărat ceresc în ţara
noastră şi în neamul nostru şi-l scapă Iisuse, de uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi
nevăzuţi. Că prigoneşte vrăjmaşul sufletul neamului românesc şi viaţa lui o calcă în
picioare.
Făcutu-l-a să locuiască în întuneric ca morţii cei din veacuri, şi sufletul lui
este mâhnit de moarte. Că l-au trădat cei puşi de Tine să-l conducă şi au uitat că Tu
ai spus ca cel ce vrea să fie întâiul, să slujească tuturor. Şi ei au ştiut acest lucru, dar
s-au trufit, au uitat de poporul Tău, l-au asuprit şi l-au jefuit, l-au vândut altor neamuri
şi au călcat poruncile Tale, iar pământul acesta, pe care l-ai dat neamului românesc
pe veci, l-au înstrăinat. Dar poporul acesta Te slăveşte, Doamne, nu numai cu buzele
ci şi cu inima.
Adu-Ţi aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii şi
monahiile care zilnic se roagă pentru el şi pentru rugăciunea noastră de astăzi, chiar
dacă suntem nevrednici de mila Ta. Pentru că toţi ne-am abătut, toţi am făcut
nelegiuire, şi ierarhii, şi preoţii şi credincioşii. Nu mai este nici unul care să facă
dreptate, nu mai este nici unul! Ci încetează Doamne, bătaia Ta împotriva poporului
românesc. Adu-Ţi aminte, Iisuse, de fraţii noştri care sunt în afara ţării, în exil sau
vânduţi odată cu teritoriile cedate, şi-i miluieşte pe ei. Reunifică poporul Tău. Repunel în cinstea pe care a avut-o la Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvârşite, apostaziile,
răutăţile, îndemnurile la desfrânare, la neiertare şi la răzvrătire împotriva Ta.
Rugători aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfântă, Pururea Fecioara
Maria, Puterile Cereşti, pe Sfinţii Tăi Apostoli, pe mucenicii neamului nostru şi pe toţi
mucenicii, sfinţii şi cuvioşii care au slujit Ţie cu credinţă curată. Adu-Ţi aminte,
Stăpâne, de toţi cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserică şi Neam; adu-Ţi aminte de
sângele lor care s-a vărsat şi pune-l pe acesta în balanţa iertării noastre. Redă
poporului nostru pământul care l-a păzit cu grijă şi credinţă prin veacuri, redă-i
bisericile şi mânăstirile vândute, redă-i pacea văzduhului şi îmbelşugarea roadelor
pământului, stăpânirea de sine, demnitatea lui creştină şi naţională de altădată,
conducători buni şi cinstiţi, neasupritori, nemincinoşi şi nelacomi, redă-i arhierei
vrednici de Tine, Iisuse Mare Arhiereu, preoţi dăruiţi Bisericii şi Neamului, credincioşi
misiunii lor, adevăraţi secerători, aşa cum Îi vrei Tu, Milostive.
Auzi-ne Doamne întru îndurarea Ta! Nu intra Stăpâne la judecată cu robii tăi,
ci întoarce-Ţi iar privirea spre noi şi ne ridică din păcat cu dreapta Ta cea
mântuitoare. Şi trecând prin patimile toate, curăţaţi prin suferinţă, să ajungem şi la
Sfânta Ta înviere Iisuse slăvindu-Te pe Tine împreună cu Tatăl şi Duhul Sfânt, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”
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ACATISTUL SFINȚILOR ROMÂNI
(rugaciune pentru sprijin şi ajutor catre
cei 145 de sfinți români canonizati)
Condacul 1
Pe vasele Sfântului Duh şi făcliile cele
strălucitoare ale Bisericii lui Hristos, pe aleşii
lui Dumnezeu, toţi Sfinţii Români, cei ce s-au
învrednicit a lumina pământul ţării noastre şi
poporul cel binecredincios cu lumina cea
întreit strălucitoare a Prea Sfintei Treimi, să-i
lăudăm după cuviinţă noi, fiii neamului
românesc, cei ce cu credinţă şi cu dragoste
săvârşim pomenirea lor, cântând: Bucuraţivă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru
sufletele noastre.
Icosul 1
Veniţi toţi credincioşii să prăznuim
duhovniceşte pomenirea tuturor sfinţilor
români şi să cântăm laude celor aleşi de
Dumnezeu să fie stâlpi neclintiţi ai Bisericii
strămoşeşti: pe Andrei, Apostolul lui Hristos,
cel întâi chemat şi cel ce a semănat cuvântul
Evangheliei în pământul străbun al ţării
noastre, pe toţi mucenicii neamului, pe
ierarhi şi învăţători, pe cuvioşi şi cuvioase,
pe pustnici şi rugători şi toată ceata cea
minunată a drepţilor din toate veacurile şi, cu
cinste fericindu-i, într-un glas să le cântăm:
Bucuraţi-vă, odrasle sfinte, ieşite din viţa
moşilor şi strămoşilor noştri;
Bucuraţi-vă, cei aleşi şi trimişi de Hristos să
înțelepţiţi pe fiii neamului;
Bucuraţi-vă, stele strălucitoare care aţi
răsărit încă din zorii naşterii poporului
românesc;
Bucuraţi-vă, slujitori credincioşi ai Domnului
care voia Lui aţi împlinit;
Bucuraţi-vă, icoane vii prin care toţi românii
văd faţa lui Hristos;
Bucuraţi-vă, buchet bine mirositor prin care
înrâureşte mireasma Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă, raze luminoase care v-aţi aprins
din Soarele Hristos;
Bucuraţi-vă, semănători ai credinţei
adevărate şi risipitori ai întunericului
păgânătăţii;
Bucuraţi-vă, apărători nemitarnici ai Bisericii
lui Hristos;
Bucuraţi-vă, stâlpi neclintiţi ai adevărului şi ai
dreptăţii;
Bucuraţi-vă, pietre vii pe care s-a clădit

Biserica neamului nostru;
Bucuraţi-vă, potire în care se păstrează apa
vieţii.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 2-lea
Dacă a fost semănat cuvântul lui Hristos prin
Sfântul Apostol Andrei în ţarina neamului
nostru, acesta, udat fiind de apa vieţii, a
răsărit în sufletele multora şi a făcut rod
însutit. Îndată pământul Dobrogei s-a umplut
de florile mirositoare a credinţei creştine, iar
cei aleşi să fie luminători pe pământul
străbunilor noştri au mulţumit lui Dumnezeu,
cântând: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Întrarmaţi fiind cu puterea lui Hristos, primii
creştini ai neamului au înfruntat dintru
început prigonirile şi ispitirile vrăjmaşilor
văzuţi şi nevăzuţi, nelepădându-se de
credinţa cea adevărată a Apostolilor şi
devenind mărturie vie pentru toţi cei ce au
urmat după dânşii. Pentru aceasta să fericim
pe martirii noștri din toate timpurile şi din
toate locurile, zicând:
Bucuraţi-vă, sfinţi dobrogeni, pârga martirilor
neamului românesc;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Zotic, Atal, Camasis şi
Filip, podoaba Niculiţelului şi a Dobrogei
întregi;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Montanus şi Maxima,
pătimitori pentru Hristos;
Bucuraţi-vă, Emiliane din Durostorum, cu
Hermes şi Dasius, lauda Axiopolisului;
Bucuraţi-vă, sfinţilor Epitect Astion,
predicatori ai lui Hristos şi mucenici în
cetatea Halmyrisului;
Bucuraţi-vă, Pasicrat şi Marcian, Valentin şi
Isichie, Nicandru şi Iuliu, ostaşi martiri pentru
Hristos;
Bucuraţi-vă, toţi martirii, ştiuţi şi neştiuţi, din
pământul străbun al Dobrogei;
Bucuraţi-vă, că sămânţa martiriului vostru sa răspândit în tot ţinutul carpato-danubian;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor mucenici de pe întreg
pământul românesc;
Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte
ocrotesc glia neamului nostru;
Bucuraţi-vă, că sângele vostru a udat
arborele credinţei noastre;

Bucuraţi-vă, că pe mormintele voastre s-au
ridicat mulţime de biserici.
Bucuraþi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 3-lea
Puterea Celui de sus a umbrit în toate
veacurile pe toţi fiii poporului nostru. Că deşi
au fost aşezaţi de Dumnezeu în calea
răutăţilor şi a primejdiilor, având atâţia sfinţi
martiri, ierarhi, cuvioşi, rugători şi trăitori ai
credinţei, s-au dovedit a fi preoţie sfântă şi
neam ales lui Dumnezeu, iar acum se roagă
în ceruri, cântând neîncetat: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Veniţi credincioşilor să lăudăm ceata sfinţilor
ierarhi români, care de la Hristos, prin
Sfântul Andrei, apostolul românilor, au primit
harul de a învăţa, conduce şi sfinţi turma cea
cuvântătoare, botezându-o în numele Sfintei
Treimi şi îndemnându-o să păstreze toate
sfintele predanii şi tradiţii ale neamului.
Pentru aceasta să cântăm sfinţilor noştri
ierarhi unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, sfinţilor ierarhi, păstrători ai
harului lui Hristos din neam în neam;
Bucuraţi-vă, aleşii Prea Sfintei Treimi şi flori
mirositoare a grădinii Maicii Domnului;
Bucuraţi-vă, arhiereilor, care aţi luminat glia
străbună cu învăţăturile voastre;
Bucuraţi-vă, mărgăritare strălucitoare ale
Bisericii lui Hristos;
Bucuraţi-vă, apărători ai dreptei credinţe în
vremea prigonirilor;
Bucuraţi-vă, surpătorii eresurilor şi
îndreptătorii adevăratelor învăţături;
Bucuraţi-vă, sfinţilor Bretanion şi Teotim,
care aţi înfruntat pe arieni;
Bucuraţi-vă, Niceta al Remesianei şi ceilalţi
ierarhi daco-romani;
Bucuraţi-vă, Antim Ivireanul şi Calinic de la
Cernica, Grigorie Dascălu cu toţi sfinţii
ierarhi ai Ţării Româneşti;
Bucuraţi-vă, Teodosie de la Brazi cu
Dosoftei viersuitorul şi toţi ierarhii moldoveni;
Bucuraţi-vă, Ilie Ioreste, Sava Brancovici, cu
toţi ierarhii martiri Transilvăneni;
Bucuraţi-vă, soborul ierarhilor români din
toate timpurile şi din toate ţinuturile
româneşti.
Bucuraþi-vă Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!

Condacul al 4-lea
Pe ceata cuvioşilor părinţi ai neamului
românesc să-i lăudăm după cuviinţă, căci
aceştia, ascultând cuvântul Evangheliei, au
părăsit cele vremelnice şi au urmat lui
Hristos luând crucea pe umerii lor. Şi
nevoindu-se în felurite chipuri prin mănăstiri
sau pustietăţi, au sfinţit tot pământul
românesc de la o margine la cealaltă, dând
laudă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Voind Prea Bunul Dumnezeu să arate lumii
că în tot pământul românesc a fost semănat
de timpuriu cuvântul Evangheliei lui Hristos,
a făcut să răsară mulţime de sfinţi cuvioşi.
Drept aceea, în toate veacurile, cete de
călugări îmbunătăţiţi s-au arătat adevăraţi
trăitori şi lucrători ai virtuţilor, luminându-ne
calea cea întunecată a vieţii acesteia ca să
nu rătăcim în pustiul păcatelor şi al eresurilor
celor de suflet pierzătoare. Pentru aceasta
cu bucurie le cântăm:
Bucuraţi-vă, cuvioşilor părinţi care, pentru
dragostea lui Hristos, aţi părăsit cele lumeşti;
Bucuraţi-vă, pustnicilor retraşi în peşterile
munţilor Carpaţi;
Bucuraţi-vă, Ioan Casian şi Gherman din
Dobrogea, făuritori de reguli călugăreşti;
Bucuraţi-vă, Nicodim de la Tismana şi Daniil
al Voroneţului cu toţi sihaştrii ţinuturilor
Moldovei;
Bucuraţi-vă, Dimitrie cel Nou şi Gheorghe al
Cernicăi, şi Căldăruşanilor rugători fierbinţi
pentru cetatea Bucureştiului;
Bucuraţi-vă, Paisie de la Neamţ, Onufrie de
la Vorona şi toţi cuvioşii isihaşti;
Bucuraţi-vă, Visarion Sarai împreună cu
Ghelasie de la Râmeţ, apărători ai credinţei
strămoşeşti;
Bucuraţi-vă, Antipa Cuvioase cu Vasile de la
Poiana Mărului, luminători ai călugărilor
moldoveni;
Bucuraţi-vă, Ioan de la Prislop şi Antonie de
la Vâlcea, întemeietori de obşti călugăreşti;
Bucuraţi-vă, mulţimile călugărilor, care aţi
sfinţit prin trăirea voastră sfântă toate
plaiurile româneşti;
Bucuraţi-vă, că nevoinţele voastre prin
mănăstiri sau pustietăţi s-au făcut scară
către cer;
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Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte sunt
purtătoare de har dumnezeiesc;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 5-lea
Privind icoana Prea Sfintei Fecioare,
mulţime de fiice ale neamului nostru au ales
a urma lui Hristos cu înţelepciune; căci
luându-şi candelele au ţinut aprinsă flacăra
credinţei în inima lor şi a poporului din care
au ieşit. Toată viaţa au aşteptat întru răbdare
venirea Mirelui, turnând în vasele sufletelor
lor din untdelemnul faptelor bune şi din
lacrimile pocăinţei, cântând neîncetat:
Aliluia!
Icosul al 5-lea
Cine va putea ferici după cuviinţă pe fiicele
neamului românesc care au lepădat dulceţile
lumii acesteia înşelătoare retrăgându-se în
mănăstiri sau în pustietăţi, unde s-au rugat
neîncetat, împlinind voia lui Dumnezeu.
Cinstim bărbăţia sfintelor fecioare alese să
slujească lui Hristos, cântându-le unele ca
acestea:
Bucuraţi-vă, sfinte cuvioase maici, care aţi
împlinit asemănarea cu Dumnezeu în
chipurile voastre;
Bucuraţi-vă, fecioarelor, care fecioria aţi
păzit şi lui Hristos, Mielul cel fără prihană, aţi
urmat;
Bucuraţi-vă, sfintelor, care v-aţi logodit cu
Mirele Hristos născut fără prihană din Sfânta
Fecioară;
Bucuraţi-vă, flori prea frumoase, care aţi
împodobit grădina Maicii Domnului;
Bucuraţi-vă, Sfântă Parascheva mult
milostivă şi tu fecioară Filofteia dulceaţa
românilor;
Bucuraţi-vă, sfintelor Teodora de la Sihla şi
Mavra, flori înmiresmate ale munţilor
Carpaţi;
Bucuraţi-vă, Tatiana a Craiovei şi Chiriachi,
fecioare prea înţelepte;
Bucuraţi-vă, stele înţelegătoare prin ale
căror raze faţa lui Hristos ca soarele vi se
arată;
Bucuraţi-vă, mieluşele fără de răutate,
rugătoare pentru neamul românesc;
Bucuraţi-vă, că aţi fost ocrotite în nevoinţele
voastre de omoforul Maicii lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, că aţi iubit pe Hristos cel ce v-a
întărit pe voi;
Bucuraţi-vă, că ale voastre sfinte moaşte
izvorăsc tămăduiri celor credincioşi.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 6-lea
Binecuvântat fie Dumnezeu că a trimis
poporului Său binecredincios, la vreme
potrivită, bărbaţi înţelepţi şi sfinţi voievozi,
ctitori de ţară şi de lăcaşuri sfinte, care au
apărat credinţa cea dreaptă în faţa
asupritorilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6 lea
Pe binecredincioşii voievozi şi pe toţi bărbaţii
cucernici ai neamului românesc care s-au
învrednicit de la Dumnezeu a fi apărători ai
credinţei celei drepte pe pământul străbun,
să-i pomenim după vrednicie; căci aceştia,
în vremuri de restrişte, s-au arătat a fi
vrednici luptători pentru neam şi ţara lor, iar
în ceruri rugători fierbinţi pentru sufletele
noastre. Pentru aceasta să le înălţăm imn de
laudă, zicând:
Bucuraţi-vă, sfinţi voievozi apărători ai
pământului străbun;
Bucuraţi-vă, mărturisitori ai dreptei credinţe
şi slujitorii adevărului;
Bucuraţi-vă, ctitori de ţară şi de lăcaşuri
sfinte pe tot pământul românesc;
Bucuraţi-vă, întemeitorii Ţărilor Româneşti
ca o triadă sfântă;
Bucuraţi-vă, Constantine voievod cu fiii tăi,
martiri pentru credinţa ortodoxă;
Bucuraţi-vă, Ştefane cel Mare al Moldovei cu
toţi oştenii eroi ai neamului;
Bucuraţi-vă, Oprea Miclăuş, Ioan de Galeş,
Moise Măcinic, martiri pentru credinţa
ortodoxă din Ardeal;
Bucuraţi-vă, apărători ai Ortodoxiei din toate
provinciile româneşti;
Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi dat viaţa pentru a
apăra valorile evlaviei ortodoxe;
Bucuraţi-vă, cei ce aţi murit în temniţe pentru
dreapta credinţă;
Bucuraţi-vă, făuritorilor de tradiţii şi de
cultură românească;
Bucuraţi-vă, toţi cei ce aţi luptat pentru
neatârnarea şi identitatea noastră.
Bucuraţi-vă Sfinţilor Români, rugători fierbinţi
pentru sufletele noastre!
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Condacul al 7-lea
Sfinților, cei din neamul românesc, minunat
s-a împlinit voia lui Dumnezeu în sufletele
voastre; căci, plăcuți Prea Sfintei Treimi
fiind, cu slavă se încununează tot poporul
român, avându-vă pe voi rugători. Mintea
noastră nu poate să cuprindă mulțimea
faptelor care au împodobit viața voastră,
sfinților. De aceea, doar, minunându-ne de
felul cum v-ați petrecut viața, cântăm, cu
mulțumită lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Simţind mireasma buchetului cel înmiresmat
al darurilor Sfântului Duh, săvârşim cu
bucurie pomenirea sfinţilor români, cinstind
mulţimea mucenicilor, a ierarhilor, a
cuvioşilor şi drepţilor, dar şi ceata tuturor
celor care nu le ştim nici numele, nici locurile
unde şi-au sfârşit viaţa. Însă, ştiind că în
puterea Duhului Sfânt au fost şi alţi
luminători ai Ortodoxiei şi trăitori adevăraţi ai
poruncilor lui Hristos, să zicem, celor neştiuţi
de noi, unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, toţi cei ce aţi înmulţit talanţii
dăruiţi vouă de Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, păstrătorii sfintelor predanii şi
ale obiceiurilor strămoşeşti;
Bucuraţi-vă, toţi fiii neamului românesc ale
căror nume au fost scrise în cartea cerului;
Bucuraţi-vă, mame ale sfinţilor părinţi ai
poporului român;
Bucuraţi-vă, copii ştiuţi şi neştiuţi, care v-aţi
învrednicit a păzi nepătată haina botezului;
Bucuraţi-vă, tineri cu dreaptă socoteală, care
nu v-aţi întinat sufletele cu plăcerile deşarte;
Bucuraţi-vă, eroi ai credinţei şi apărători ai
pământului străbun;
Bucuraţi-vă, bătrâni înţelepţi şi trăitori ai
Evangheliei;
Bucuraţi-vă, părinţi binecredincioşi, care aţi
continuat fiinţa neamului;
Bucuraţi-vă, preoţi cucernici, vrednici slujitori
ai Bisericii lui Hristos;
Bucuraţi-vă, doctori fără de arginţi, care aţi
înmulţit talanţii dăruiţi de Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, pelerini, doritori să vă adăpaţi la
izvoarele credinţei.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!

Condacul al 8-lea
Toate le dă Duhul Sfânt: din pescari face
apostoli, din păgâni mucenici, din necărturari
înțelepți, toată rânduiala Bisericii plinindu -o.
Aceste lucrări minunate le-a făcut
Dumnezeu dintru început și poporului nostru
românesc din care a ales vase preacinstite
și în care a turnat din puterea Sa
dumnezeiască pentru ca să devină
luminători pe pământ, iar în ceruri, să cânte
Prea Sfintei Treimi: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Atunci când s-a însămânţat în glia
strămoşească cuvântul lui Hristos, s-a
schimbat firea oamenilor, care au început să
vorbească graiul Duhului Sfânt. Iar, de
atunci, s-a revărsat, din neam în neam,
peste fiii acestui pământ harul Duhului Sfânt
şi a îndumnezeit pe cei ce s-au învrednicit a
fi vase ale luminii celei întreit strălucitoare
ale Prea Sfintei Treimi. Pentru aceasta,
adunându-ne astăzi, să mulţumim lui
Dumnezeu pentru toate şi să cântăm,
sfinţilor noştri, unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, bărbaţi şi femei de toată vârsta,
care, după chemarea voastră, aţi plăcut lui
Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, cei ce aţi rămas altoiţi pe viţa
care este Hristos;
Bucuraţi-vă, cei cărora Dumnezeu a turnat în
sufletele voastre daruri alese;
Bucuraţi-vă, cei aleşi din cei chemaţi să fiţi
prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, oameni care aţi înduhovnicit
firea cea slăbănogită de păcat;
Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi lipit inima de
lucrurile cele trecătoare ale acestei lumi;
Bucuraţi-vă, sfinţilor români, scăldaţi în
dragostea lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, cei rămaşi permanent sub
pronia divină;
Bucuraţi-vă, slujitori şi apărători ai Bisericii
strămoşeşti;
Bucuraţi-vă, că în tot pământul românesc se
cinstesc numele voastre;
Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte
ocrotesc glia străbună;
Bucuraţi-vă, că rugăciunile voastre pentru
neamul din care faceţi parte sunt ascultate
de Dumnezeu.
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Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 9-lea
În fiecare din cele nouă cete de sfinţi ale
cerului vă sălăşluiţi, sfinţi ai neamului, potrivit
misiunii voastre care aţi avut-o aici pe
pământul românesc. Acolo vă veseliţi de
comuniunea sfinţilor şi vă rugaţi pentru
sufletele noastre, cântând, împreună cu
îngerii, lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Veniţi toţi fiii neamului să ne bucurăm
duhovniceşte la pomenirea cea de peste an
a sfinţilor români ieşiţi din sângiuirile acestui
popor binecuvântat. Căci, iată, după
prăznuirea tuturor sfinţilor în lumina
Cincizecimii, a fost rânduită şi ziua prăznuirii
voastre, revărsându-ne nouă daruri
aducătoare de câştig duhovnicesc. Pentru
aceasta cu cuget luminat şi inimă curată vă
cântăm, zicând:
Bucuraţi-vă, cetele apostolilor cu Andrei cel
întâi chemat şi botezătorul neamului
românesc;
Bucuraţi-vă, mulţimea mucenicilor din toate
timpurile şi din toate locurile, jertfiţi pentru
Hristos în tot pământul românesc;
Bucuraţi-vă, ierarhi prea sfinţiţi, luminători ai
lumii şi dascăli ai teologiei româneşti;
Bucuraţi-vă, mulţimea cuvioşilor şi
cuvioaselor, care aţi luat crucea şi aţi urmat
lui Hristos;
Bucuraţi-vă, ceata sfinţilor tămăduitori şi
ajutători ai neamului în prigoane şi supărări;
Bucuraţi-vă, părinţi dreptmăritori şi
cunoscători ai tainelor lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, voievozi şi dregători cucernici,
ziditori de lăcaşuri sfinte;
Bucuraţi-vă, mulţimea drepţilor, plăcuţi lui
Dumnezeu, ieşiţi din viţa poporului
românesc;
Bucuraţi-vă, eroi ai credinței şi făcători de
pace pe pământ;
Bucuraţi-vă, toţi sfinţii români, cu
Născătoarea de Dumnezeu împreună
locuitori;
Bucuraţi-vă, că aţi completat locul îngerilor
celor căzuţi prin trufie;
Bucuraţi-vă, că vedeţi pururea faţa lui
Hristos.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 10-lea
Întru lumina cea pururea fiitoare, care
străluceşte ca una singură din trei ipostasuri
ale Prea Sfintei Treimi, vă sălăşluiţi sfinţilor
români. Împreună cu Prea Curata Maică a lui
Dumnezeu, cu ceilalţi sfinţi ai neamurilor
creştine şi cu toţi sfinţii îngeri cântaţi lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea
De strălucirea cea mai presus de minte
bucurându-vă, sfinţilor români, şi de
dumnezeiasca veselie umplându-vă, v-aţi
îndumnezeit prin apropierea de Hristos. Iar
dacă, în ceruri, v-aţi împărtăşit de
dumnezeiasca desfătare şi preamăriţi pe
Dumnezeu, Cel ce v-a preamărit,
minunaţilor, rugaţi-vă pentru sufletele
noastre, cei ce vă lăudăm, zicând:
Bucuraţi-vă, sfinţilor care vedeţi pururea faţa
lui Hristos;
Bucuraţi-vă, buchete preafrumoase,
înmiresmate de harul Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă, stupina părinţilor din care iese
dulceaţa tămăduirilor;
Bucuraţi-vă, stâlpii cei neclintiţi ai Bisericii;
Bucuraţi-vă, făclii aprinse din focul
dumnezeirii;
Bucuraţi-vă, râuri de har revărsate peste
pământul din care aţi ieşit;
Bucuraţi-vă, candele aprinse din lumina lui
Hristos;
Bucuraţi-vă, punţi trainice peste prăpastia
ispitelor;
Bucuraţi-vă, izvoare din care ţâșneşte apa
vindecărilor;
Bucuraţi-vă, piscuri semeţe din grădina
Edenului;
Bucuraţi-vă, stânci neclintite în faţa
furtunilor.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 11-lea
Fericim ceata Sfinţilor Părinţi ai Bisericii
noastre dreptmăritoare, pe dascălii teologiei
româneşti, cei ce ne-au lăsat învăţături şi neau arătat calea cea sfântă a mântuirii. Drept
aceea, cu cântări să-i lăudăm, căci în ceruri
se roagă pentru sufletele noastre şi cântă lui
Dumnezeu: Aliluia!
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Icosul al 11-lea
Cine va putea număra mulţimea binefacerilor
şi a minunilor care le-aţi săvârşit pentru fiii
Bisericii din care faceţi parte, Sfinţilor
Români? Sfintele voastre moaşte, purtătoare
de har dumnezeiesc, străjuiesc hotarele ţării
noastre, iar rugăciunile voastre, în ceruri, ne
ocrotesc şi ne acoperă de rătăcire şi de
primejdii. Ca mulţumită pentru darurile
voastre, primiţi de la noi nevrednicii această
smerită cântare:
Bucuraţi-vă, prieteni şi casnici ai lui
Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, cetăţeni ai raiului şi slujitori ai
Cuvântului vieţii;
Bucuraţi-vă, icoane ale credinţei şi podoabe
a Bisericii dreptmăritoare;
Bucuraţi-vă, snopi care poartă pâinea vieţii;
Bucuraţi-vă, hambare pline cu roadele
Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă, tămăduitori ai bolnavilor;
Bucuraţi-vă, sfinţitori ai sufletelor noastre;
Bucuraţi-vă, îndreptătorii credinţei şi chipuri
ale blândeţii;
Bucuraţi-vă, apărători ai Bisericii
dreptmăritoare;
Bucuraţi-vă, ocrotitori ai săracilor şi
văduvelor;
Bucuraţi-vă, sprijinitori ai bătrânilor şi
oropsiţilor;
Bucuraţi-vă, părinţi ai orfanilor şi ajutători ai
celor lipsiţi.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 12-lea
Din stricăciunea cea de demult şi din
prăpastia păcatelor şi a fărădelegilor, vrând
Hristos să ne îndrepteze, ne-a rânduit şi
nouă, în toate veacurile, pilde de pocăinţă şi
îndreptare, pe sfinţii cei de un neam cu noi.
Aceştia ne-au învăţat a cânta: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Izbăviţi-ne pe noi, sfinţilor, de boli, de ciumă
şi de primejdii; izbăviţi-ne pe noi de foc, de
grindină, de războiul cel dintre noi, dăruind
pace sufletelor noastre. Păziţi Sfintele
Biserici în care se pomenesc numele
voastre, ocrotiţi ţara de vrăjmaşii văzuţi şi
nevăzuţi, ajutaţi-ne să ne mântuim, iar în
ziua judecăţii lui Hristos să ne fiţi sprijinitori

ca să intrăm în comuniunea voastră şi să vă
mulţumim zicând:
Bucuraţi-vă, alăute duhovniceşti şi temple
ale Duhului Sfânt;
Bucuraţi-vă, făclii purtătoare de lumină
necreată;
Bucuraţi-vă, comori nepreţuite ale neamului
românesc;
Bucuraţi-vă, risipitorii întunericului diavolesc;
Bucuraţi-vă, mijlocitorii înaintea tronului Prea
Sfintei Treimi pentru mântuirea neamului
românesc;
Bucuraţi-vă, trepte de urcuş spre grădina
raiului;
Bucuraţi-vă, aducători de belşug în pământul
strămoşesc;
Bucuraţi-vă, străjeri ai hotarelor patriei
noastre;
Bucuraţi-vă, mărgăritare nepreţuite ale
Bisericii Ortodoxe;
Bucuraţi-vă, că sunteţi încoronaţi de Hristos
în ceruri;
Bucuraţi-vă, nădejdea noastră în ziua
judecăţii;
Bucuraţi-vă, mijlocitori pentru mântuirea
noastră.
Bucuraþi-vă, Sfinţilor Români, rugători
fierbinţi pentru sufletele noastre!
Condacul al 13-lea
O, prea lăudaţilor şi purtătorilor de
Dumnezeu, Sfinţilor Români, ca cei ce aţi
primit cununile cele neveştejite ale slavei şi
v-aţi învrednicit de desfătarea raiului, primiţi
aceste rugăciuni ale noastre, rostite cu inimă
curată şi smerită şi fiţi mijlocitori către
Înduratul Dumnezeu ca să ne izbăvească de
osânda cea veşnică, iertându-ne păcatele,
ca împreună cu voi să petrecem acolo unde
nu este nici durere nici întristare nici suspin
şi unde se cântă neîncetat: Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori.) Apoi se
zice iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1.
Textul acatistului este alcătuit de P.S.
Ioachim Bacauanul, Arhiereu vicar al
Episcopiei Romanului și aprobat de Comisia
Sinodala pentru Canonizarea Sfinților
Români.

94

CUPRINS
CAP. I - Credinţa la români în trecut
CAP. ÎI - Primele şcoli şi cărţi româneşti
CAP. III - Primele spitale, azile şi orfelinate româneşti
CAP. IV - Primele lăcaşuri de cult româneşti
CAP. V - Apărători ai credinţei şi gliei străbune
CAP. 5.1. – Ştefan cel Mare
CAP. 5.2. – Mircea cel Bătrân
CAP. 5.3. – Mihai Viteazul
CAP. 5.4. – Constantin Brâncoveanu
CAP. 5.5. – Neagoe Basarab
CAP. 5.5. – Alţi domnitori romani
CAP. VI – Misterele credinţei ortodoxe
CAP. VII – Credinţa ortodoxă “modernă”
CAP. VIII – Biserica Ortodoxă Română in prezent
CAP. IX - Taina unității naț ionale

Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Pag

3
5
8
11
14
14
34
38
57
72
77
79
81
85
86

BIBLIOGRAFIE - Toate drepturile asupra textelor aparțin autorilor, site-urilor și
editurilor, copierea lor în această lucrare este cu scop informativ, fară interese
comerciale sau de altă natură, broșura fiind gratuită.
Surse online: wikipedia.ro doxologia.ro, patriarhia.ro, basilica.ro, ziarullumina.ro,
episcopiaaradului.ro, rasunetul.ro, arhiepiscopiaramnicului.ro, e-scoala.ro, istoriepe-scurt.ro, historia.ro, limbaromana.md, danielvla.wordpress.com, matricea.ro,
ziarulnatiunea.ro, cuvantul-ortodox.ro, mediafax.ro, ortodoxiatinerilor.ro
1) "De veghe în Casa Măriei Sale, File de pateric de la Mănăstirea Putna",
Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2017
2) “Jerfa creştină şi sacrificiul uman în Europa medievală şi premodernă” Editura
Sfântul Antim Ivireanul, 2014
3) “Rugăciuni către tineri”, Monahul Paulin (Putna), Editura Egumeniţa, 2008
4) “Liturgica”, Pr. Prof Dr. Ene Branişte, Arhim. Prof. Ghenadie Netoiu, Pr. Prof.
Gheorghe Neda, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe,
Romane, Buccuresti 1984
5) “Istoria romanilor, Cu o privire mai largă asupra culturii române”, Ion Turcanu,,
Ed Istoros-Braila-2007
6) "În memoria Părintelui Cleopa. Mânca-v-ar Raiul”, vol. I, Editura Mănăstirea
Sihăstria, 2010"
7) “Cele trei mari mistere vizibile şi incontestabile din Biserica Ortodoxă”,
Protosinghel Ioachim Pârvulescu, Stareţul Mănăstirii Lainici, Editura Babel 2015
8) " Mi-e dor de cer. Viaţa Parintelui Ioanichie Bălan" Ed. Măn. Sihăstria 2010
BROȘURA SE DISTRIBUIE GRATUIT / ISBN 978-973-0-28146-0

Asociația SOS “ Sprijin-Ocrotire-Speranta”
Tel: 0784-212.682 / office@pro-romanesc.ro
www.sos.pro-romanesc.ro

95

Părintele Grigore MARCHIȘ
grigore.marchis@yahoo.com
www.catedrala-turda.ro

