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PREFAȚĂ
Sfinții Români - roadele lucrării Sfântului Duh în ființa Neamului Românesc
După Învierea Sa din morți, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, le-a dat Apostolilor porunca de a
propovădui Evanghelia la toate neamurile: ,, 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 sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin‖. (Mt. 28, 19-20).
Cuvântul Evangheliei a ajuns și în Dacia strămoșilor noștri prin propovăduirea Sfinților Apostoli
Andrei și Filip după cum ne încredințează dovezile istorice prezentate de către prof. Emilian Popescu în
studiul „Sfântul Apostol Filip misionar pe pământul românesc‖. Astfel s-a implinit porunca Mântuitorului și în
cazul neamului nostru care a primit sămânța Cuvântului chiar de la cei ce au auzit și au infăptuit cele auzite
de la Învățătorul și Domnul.
Propovăduirea Evangheliei și așezarea ei la temelia vieții și a gândirii au avut drept efect schimbări
majore în viața noilor creștini și apoi a comunităților în care trăiau. Prin punerea în practică a poruncilor
evanghelice lumina lui Hristos strălucea tot mai mult. Strămoșii noștri au putut primi relativ ușor noua
învățătură creștină întrucât preceptele lui Zalmoxe au ușurat strădania misionarilor creștini. Tocmai din
acest motiv, primirea Evangheliei de către daci s-a făcut în chip pașnic. Martirii pe care îi cunoaștem,
începând cu cei din secolul al IV-lea, sunt rezultatul persecuțiilor dezlănțuite de vremelnicii stăpânitori ai
acestor ținuturi.
Din veacurile primare ale Bisericii și până în zilele noastre neamul nostru a născut și naște sfinți. Fie
că este vorba de martiri, de cuvioși, de preoți, de ierarhi, de domnitori, de simpli țărani sau din oricare
categorie socială, toți au arătat prin viața lor că sfințirea vieții se poate realiza în orice timp și în orice loc
spre slava lui Dumnezeu și spre întărirea urmașilor în trăirea după voia Lui cea sfântă.
Sfinții Români, odrăsliți din tulpina neamului românesc, și-au mutat rădăcinile în ceruri și ne cheamă
pe noi, cei ce le cercetăm viața și nevoințele, să ne „scuturăm tina de pe ochiul minții‖ și „să vedem pe
Hristos, Soarele dreptății tuturor viață răsărind‖. Ei ne cunosc frământările și năzuințele ca niște frați mai
mari ai noștri și vor să ne vină într-ajutor. În planul vieții noastre cotidiene, când ne aflăm în vreo situație din
care nu putem ieși singuri, cerem ajutorul celor care se pricep într-un domeniu sau altul.Ieșirea din
fundăturile sufletești se poate realiza prin comuniunea vie cu Dumnezeu și cu sfinții Săi. Pentru a-i chema
într-ajutorul nostru este nevoie să-i cunoaștem și să avem încredere în mijlocirea lor înaintea lui
Dumnezeu. În ultimul timp sunt tot mai frecvente afirmațiile celor ce neagă posibilitatea ca în neamul nostru
să se fi născut sfinți. Paginile ce urmează ne arată că Duhul Sfânt a lucrat și în ființa neamului nostru
deoarece a aflat aici vase vrednice de lucrarea Lui.
Cartea de față reprezintă, de fapt, Duminica Tuturor Sfinților Români regăsită în zilele lor de
prăznuire de pe parcursul anului bisericesc. Ea s-a născut din dorința de a-i cinsti pe Sfinții Români și de a
le cunoaște viața cu mai mare ușurință fără să fim nevoiți a căuta cele cunoscute despre ei în mai multe
surse. Nădăjduim ca cele prezentate să se constituie într-un imbold sfânt care să trezească întru noi
dorința împlinirii cuvintelor Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit
vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.‖( Evrei
13,7).
Pr. Grigore Marchiș

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI
Cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu mijlocirea Sfinților Români am purces la editarea acestei cărți
care să cuprindă viețile și nevoințele sfinților români canonizati până acum, precum și locul unde se
găsesc mormintele sau sfintele moaște. Cunoscând cursul vieții lor și faptele vrednice de cinstire, să ne fie
acestea pildă de urmat în tot restul vieții noastre.
―Biserica cinstește pe sfinți întrucât simte prezența lui Hristos și lucrarea Sfântului Duh în ei.
Cinstirea sfinților nu este, asadar, o știrbire a cinstirii lui Dumnezeu ci, dimpotrivă, este o preamarire a iubirii
Sale pentru oameni și a lucrării Lui de înălțare a omului spre frumusețea și viața veșnică a lui Dumnezeu.
Sfinții pe care i-a canonizat Biserica noastră au fost mai întâi cinstiți de poporul credincios, iar
Biserica, de fapt, confirmă recunoașterea sfințeniei, care vine din lucrarea Sfântului Duh în oameni.
Biserica constată și proclamă sfințenia acolo unde Dumnezeu a binevoit s-o arate. Sfinții sunt cunoscuți și
necunoscuți oamenilor, iar numarul total al sfinților din fiecare neam și din fiecare vreme îl știe numai
Dumnezeu.
Pentru a sublinia faptul ca Duhul Sfânt a lucrat in chip minunat de-a lungul veacurilor și pe pământul
țării noastre sau în poporul nostru, de la creștinarea sa începând cu secolul II și până astăzi, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, la 20 iunie 1992, a hotărât ca Duminica a II-a dupa Rusalii să fie numită
"Duminica Sfinților Români", urmând Duminicii Tuturor Sfinților, în general.‖
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Cităm mai jos câteva paragrafe din ―Actul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale române privind
canonizarea unor Sfinți români‖
“Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi (Psalm 67, 36), căci prin sfinții care sunt pe
pământul Lui, minunată a făcut Domnul toata voia întru ei" (Psalm 15,3).
Bucurie mare vestește astăzi fiilor săi, Biserica noastră dreptmăritoare, la crugul anului mântuirii
1992, în Duminica Tuturor Sfinților, hotărând ca în rândurile acestora să fie asezați cei alesi și bineplăcuți
lui Dumnezeu pe care ea însăși I-a odrăslit în sânul neamului românesc.
Pe Sfinți îi cinstim, ca pe "prietenii" și "casnicii" lui Dumnezeu (Efes. 2, 19) și ca pe niște frați
desăvârșiți ai noștri, care au cunoscut încercările și nevoile vieții pământești iar acum, în apropierea lui
Dumnezeu mijlocesc și se roagă Lui pentru mântuirea noastră. Prin cinstirea sfinților noi sporim, înainte de
toate, cinstirea pe care o datorăm lui Dumnezeu, așa cum glăsuia Mitropolitul Varlaam al Moldovei în
Cazania de la Duminica Tuturor Sfinților.
Rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră sunt mai bine primite, însă,
dacă și noi credincioșii, împodobiți cu credință și fapte bune, ne rugăm împreună cu ei, lepădându-ne de
păcatele noastre. Acest adevăr il întărește și Sfăntul Ioan Gură de Aur, când spune: "Știind acestea,
iubiților, să alergăm la mijlocirea sfinților, dar să nu ne mărginim la aceasta, ci să lucrăm și noi cum
se cuvine, după pilda pe care ne-au dat-o ei".
În evlavia credincioșilor noștri n-a lipsit niciodată cinstirea unor vrednici trăitori, mărturisitori și
apărători ai dreptei credințe, flori alese ale spiritualității românești din rândurile credincioșilor, cuvioșilor,
preoților și ierarhilor Bisericii noastre, fără să se fi făcut proclamarea cinstirii lor printr-un act sinodal.
In anul 1950, Sfântul nostru Sinod, în spiritul tradiției creștine autentic ortodoxe, a hotărât înscrierea în
rândul sfinților a unora dintre aceștia, recunoscând și confirmând cinstirea pe care poporul dreptcredincios
o aducea acestor sfinți de mult timp, pentru ca în anul 1955-1956 să proclame prin Tomos sinodal
canonizarea lor, cu cinstire locală pentru unii și cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă Română, pentru
alții, canonizare împărtășită și de celelalte Biserici Ortodoxe surori.
De aceea, luând aminte la credința și dragostea, evlavia și mila, cinstea și dreptatea și la dăruirea și
jertfelnicia neamului românesc, care a odraslit mulțime de sfinți pe care numai Bunul Dumnezeu îi știe și îi
cunoaște câți sunt, văzând trebuința rânduirii unei zile de pomenire a sfinților români asa cum a fost
propusă de Comisia sinodală pentru canonizarea sfinților români, Sfântul Sinod a hotărât la 20 iunie 1992
ca de acum și până la sfârșitul veacurilor, în întreaga Biserică Ortodoxă Română, să se numere cu sfinții și
să se cinstească, după pravilă, cu slujbă specială și cu acatist toți sfinții din neamul românesc, știuți și
neștiuți, pentru a căror cinstire se instituie "DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI" care va fi asezată în
Calendarul Bisericii noastre în fiecare an a doua Dumincă după Pogorarea Duhului Sfânt, arătându-se prin
aceasta lucrarea Sfântului Duh în Biserica noastră de-a lungul veacurilor.
În această Duminică vor fi amintiți și cu evlavie cinstiți:
- Sfinții ierarhi, preoți și diaconi slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române care s-au săvârșit mucenicește și au
mărturisit și au apărat cu jertfelnicie credința ortodoxă, neamul și țara noastră;
- Sfinții cuvioși și cuvioase care s-au săvârșit trăind deplin viața călugărească și care, prin pilda vieții lor și
prin rugăciune, au hrănit duhovnicește pe toți dreptcredincioșii;
- Sfinții martiri din orice treaptă harică sau stare obștească și toți aceia care prin pătimirile și sângele lor
martiric au primit cununa sfințeniei;
- Sfinții români uciși de oștile păgâne sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor, precum și cei care au
căzut în lupta cu aceștia sau în amară robie pentru credință, Biserică și neam;
- Sfinții care s-au săvârșit luptând cu arma cuvântului pentru apărarea credinței, a Bisericii Ortodoxe și a
binecredincioșilor ei fii. Și toti ceilalți sfinți creștini ortodocși români din toate timpurile și de pretutindeni,
știuți și neștiuți, care au sporit în dragostea pentru Hristos, a faptei bune, a rugăciunii și a virtuții creștine,
pe care Dumnezeu i-a scris în Cartea Vietii.
Către toți aceștia să înălțăm rugăciuni fierbinți, cu inima curată și împreună cu ei să preamărim pe
Dumnezeu zicând: "Bucurați-vă, toate cetele sfinților români împreună cu toți sfinții, podoaba de
mult preț a Bisericii lui Hristos, cea una dreptmaritoare!"
Vestindu-vă toate cele de mai sus, cu conștiința datoriei împlinite față de înaintașii noștri, demni de
cinstire pentru sfințenia vieții lor, să ne îndreptăm rugăciunile către Atotputernicul Dumnezeu, drept
mulțumire pentru toate câte ne-a învrednicit a săvârși pentru slava Bisericii și a dreptcredinciosului popor
român. Și pentru ca legătura și comuniunea noastră de rugăciune cu sfinții pe care I-am pomenit și cu toți
cei aleși și știuți în totalitatea lor numai de Prea Bunul Dumnezeu, să dăinuiască de-a pururea, avem
îndatorirea să păstrăm și să mărturisim aceeași dreaptă credință pe care au mărturisit-o ei, să avem
aceeași dragoste lucrătoare în faptele bune de fiecare zi și să propășim pe calea unității, în duhul
canonicității Ortodoxiei noastre. Să ținem mereu aprinsă candela credinței strămoșești și a spiritualității
românesti, pentru a ne lumina calea spre mântuire, nouă și urmașilor noștri.
I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ―
Nicoleta Rusu, Președinte Asociația SOS
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SFÂNTUL CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEŞTI
(10 Ianuarie)
TROPAR, GLASUL AL 3-LEA

Povăţuitor preaînţelept al călugărilor şi înger pământesc te-ai arătat,
Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, înfrânându-ţi trupul cu nepătimirea şi
luminând inimile credincioşilor cu strălucirea virtuţilor tale. Pentru aceasta teai făcut locaş preacinstit al Sfântului Duh şi în ceruri ai aflat plata ostenelilor
tale de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne dăruiască nouă mare
milă.
TROPAR, GLASUL AL 5-LEA

Peste pământ arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfântul Munte
în Athosul de la miazănoapte, Valaam. O, Sfinte Părinte Antipa, mult
lăudatule, asemenea mult minunaţilor bătrâni ai Moldovei te-ai făcut; şi acum,
locuind în slava cerescului Valaam, roagă-L pe Hristos Dumnezeul nostru să
ne povăţuiască pe calea îngerească.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
În Mineiul pe ianuarie, în 10 zile, tipărit la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Muntele Athos, între
sfinţii care se pomenesc atunci se află trecut şi Cuviosul Ieroschimonah Antipa Atonitul, cu viaţa sa.
Acest fiu al plaiurilor moldovene, numit din botez Alexandru, a trăit în mai multe centre de evlavie
ortodoxă şi a fost peste tot ca o lumină pusă în sfeşnic faţă de cei din jurul său. Cuviosul Antipa s-a născut
în anul 1816, în satul Calapodeşti, comuna Dealul Morii, judeţul Bacău, dintr-o familie de clerici. La Sfântul
Botez a primit numele de Alexandru Luchian. La vremea cuvenită, lipsindu-i darul pentru învăţătură, nu i-a
rămas altceva de făcut decât să devină păstor. În singurătatea lui, în jurul turmei, cu timpul i s-a dezlegat
însă dorinţa cunoaşterii slovelor şi se ruga lui Dumnezeu ca să-i dea şi lui darul de a învăţa. Totodată,
nevoindu-se cu păstoritul, şi-a dat seama că sufletul lui tânjeşte după cele spirituale şi, în cele din urmă,
s-a hotărât să părăsească turma şi să plece la mănăstire ca să se facă monah (1). Ca urmare, la vârsta de
20 de ani a intrat ca frate în obştea mănăstirii Căldăruşani, ctitorie a marelui voievod Matei Basarab (2).
Fratele Alexandru s-a obişnuit cu ascultările la care a fost orânduit şi s-a îndulcit cu dumnezeieştile
slujbe, cu pravila de începător, cu învăţăturile înţelepte ale duhovnicilor. «A gustat şi a văzut că bun este
Domnul» (Ps. 33, 8) şi, cum era cu sufletul curat, «prins a fost de Hristos» (Filip. 3, 12). El a găsit în
această mănăstire şi povăţuirile fostului stareţ Dorotei. În ele viaţa membrilor soborului era reglementată, în
ce priveşte rugăciunea comună, călugării fiind îndrumaţi ca, deîndată ce aud toaca şi clopotul, să vină la
biserică, iar după terminarea slujbei religioase să se retragă la chilie în linişte şi reculegere. Pe lângă
rugăciune, în privinţa ascultărilor zilnice, vieţuitorii aveau şi preocupări de lucrări gospodăreşti: reparaţii,
construcţii, munci agricole, rucodelie în ateliere etc, prin care se acopereau aproape toate cerinţele
sfântului locaş şi ale obştei. Toţi erau deprinşi ca mâinile să lucreze, iar mintea să se roage lui Dumnezeu.
În această perioadă, monahii cu pregătire cărturărească au alcătuit numeroase manuscrise, au făcut
traduceri şi totodată au înfiinţat şi o tipografie, ceea ce a sporit prestigiul mănăstirii.
Dând dovadă de ascultare şi de smerenie, fratele Alexandru s-a familiarizat cu viaţa chinovială şi,
râvnitor fiind, voia ceva mai mult, către suişul cel duhovnicesc. Auzise de Sfântul Munte al Atonului, acea
republică monahală cu cele douăzeci de mănăstiri, cu zeci de schituri şi sute de chilii, cu colibe şi peşteri.
Aici trăiau după tripticul vieţii călugăreşti, în curăţie trupească şi sufletească, în sărăcie de bunăvoie, în
ascultare şi neîncetată rugăciune, mii de monahi şi fraţi din toate neamurile ortodoxe: greci, ruşi, bulgari,
sârbi, români etc. Ar fi dorit să meargă şi el la acel munte sfânt, cu vârful de marmură, care se ridică biruitor
din adâncul valurilor înspumate ale Mării Egee, ca o minune a creaţiei (3).
Având desigur şi o recomandare de la stareţul său, s-a oprit la sihăstria Lacu, cu hramul Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie - ca şi la Căldăruşani -, unde trăiau peste 80 de pustnici români. Această sihăstrie
se număra atunci printre cele mai vestite din Muntele Athos, pentru asprimea vieţii pe care o trăiau monahii
(4). În acest schit, fratele Alexandru a făcut cunoştinţă cu unii duhovnici cu înaltă experienţă spirituală şi s-a
iniţiat treptat în lumina Sfintelor Scripturi şi a ascultării pentru Domnul, în cea mai adâncă smerenie. În
acelaşi timp în el s-a trezit o dorinţă fierbinte ca să se învrednicească să fie primit în îngerescul chip, pentru
a se lega şi mai mult de viaţa monahală.
Văzând dorinţa lui arzătoare, egumenul schitului împreună cu soborul au hotărât ca acest frate
vrednic să primească tunderea în cinul monahal, ca unul care şi-a îndeplinit cu râvnă ascultările la care a
fost rânduit şi iubeşte viaţa călugărească.
Primind tunderea în monahism, de acum înainte el urma să îndeplinească - prin rugăciune, post şi
nevoinţe pustniceşti - toate acele făgăduinţe de jertfelnicie pe care le-a depus în faţa sfântului altar.
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De la părinţii pustnici moldoveni, ca şi de la cei de alt neam din acest schit, Cuviosul Alexandru a
deprins neîncetata «Rugăciune a lui Iisus» şi darul lacrimilor, adică plânsul cel după Dumnezeu, după
cuvântul Mântuitorului: «Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia» (Matei 5, 4) şi: «Fericiţi cei curaţi cu
inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu» (Matei 5, 8).
După o trăire sihăstrească de aproape 15 ani, la schitul Lacu, râvnitorul monah s-a mutat la
mănăstirea Esfigmen, care este printre cele mai vechi din Sfântul Munte (secolul al X-lea) (5). La Esfigmen,
cuviosul a stat patru ani în care timp şi-a continuat nevoinţa călugărească şi ascultările din cadrul
mănăstirii, servind ca exemplu pentru fraţii şi părinţii de diferite neamuri, care se aflau acolo.
Ajunsese la deplină maturitate fizică şi în el s-a mărit dorinţa către cele înalte, pentru a lua asupra
sa sarcina schimnicei, care este treapta cea mai de sus a monahului îmbunătăţit. Obţinând binecuvântarea
stareţului mănăstirii, cu mare bucurie el s-a învrednicit şi de aceasta, adică de marele şi îngerescul chip,
care este numit şi al doilea botez, cu reînnoirea făgăduinţelor de la călugărie în forma cea mai riguroasă,
angajându-se să petreacă toată viaţa în post aspru şi rugăciune neîntreruptă, slujind fraţilor. Potrivit
tradiţiei, cu acest prilej i s-a schimbat numele de botez, numindu-se în schimnicie Antipa. La slujbă stareţul
i-a spus: «Găteşte-te de acum, nu către odihnă, nu către nepurtare de grijă, nu către desfătări, nu către
altceva din cele de pe pământ veselitoare şi îndulcitoare, ci către asprele nevoinţe duhovniceşti, către
înfrânarea trupului, către curăţirea sufletului, către sărăcia desăvârşită, către plâns bun, către toate cele
întristătoare şi dureroase ale vieţii celei făcătoare de bucurie, după Dumnezeu!».
Tot în timpul cât a stat la Esfigmen, Schimonahul Antipa s-a învrednicit şi de harul hirotoniei, ca
ierodiacon, intrând în rânduiala primei trepte a slujitorilor sfântului altar.
După aproape două decenii de la stabilirea sa în Muntele Athos, Cuviosul Antipa devenise cunoscut
ca părinte îmbunătăţit, mare sihastru şi iubitor al «Rugăciunii lui Iisus». El însă nu dorea slava şi lauda
oamenilor, ci smerenia, învăţătura şi fapta cea bună. De aceea, în anul 1860, luând binecuvântare de la
stareţ şi de la fraţi, a părăsit Muntele Athos şi s-a întors în ţară. După informaţia pe care ne-o dă
Enciclopedia teologică ortodoxă (citată), «el fusese rechemat din Atena pentru a construi un schit la Iaşi,
unde, din dispoziţia Părintelui Nifont, a ocupat postul de chelar şi econom, de multe ori înlocuindu-l pe
părintele Nifont în absenţa sa». Acest cuvios era, aşadar, întreprinzător şi om de încredere, fără să-şi
schimbe însă felul său de viaţă, pentru că, «neluând în seamă toate cele deşarte din jurul său, el a rămas
precum a fost, un fierbinte rugător către Cel de Sus şi ţinea cu severitate toate poruncile. De la post nu
renunţa nici în vremea călătoriilor sale în scopul adunării jertfelor. În această misiune, el a ajuns în Rusia,
chiar la Petersburg, de unde a cercetat apoi mănăstirea Valaam».
Din cele arătate rezultă că Ieroschimonahul Antipa a fost trimis cu pantahuza prin Rusia, spre a
strânge ajutoare pentru construirea schitului din Iaşi sau pentru alte lucrări bisericeşti, fapt de altfel obişnuit
în vremea aceea. Călugării greci, români şi de alte neamuri mergeau prin ţara noastră şi chiar în Rusia
după milostenii, pentru construirea sau ajutorarea unor sfinte locaşuri în lipsuri. Pentru asemenea acţiuni,
ei cereau în prealabil aprobarea autorităţilor bisericeşti şi de stat şi erau trimise numai persoane de
încredere, cu o ţinută morală ireproşabilă.
Ieroschimonahul Antipa, cunoscător al limbii ruse, în dragostea sa de a sluji o cauză obştească,
pentru care a fost solicitat, şi-a luat toiagul de călătorie şi a purces la drum lung, prin ţinuturile
pravoslavnicei Rusii. Un popas poate ceva mai lung l-a făcut la vestita Lavra Pecersca, cea cu multe
biserici împodobite şi cu icoane făcătoare de minuni, cu Sfinte moaște de pustnici, cu peşteri şi catacombe
şi cu sute de călugări slujitori. Această lavră era pentru credincioşii ruşi ca un nou Ierusalim, la care ei
veneau în pelerinaj de la mari depărtări. Aici se aflau şi unii călugări români, iar mitropolitul Petru Movilă al
Kievului a fost o vreme stareţ al ei. În timpul lui a apărut primul Pateric al Lavrei (1643), care istoriseşte
despre sfinţii şi minunile care s-au făcut în mănăstire în diferite epoci (6).
Poposind la această lavră, ca pelerin, Cuviosul Antipa s-a închinat moaştelor sfinte din peşteri,
proslăvind pe Dumnezeu care a dat asemenea har oamenilor sfinţi. Iar după ce s-a întărit sufleteşte şi a
făcut legături frăţeşti cu monahii de aici, a luat binecuvântare şi a plecat mai departe. În cele din urmă, în
anul 1865 a ajuns la mănăstirea Valaam (7), situată pe o insulă din lacul Ladoga. Hramul acestei mănăstiri
este «Schimbarea la Faţă». Se ştie că mănăstirile şi bisericile care au ca hram «Schimbarea la Faţă»,
«Înălţarea Domnului» sau «Sfântul Prooroc Ilie» au de obicei pronunţate preocupări isihaste. Văzând buna
rânduială de aici, Cuviosul Antipa s-a stabilit la Valaam, unde a trăit încă 17 ani în frica Domnului, cu
evlavie şi cu râvnă, pentru a se face folositor obştei care îl înfiase.
Pentru multele sale vrednicii, el a fost cinstit cu harul Preoţiei, sarcină care i-a înmulţit ostenelile
către Dumnezeu, ştiind că avea să răspundă de sufletele care i s-au încredinţat pentru povaţă
duhovnicească. El era un om foarte sobru. Postul îndelungat, smerenia şi rugăciunea inimii i-au fost mai
departe călăuză şi putere ziditoare care hrăneşte pe cei flămânzi şi însetaţi cu sufletul. Pentru aceasta
numele şi faptele sale minunate s-au răspândit în părţile de nord ale Rusiei şi mulţi credincioşi veneau la
mănăstirea Valaam ca să cunoască pe omul lui Dumnezeu şi să-i primească binecuvântarea şi învăţăturile
.
Pe lângă el s-au format şi unii ucenici, care i-au urmat în cele duhovniceşti cu ascultarea, cu curăţia şi
cu râvna.
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După o viaţă întreagă petrecută în nevoinţe călugăreşti, Ieroschimonahul Antipa, cunoscându-şi de
mai înainte sfârşitul, a citit Acatistul Maicii Domnului, în ziua cea din urmă a vieţii sale, apoi, îmbrăţişându-i
pe toţi fraţii şi având pe buze «rugăciunea inimii», şi-a dat sufletul în mâinile Mântuitorului Iisus Hristos, la
10 ianuarie 1882, fiind într-al 66-lea an al vieţii. A fost înmormântat în gropniţa de obşte a mănăstirii.
Pentru că acest cuvios, chiar din viaţă, se bucura de faima sfinţeniei în rândul monahilor şi al
credincioşilor, ucenicul său, ieromonahul Pimen, în anul următor i-a scris viaţa, care s-a tipărit la
Petersburg, cu titlul: Vrednica de pomenire viaţă a Ieroschimonahului Antipa. Cartea a fost bine primită şi
s-a răspândit atât în Rusia cât şi la Muntele Athos. În 1893 s-a tipărit a doua ediţie a ei. În anul 1906,
călugării ruşi de la Sfântul Munte, care-l cunoscuseră pe Cuviosul Antipa şi au păstrat legătura cu el la
mănăstirea Valaam, l-au trecut în rândul sfinţilor în cărţile lor de cult.
Din puţinele ştiri documentare pe care le avem în prezent despre Ieroschimonahul Antipa din
Calapodeşti, se desprinde faptul că viaţa sa de pustnic şi duhovnic se desfăşoară pe aria largă a întregii
Ortodoxii, de la Sfântul Munte până în Rusia de Nord. El a trăit în cea mai bună înţelegere cu monahii
greci, ruşi, bulgari, sârbi şi cu alţii aflaţi la Athos.
La noi în ţară a fost mai puţin cunoscut, însă s-a bucurat de aprecierea străinilor, între care a stat
mai mult, care l-au iubit şi l-au preţuit, trecându-l în calendar ca «sfânt cuvios». Pentru noi această
canonizare are o semnificaţie deosebită. El este singurul călugăr atonit român care a fost trecut în rândul
sfinţilor printr-o canonizare spontană, venită îndată după trecerea sa la cele veşnice. Faptul acesta
constituie un temei puternic pentru recunoaşterea sfinţeniei vieţii sale de către Biserica strămoşească.
Monahii ruşi atoniţi şi cei de la mănăstirea Valaam, împreună cu credincioşii care l-au cunoscut pe
Cuviosul Antipa, au considerat ca o datorie să-i treacă numele în ceata sfinţilor şi să venereze pomenirea
lui după cuviinţă. Îndemnul acesta le-a venit de la însuşi Mântuitorul Hristos, Care a zis: «Oricine va
mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care , este în
ceruri» (Matei 10, 32).
Prin faptele sale, Cuviosul Antipa a fost mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos. Prezenţa lui în
calendar cinsteşte în acelaşi timp poporul şi Biserica noastră, pentru care el s-a rugat, povăţuind pe cei
care i-au cerut sfatul să nu înceteze a le iubi, pentru că de bunăstarea acestora depind pacea şi fericirea
lor proprie.
Arhim. IERONIM MOTOC
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bisericile s-au înmulţit şi au fost create şi alte aşezăminte cu caracter filantropic. La sfârşitul veacului al XIX-Iea, lavra avea şase
biserici, iar în jurul acestora se grupau spitale, case de oaspeţi, ateliere meşteşugăreşti şi de pictură, tipografie etc. Ca şi în
mănăstirile din Sfântul Munte, lavra a fost lăcaş de spiritualitate ortodoxă, de cultură şi de misionarism. Monahii din Pecersca, în
multe rânduri, au zădărnicit acţiunile de prozelitism forţat ale uniaţilor cu Roma, apărând astfel sfânta credinţă ortodoxă.
7. Valaam înseamnă «înălţime, deal». Despre existenţa acestei lavre nordice se fac menţiuni din veacurile al X-XII-lea. Ca
întemeietori ai ei sunt consideraţi cuvioşii pustnici Serghie şi Gherman, ale căror moaşte se păstrează în mănăstire. De acest lăcaş
sfânt depindeau şapte schituri. Într-unul din ele, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, toate icoanele din biserică erau numai cu chipul
acestui ierarh. Iar în schitul Sfântul Ioan Botezătorul se trăia cea mai aspră viaţă ascetică. Monahii se ocupau cu slujbele bisericeşti
şi cu munca, după rânduiala Sfântului Munte şi a Pecerscăi. In orele de lucru ei erau repartizaţi în diferite ateliere de tâmplărie, de
fierărie; alţii lucrau la zidărie, la exploatarea lemnului din pădure, la pescuit, la grădinărie - pentru trebuinţele obştii. La această
mănăstire era răspândit curentul paisian, prin ucenicii stareţului Paisie de la Neamţu. Unii dintre aceştia trăiseră în Moldova şi la
Muntele Athos, pe lângă marele stareţ, şi au deprins modul său de viaţă ascetică, pe care l-au răspândit apoi în mănăstirile de
călugări şi de călugăriţe din Rusia.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 543-549 Cuviosul Ieroschimonah Antipa Atonitul
SFINTE MOAȘTE
Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti în anul 1992,
iar slujba sa a fost întocmită de către Prea Sfinţitul Ioachim Băcăuanul, actualul arhiereu-vicar al Episcopiei
Romanului.
Sfintele sale Moaşte se află împrăştiate pe la mai multe sfinte locaşuri de rugăciune, dintre care
cunoaştem următoarele:
• Mănăstirea Christiana, Bucureşti - Şos. Pipera Nr. 49 (accesul se face cu RATB-ul, tramvaiul 5 şi cu
metroul coborând la staţia "Aurel Vlaicu"; Tel.: 021-490.82.80, 021-490.80.30);
• Mănăstirea Sf. Antipa de la Calapodeşti , comuna Dealu Morii, sat Calapodeşti, jud. Bacău;
• Biserica Sf. Nicolae Rusă (a studenţilor), Bucureşti, Str. Ion Ghica Nr. 9, lângă Universitate;
• Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa - Str. Arhiepiscopiei Nr. 23 (în partea peninsulară a oraşului, mai
jos de Piaţa Ovidiu;
• Mănăstirea Valaam, din Rusia, în Bisericuţa Sfinţilor Serghie şi Gherman;
• Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe, comuna Suruceni, raionul Ialoveni, la câţiva km de Chişinău,
Republica Moldova, unde acest mare trăitor al ortodoxiei este cinstit în mod deosebit şi unde se află "braţul
drept" al acestuia;
• Mănăstirea Sireti - Sf. Mare Mucenic Iacov Persul. În inima Basarabiei, la 16 km de Chişinau stă de
veghe, ca un ochi de cer deschis între colinele înverzite, Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul,
ctitorie monahicească contemporană ce se vrea a nu ruşina tradiţia ci a o continua creator;
• Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru (Balamuci), este situată în nord-estul județului Ilfov, în pădurea din
apropierea satului Sitaru din comuna Grădiștea;
• Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, Chişinău, Str. Ciuflea, Nr. 12, Republica Moldova.
Cu siguranţă, părticele din Sfintele sale Moaşte se află şi în Sfântul Munte Athos, Cuviosul Antipa
de la Calapodeşti fiind singurul călugăr athonit român trecut în rândul sfinţilor, canonizarea sa având loc în
Sfântul Munte în urmă cu 100 de ani.

Icoana cu părticele din Sfintele Moaște
Mănăstirea Christiana București

Racla cu Sfintele Moaște aflată la
Biserica Rusă
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Catedrala Arhiepiscopală
din Constanţa

SFINȚII MUCENICI ERMIL ŞI STRATONIC
(13 Ianuarie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor,
cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine,
Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au
învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase
îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele
noastre, Hristoase Dumnezeule.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Ajuns de curând la conducerea treburilor
obşteşti ale împărăţiei romane din ţinutul Iliricului şi al
Dunării de Mijloc, crudul împărat Liciniu şi-a închipuit
că «aduce slavă lui Dumnezeu» prigonind şi prinzând
pe creştini, socotind în chip nelegiuit că, dacă nu vor
să aducă zeilor păgâni jertfe sângeroase, creştinii
primejduiesc ordinea şi predaniile stăpânirii.
Drept aceea el a cerut slujitorilor de sub ascultarea sa ca oriunde vor auzi că s-ar afla vreun
închinător al «legii lui Hristos» să fie adus înaintea scaunului său de judecată. Pentru această lucrare de
trădare ruşinoasă, împăratul nu s-a dat înapoi să plătească chiar cu bani şi cu răsplătiri bogate pe cei care
l-ar ajuta în planurile lui.
Unul din ostaşii împăratului s-a apropiat într-o zi de el şi i-a spus că se află în împrejurimi un diacon
oarecare, cu numele Ermil, care de multă vreme nu vrea să mai audă de zeii împărăţiei romane.
Dimpotrivă, el îi dispreţuieşte, deoarece chiar în Scripturile creştinilor scrie ca «idolul nu este nimic în lume,
şi că nu este alt Dumnezeu decât Unul singur» (I Cor. 8, 4). Tulburat peste măsură de o asemenea
îndrăzneală, împăratul a poruncit îndată să fie prins numitul diacon şi să fie adus cât mai curând înaintea
sa. Înţelegând că va trebui să dea seama pentru credinţa care îl luminase, Sfântul Ermil nu numai că nu s-a
ferit, ci chiar s-a bucurat cu duhul şi de aceea a cerut ostaşilor ca nici măcar să nu-l lege, căci el merge de
bună voie să se înfăţişeze înaintea împăratului. Şi astfel, vorbind cu ei pe drum şi cu nişte prieteni, fericitul
diacon a păşit îndată înaintea scaunului de judecată al lui Liciniu.
- «Spune-mi, e adevărat că eşti creştin?» l-a întrebat împăratul.
- «Nu numai că sunt creştin, răspunse el, ci şi slujesc de multă vreme Domnului Hristos, de atunci de când
prin punerea mâinilor mai-marilor am fost sfinţit diacon».
- «Am înţeles că la voi, creştinii, cuvântul «diacon» înseamnă «slujitor al Domnului». De ce n-ai vrea tu,
zise împaratul, ca să ne slujeşti nouă, adică să ne fii de folos legii noastre împărăteşti?».
- «O, împărate! Ce nebunie ai stat să te gândeşti despre mine!
Eu am spus-o hotărât că slujesc numai Dumnezeului celui nevăzut şi care a făcut toată lumea, iar
nu unor zeităţi surde şi neînsufleţite, făcute de mâini omeneşti din lemn ori din pietre, cum sunt idolii voştri,
de care mai curând te apucă râsul cât de neputincioşi sunt, iar nu să te închini lor».
La aceste vorbe îndrăzneţe ale sfântului, împăratul a poruncit să-l bată peste faţă cu un bici de
metal, dar în timp ce-l munceau atât de greu până şi chinuitorii au văzut că se arăta foarte întărit, ca şi cum
nimic nu l-ar durea, şi striga către el:
- «Nu-ţi fie prea lungă limba, Ermile, căci nu câştigi nimic. Mai bine jertfeşte idolilor şi scapi de orice
asuprire».
- «Mai greu te vei chinui tu, împărate, răspunse sfântul, căci vei da faţă cu Cel Atotputernic, pentru că tu nu
numai prigoneşti pe unii, ci opreşti şi pe alţii să caute adevărul».
După cazne şi mai grele, împăratul a poruncit ca sfântul să fie dus vreme de trei zile în temniţă,
doar-doar se va întoarce, căindu-se de îndrăzneala lui.
În temniţă, Sfântul Ermil s-a «înălţat din neputinţe», rugându-se mereu lui Dumnezeu şi spunând:
«Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?». Vino, Doamne, să-mi ajuţi mie,
grăbeşte-Te!» (Ps. 26, 1 ; 69, 1).
Şi într-adevăr, Domnul nu l-a trecut cu vederea, ci pe când petrecea în temniţă i-a trimis un înger,
mângâindu-l şi întărindu-l cu vorbe ca acestea:
- «Îndrăzneşte, Ermile, şi nu te teme, căci în curând vei birui pe tiran şi vei primi cununa luminoasă a
muceniciei!».
După trei zile, şezând iarăşi pe scaunul de judecată, tiranul împărat Liciniu a cerut să-i fie înfăţişat
din nou diaconul Ermil, întrebându-l dacă nu cumva s-a răzgândit în cugetul său.
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- «Ţi-am spus odată, împărate, - răspunse Ermil – că eu de Domnul Hristos nu mă voi despărţi, ci numai
Lui Îi voi sluji, căci ştiu că de la El voi şi avea mare ajutor».
- «Să vedem, zise înverşunat împăratul, dacă Cel de care zici tu că locuieşte în ceruri te va mai putea
scăpa din mâinile mele!».
Şi îndată a poruncit la şase ostaşi să-l ia pe sfânt şi să-l întindă la pământ şi atâta să-l căznească în
bătăi până se va întoarce de la astfel de gânduri. În tot timpul cât îl chinuiau, el nu scotea nici măcar un
geamăt, ci, cu toate că trupul său a fost ciuruit cu totul în urma loviturilor, totuşi de la el nu se auzeau decât
rugăciuni prin care cerea Domnului să-l întărească până la sfârşit. La un moment dat, din înălţimi, s-a auzit
un glas care-i vestea că peste trei zile va fi izbăvit de chinuri. Ostaşii care-l munceau au auzit şi ei glasul
ceresc şi au înştiinţat îndată pe împărat despre acest lucru. Cu toate că s-a îngrozit de vestea aflată, Liciniu
n-a vrut să se recunoască înfrânt, de aceea a poruncit ca statornicul creştin să fie dus din nou în temniţă.
În faţa celor întâmplate, Stratonic, temnicerul încredinţat cu paza sfântului, s-a rănit la inimă de
durere văzând multele chinuri cu care fusese încercat de către nemilostivul împărat.
În taină Stratonic era şi el creştin, doar că un timp nu s-a arătat pe faţă, dar văzând puterea cu care
era în stare să-şi ducă suferinţele Sfântul Ermil, se bucura sufleteşte, îngrijindu-i cu şi mai multă căldură
rănile. Când a doua zi încercatul slujitor al altarului a fost adus iarăşi în faţa împăratului, căruia i-a repetat
că la alt răspuns nu se poate aştepta decât să îndeplinească cu el degrabă ce va vrea, tiranul a poruncit
ostaşilor săi să rupă cu unghii de fier pântecele sfântului, ca să se vadă în el măruntaiele. Dar şi de astă
dată, curajul şi răbdarea mucenicului au rămas neclintite.
Unul dintre ostaşi, văzând că Stratonic plânge şi îngrijeşte rănile osânditului, l-a pârât împăratului.
Acesta, ca ieşit din minţi, s-a repezit asupra lui poruncindu-i să aducă jertfe idolilor. Stratonic a mărturisit
curajos că era prieten vechi cu diaconul Ermil şi că el este creştin, de aceea nu vrea să cinstească
nicidecum pe zei, ci se închină numai lui Dumnezeu, făcătorul cerului şi al pământului.
Înfuriat peste măsură, împăratul a răcnit să-l dezbrace şi pe Stratonic de haine şi să-l bată cu beţe
peste tot trupul. Iar în timp ce îl băteau, el ridica mângâiat privirea spre îndrumătorul său, Ermil, cerându-i
să se roage lui Dumnezeu să poată păzi credinţa întreagă, biruind astfel pe vrăjmaşii săi. După ce tiranul şi
muncitorii au chinuit în toate chipurile pe cei doi mucenici, Ermil şi Stratonic, a poruncit să fie iarăşi duşi în
temniţă, crezând că după ce vor simţi şi mai amarnic durerile care nu le lăsau trupurile nici măcar să se
odihnească, fiind numai vânătăi, se vor lepăda de credinţa creştină. Dar s-a înşelat, căci şi la cea din urmă
judecată, sfinţii au răspuns că dintotdeauna «credinţa creştină ne-a învăţat să nu ne temem de cei ce ucid
trupul, pentru că sufletul nu-l pot ucide» (cf. Matei 10, 28). Sufletele lor erau tot mai stăruitoare în
rugăciune. În cele din urmă, împăratul a hotărât ca Sfântul Ermil să fie spânzurat de un copac, iar trupul
să-i fie ciopârţit cu cuţitele, după care să fie aruncat în valurile Dunării.
Aducând apoi la judecată şi pe Stratonic şi încercând să-i hotărască măcar pe el s-aducă jertfe
idolilor, acesta i-a mărturisit că nu cunoaşte moarte mai fericită decât martiriul îndurat pentru credinţa în
Hristos şi că bucuria cea mai mare pentru el ar fi să-l poată însoţi în viaţa cea veşnică pe bunul său prieten,
Ermil, diaconul.
Şi astfel, în ziua de 13 ianuarie anul 303, ostaşii duceau spre moarte pe amândoi mucenicii, la 18
stadii (ceva peste 3 kilometri) de oraşul Singidunum sau Belgradul de azi, poate înspre localitatea
Panciova, pe unde şi acum se văd multe sate cu populaţie românească.
La trei zile după aceea, trupurile Sfinţilor Mucenici au fost adunate laolaltă într-un sicriu ca să
ramână pomenire netrecătoare pentru două suflete care au petrecut şi în temniţă şi în chinuri, ca şi în
chipul cum şi-au sfârşit viaţa, uniţi pentru totdeauna în dragostea lor pentru Hristos (1).
Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae
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SFÂNTUL IERARH BRETANION, EPISCOPUL TOMISULUI
(25 Ianuarie)
TROPAR, GLASUL 1

Următor Păstorului celui mare te-ai făcut prea fericite,
Şi pe toţi i-ai îndemnat să săvârşească fapte smerite,
Cu ale tale rugăciuni luminează cămările inimilor noastre,
Ca văzând pe Domnul în lumina iubirii să părăsim căile păcătoase.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
La 25 ianuarie Biserica din Tomis sărbătorea pe Sfântul Bretanion
(Betranion, Vetranion), strălucit episcop din secolul al IV-lea (1).
Despre viaţa şi activitatea acestuia au rămas destul de puţine ştiri. Se
ştie însă sigur că el păstorea Biserica tomitană şi a întregii provincii Sciţia
(Dobrogea), în vremea când pe tronul imperial al Constantinopolului se afla
împăratul Valens. Venit în părţile Dunării de Jos cu prilejul unor războaie
purtate cu barbarii goţi, acesta a poposit în anul 369 la Tomis, unde a fost
întâmpinat de ierarhul tomitan în catedrala oraşului. Întâlnirea aceasta,
relatată de istoricii bisericeşti Sozomen şi Teodoret al Cyrului, este momentul
sigur al intrării episcopiei Tomisului în istorie.
Evenimentul mai prilejuieşte constatarea că Biserica tomitană era condusă de ierarhi destoinici,
apărători ai credinţei ortodoxe formulate la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325).
Istoricii de mai sus relatează că Valens, care era un aprig susţinător al ereziei ariene, a venit la
Tomis şi, intrând în catedrala oraşului, a încercat să-l determine pe Episcopul Bretanion să îmbrăţişeze
credinţa rătăcită: «Şi era acolo popor mult, aproape tot oraşul, fiindcă voia să-l vadă pe împărat, bănuind că
se va întâmpla şi ceva deosebit. Însă Bretanion, plin de credinţă, şi-a aprins cugetul cu râvnă
(dumnezeiască) şi a discutat cu mult curaj în faţa stăpânitorului, apărând dogmele Sinodului de la Niceea,
asemănându-se dumnezeiescului David, care a zis: «Grăit-am întru mărturiile Tale înaintea împăraţilor
şi nu m-am ruşinat» (Ps. 118, 46). După aceea l-a părăsit pe împărat, mergând în altă biserică, iar
poporul l-a urmat».
Istoricul Sozomen dă şi amănuntul că Valens, «părăsit acolo, a suportat cu greu această înfruntare
şi prinzându-l pe Bretanion a poruncit să fie trimis în exil, dar nu după mult timp l-a readus la locul său».
Motivul restabilirii episcopului în drepturile sale a fost, după Sozomen, teama împăratului de o revoltă a
poporului, fiindcă ştia că «locuitorii ţinutului sunt viteji din fire şi prin poziţia locurilor necesari lumii romane,
fiind aşezaţi ca un zid în faţa presiunii barbarilor» (2).
Din cele relatate de acest istoric bizantin, deducem că Bretanion trebuie să fi fost de mai multă
vreme în fruntea episcopiei Tomisului fiindcă poporul se simţea legat de el, încât n-a ezitat să-l părăsească
pe împărat şi să meargă cu episcopul în altă biserică. Comportarea aceasta a creştinilor este cu atât mai
semnificativă cu cât trebuie să ne imaginăm că vizitele împărăteşti în oraşele de graniţă, cum erau şi cele
din Sciţia, nu reprezentau evenimente curente în viaţa de atunci a imperiului, şi, pe de altă parte, că
împăraţii dispuneau de puteri discreţionare în deciderea pedepsei lor împotriva celor care li se opuneau. În
confruntarea dintre ierarhul tomitan şi Valens, constatăm, deci, că primul a ieşit biruitor faţă de cel de al
doilea.
Istoricul citat îşi încheie relatarea cu următoarele consideraţii: «În acest chip, Bretanion s-a arătat
mai puternic decât zelul stăpânitorului; era de altfel un bărbat destoinic şi renumit prin virtutea vieţii sale,
după cum mărturisesc chiar sciţii (locuitorii Sciţiei) înşişi» (3).
Teodoret al Cyrului aminteşte şi el ca «Bretanion strălucea prin tot felul de virtuţi şi că păstorea ca
arhiereu peste cetăţile întregii Sciţii» (4).
Curajul şi virtuţile care-i împodobeau viaţa l-au impus în faţa poporului în aşa măsură, încât nici
chiar împăratul bizantin n-a putut să-l persecute pentru mult timp. Bretanion a fost foarte iubit şi respectat
de credincioşii săi, el numărându-se printre acei păstori sufleteşti despre care Sozomen spune că «dacă se
întâmpla ca Bisericile să fie bine conduse de oameni îndrăzneţi, poporul nu-şi schimba credinţa de mai
înainte» (5)]. Desigur, istoricul bizantin se referă aici la statornicia în vechea credinţă niceeană (ortodoxă).
Alte ştiri despre viaţa şi activitatea ierarhului tomitan le dobândim din evenimentele legate de
mucenicia Sfântului Sava de la Buzău şi de trimiterea moaştelor sale în Capadocia, la cererea Marelui
Vasile.
Unii învăţaţi consideră că actul martiric al Sfântului Sava a fost scris de Bretanion sau de oamenii
din imediata lui apropiere şi că Sfântul Vasile i se adresează episcopului tomitan în legătură cu aceasta şi
cu primirea moaştelor în Capadocia, în scrisorile sale numărul 164 şi 165 (6).
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Alţi învăţaţi contestă că Bretanion ar fi avut vreun rol în redactarea documentelor şi în trimiterea
acestor moaşte.
Din citirea atentă a actului martiric al Sfântului Sava reiese însă că redactarea lui s-a făcut «pe
pământ roman» (είς ηήν ρωμανίαν), unde fuseseră aduse moaştele din ordinul guvernatorului Iulius
Soranus de dincolo de Dunăre, «din ţara barbară» (έτ ηοϋ βαρβαριτοϋ). Acelaşi guvernator, care era
capadocian de neam, trebuie să fi dispus şi redactarea actului martiric (unii au susţinut că l-a redactat
personal), fapt care a fost realizat de Episcopul Bretanion sau de oamenii din jurul său. De altfel, limba în
care e compus documentul este o greacă literară, care cu greu putem admite că se vorbea în mediul etnic
atât de amestecat din stânga Dunării, unde predomina latina şi gotica. Această limbă era însă la ea acasă
la Tomis, cetate de veche tradiţie greacă. În afară de aceasta, autorul actului martiric se dovedeşte un om
de aleasă formaţie teologică şi cu profunde cunoştinţe ale Sfintei Scripturi, elemente care ne duc cu gândul
la Tomis, centru teologic atât de important în această vreme.
Există însă în Scrisoarea nr. 165 a Sfântului Vasile cel Mare câteva amănunte care, credem,
constituie dovezi clare în favoarea adresării ei lui Bretanion; totodată din aceasta se poate deduce
participarea directă a episcopului tomitan la trimiterea moaştelor în Capadocia (7).
Marele ierarh capadocian îl consideră pe adresantul scrisorii «un cetăţean al patriei sale, care
întocmai ca o creangă înflorită din rădăcină nobilă a umplut cu fructele Duhului o ţară îndepărtată».
Această «ţară îndepărtată» nu putea fi decât Sciţia, nu Tesalonicul episcopului Asholiu, deoarece el se afla
în inima imperiului şi nu părea nimănui - oriunde s-ar fi găsit - atât de inaccesibil. De altfel, în partea de
început a scrisorii, Sfântul Vasile se plânge «de marea depărtare» dintre el şi adresant, care îi împiedică
întâlnirea personală şi «împărtăşirea reciprocă a darurilor duhovniceşti».
Destinatarul scrisorii este considerat mai departe «mlădiţă cu care patria mamă se poate mândri pe
drept» şi motivul arătat pentru aceasta este faptul că «a reuşit în luptele pentru credinţă, arătându-se o
bună moştenire a părinţilor». Se pune acum întrebarea: cine a biruit în luptele pentru credinţă? Nu
Bretanion, care l-a înfruntat pe împăratul Valens, apărând dogmele de la Niceea? Sfântul Vasile scrie
imediat mai departe: «Dar care este realizarea ta cea mai nouă? Ai redat patriei sale un martir, care lucra
atât de strălucit în ţara barbară cu tine, oferind ca un grădinar iscusit ca răsplată primele fructe acelora care
i-au dat lui sămânţa».
Martirul trimis în patrie este Sfântul Sava, iar «ţara barbară» nu poate fi decât Goţia, adică nordestul Munteniei şi sudul Moldovei. Dacă scrisoarea ar fi fost adresată de Sfântul Vasile lui Asholiu, atunci în
ea nu s-ar fi putut vorbi de vecinătatea lui cu o «ţară barbară», căci Tesalonicul la vremea respectivă nu se
afla într-o asemenea situaţie.
Se surprind astfel două momente în Scrisoarea nr. 165 a Sfântului Vasile. Primul este lauda pe care
marele Părinte capadocian o aduce destinatarului pentru lupta în apărarea credinţei ortodoxe; al doilea
este mulţumirea pentru trimiterea martirului în ţara sa natală. Cine putea fi acesta mai bine decât
Bretanion? Lui i s-ar potrivi şi epitetul de «pios» (Θεοζεβής), pe care îl foloseşte Sfântul Vasile în
scrisoarea sa pentru adresant. La toate acestea s-ar putea adăuga faptul că marele ierarh îşi încheie textul
scrisorii cu cuvintele: «Te rog, aminteşte-ţi în rugăciunile tale şi de noi, cei care te iubim, rugându-te cu
osârdie Domnului pentru sufletele noastre, ca să fim vrednici să slujim lui Dumnezeu, pe calea poruncilor
Lui, pe care ni le-a dat spre mântuirea noastră». Se putea adresa Sfântul Părinte din Capadocia cu
asemenea cuvinte altcuiva decât unui episcop? Desigur că nu, şi acesta a fost Bretanion.
După sosirea moaştelor Sfântului Sava în Capadocia, a actului martiric şi a unei scrisori însoţitoare,
Sfântul Vasile se adresează din nou cu o scrisoare de mulţumire: este Scrisoarea nr. 164. După cum am
mai amintit, adresantul ei ar fi - după unii învăţaţi - Asholiu, după alţii, Bretanion. Ceea ce pledează pentru
Bretanion este faptul că marele Părinte capadocian mulţumeşte expeditorului care i-a scris cu cea mai
frumoasă dragoste, «dintr-o ţară îndepărtată» (aceeaşi expresie ca mai sus, în Scrisoarea nr. 165) şi
totodată i-a trimis pe un martir «din ţară barbară, de dincolo de Dunăre».
Nu este oare potrivit să credem că cel mai indicat în expedierea scrisorii şi a moaştelor a fost
Episcopul Bretanion al Tomisului, vecin cu «ţara barbară»? Putem oare concepe că în evenimentele legate
de Sfântul Sava şi în care a fost implicat direct guvernatorul provinciei, Iunius Soranus, şi el capadocian de
neam, Bretanion se va fi ţinut departe de ele? Nu îşi aveau ambele personalităţi sediul în acelaşi oraş? Nu
erau asemenea lucruri, în primul rând, de competenţa ierarhului?
Se putea dezinteresa Bretanion de activitatea misionarilor din stânga Dunării, mai ales când aceştia
erau în majoritate originari din Capadocia? De altfel, un argument în plus în favoarea identificării
adresantului Scrisorilor nr. 164 şi 165 ale Sfântului Vasile cu Bretanion este amănuntul, dat de ilustrul
arhiepiscop, că scrisoarea primită de el cuprindea ştiri despre Eutihie, misionar şi martir capadocian în
mediul gotic. Nu erau goţii vecini cu eparhia lui Bretanion?
În sfârşit, un ultim element cuprins în Scrisoarea 164 a Sfântului Vasile şi care sugerează
redactarea actului martiric de către Bretanion, sau de către cei apropiaţi lui, este faptul că marele Părinte
află despre furia barbarilor, despre feluritele chinuri la care sunt supuşi mucenicii, despre statornicia lor în
toate încercările din scrisoarea pe care el o numeşte «raportul tău».
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Este sigur că acest document conţinea ştiri importante despre activitatea misionară la Dunărea de
Jos şi despre suferinţele celor care o împlineau. Nimeni nu cunoştea mai bine aceste realităţi ca episcopul
Tomisului.
În lumina acestor consideraţii putem afirma că Bretanion a fost în strânsă legătură cu Sfântul Vasile
cel Mare, că a purtat cu el o corespondenţă şi că Scrisorile nr. 164 şi 165 i-au fost adresate de marele
Părinte. Activitatea misionară la Dunăre, de care Sfântul Vasile se interesa, iar Bretanion era direct implicat
în ea, i-a apropiat. În plus, amândoi erau capadocieni şi apărători ai Ortodoxiei, aşa cum fusese stabilită la
primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Obiectivele comune şi afinităţile sufleteşti i-au legat într-o strânsă
colaborare şi prietenie. Bretanion ne apare astfel nu numai ca primul episcop tomitan atestat sigur în
documente, ci şi cel dintâi care a făcut o legătură a Bisericii noastre cu unul dintre cei mai mari Părinţi ai
Creştinătăţii.
Sfântul Vasile laudă sfinţenia, evlavia şi darurile duhovniceşti ale lui Bretanion. Din păcate nu s-au
păstrat scrisorile de răspuns ale acestuia, ca să apreciem pregătirea teologică şi toate darurile sufleteşti ale
ierarhului tomitan. Nu cunoaştem nici alte aspecte ale activităţii sale, practice ori spirituale. Este sigur însă
că ele l-au impus în faţa poporului, că «viaţa sa strălucea prin tot felul de virtuţi» şi aceasta l-a ajutat să
înfrunte tot felul de pericole. Împodobit cu atâtea calităţi, plin de credinţă şi neînfricat păstor duhovnicesc,
Bretanion a condus Biserica Tomisului până aproape de anul 381, când a închis ochii în ziua de 25
ianuarie, părăsind astfel viaţa pământească pentru cununa vieţii veşnice, pe care a binemeritat-o.
Credincioşii eparhiei l-au păstrat în amintirea şi dragostea lor, sărbătorindu-l în fiecare an cu mare evlavie.
Iar urmaşul său, tot un ierarh destoinic (poate unul din ucenicii săi), a mers la Constantinopol la cel de-al
doilea Sinod Ecumenic, ca să apere, ca şi el, dreapta credinţă a Bisericii în Duhul Sfânt.
Prof. dr. Emilian Popescu
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SFINTE MOAȘTE
Sfinte Moaște din epoca primară a creștinismului dobrogean.
Provincia dintre Dunăre și Marea Neagră, numită multă vreme Sciția Mică, iar mai târziu Dobrogea,
a avut un mare rol istoric și religios încă din timpul Greciei antice și a marelui imperiu roman.
Cu mult înainte de Hristos, aici, la Gurile Dunării, erau exilați numeroși oameni, printre care a fost și
poetul roman Ovidiu.
În primele trei secole după Hristos, Sciția Mică era locul cel mai potrivit pentru surghiunirea și
persecutarea creștinilor care nu voiau să se închine la idoli. Cei mai mulți dintre creștini mureau aici în
surghiun, făcându-se martiri pentru dragostea lui Hristos, iar alții fugeau în taină din mâinile păgânilor.
Însa cei mai mulți dintre ei erau condamnați de romani la grele chinuri, fie prin tăierea capului, fie
prin înfometare și alte munci. Astfel, Sciția Mică (Dobrogea) a fost țara martirilor din primele trei secole
după Hristos. Aici au pătimit și au murit pentru dragostea lui Dumnezeu multe mii de martiri, începând din
anii 70-71, când și Sfântul Apostol Andrei a semănat cuvântul Sfintei Evanghelii în țara noastră. Din anul
305 până în anul 323, domnind în răsărit păgânul împărat Liciniu, la Gurile Dunării au fost martirizați cei
mai mulți creștini.
Apoi, după Edictul de la Milan din anul 313 și după mutarea capitalei imperiului roman de la Roma
la Constantinopol, persecuția împotriva creștinilor încetând, fiecare din cei surghiuniți în Sciția Mică se
reîntorceau în patria lor.
Sfântul Ierarh Vetranion (Bretanion) a fost episcop al Tomisului în secolul IV. El a păstorit eparhia
Tomisului mulți ani și a întărit dreapta credință în Sciția Mică. Era prieten apropiat Sfântului Vasile cel Mare
și s-a săvârșit ca un sfânt la 25 ianuarie, în anul 380-381, fiind cinstit ca un mare ierarh al Bisericii lui
Hristos. Sfintele sale moaște, prăznuite cu mare evlavie la Episcopia Tomisului, s-au pierdut, probabil, în
timpul invaziei bulgarilor de la începutul secolului VII.
Sursa: Sfinte Moaște din România
12

SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL MILOSTIV, MITROPOLITUL MOLDOVEI
(26 Ianuarie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA, podobie: Degrab ne întâmpină..

Cu evlavie urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat
arhipăstor milostiv și plin de sfințenie; pentru aceasta, Sfinte Ierarhe, prin
cuvânt și prin fapte chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți
drepții în cer, Părinte Iosif.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA, podobie: Apărătoare Doamnă...

Milostivirii lui Hristos urmând, Părinte, tuturor toate te-ai făcut,
precum Apostolul, Ierarhe Iosif, cu milostivirea; deci în ceruri, fericite,
odihnindu-te, te rogi pentru cei ce-ți cântă cu evlavie, zicând: Bucură-te,
Sfinte Iosif, de Hristos înțelepțite!
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Mitropolitul Iosif Naniescu, numit acum Sfântul Iosif cel Milostiv, s-a
născut în Basarabia, ca fiu al preotului Anania Mihalache și al soției sale,
Teodosia, din satul Răzălăi, ținutul Soroca, la 15 iulie 1818, primind la
botez numele Ioan.
Rămânând de mic orfan de tată, iar mama sa făcându-se monahie, la vârsta de 10 ani a fost luat de
un unchi al său, ierodiaconul Teofilact, care l-a adus în obștea Mănăstirii Frumoasa, din Basarabia, apoi la
Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași, unde se afla și un vestit spital. Acolo tânărul Ioan a învățat ascultarea,
smerenia, precum și slujirea lui Dumnezeu și a semenilor aflați în suferință.
După o vreme, cei doi au mers la Mănăstirea Sfântul Samuil din Focșani, unde de asemenea
funcționa un spital. Plecând apoi la Buzău, a îmbrăcat sfântul și îngerescul chip, primind, de la marele
episcop Chesarie al Buzăului, numele de Iosif, după numele întâiului episcop al Argeșului.
Același Chesarie l-a hirotonit diacon și l-a îndrumat la învățătura de carte, pe care a deprins-o la
Seminarul de la Buzău, apoi la Academia Sfântul Sava din București, având dascăli vestiți, precum
profesorul Ioanid, de la care a învățat limba greacă, și părintele Macarie ieromonahul, cunoscutul dascăl de
psaltichie românească. De la Macarie, Iosif a deprins meșteșugul cântării bisericești curate, întrucât avea
un glas foarte plăcut și el însuși a alcătuit cântări psaltice. Fiind hirotonit episcop vicar al Mitropoliei Țării
Românești, cu titulatura Iosif al Mirelor, urma cu vrednicie faptelor Sfântului Ierarh Nicolae. În anul 1873
fost ales episcop al Argeșului, iar peste doi ani, mitropolit al Moldovei, împlinindu-și cu multă osârdie
chemarea și slujirea arhierească. Împlinindu-și făgăduința către fostul mitropolit Veniamin Costachi, făcută
în vedenie pe când mergea către Iași ca nou ales mitropolit, Iosif a încheiat zidirea Catedralei mitropolitane
în anul 1886, începută de marele Veniamin; la începerea căreia, în anul 1826, prin pronie dumnezeiască, a
și fost de față pe când era copil la Iași.
Asemeni și Seminarul lui Veniamin de la Socola l-a mutat chiar în palatul domnitorului care îl
surghiunise pe ierarhul Veniamin, iar bisericile Sfântul Nicolae Domnesc și Sfinții Trei Ierarhi le-a înnoit,
căutând să urmeze întru toate marelui său înaintaș. Moaștele Cuvioasei Parascheva le-a mutat de la
Mănăstirea Trei Ierarhi la Catedrala nouă a Mitropoliei, în anul 1889, punându-le în raclă nouă de argint,
după ce văzuse racla veche cuprinsă de flăcări și sfintele moaște rămânând nearse, prin dumnezeiască
minune. Cele mai alese fapte bune ale mitropolitului Iosif erau însă acestea două: sfințenia vieții și
milostenia. Cu aceste două mari virtuți a întrecut pe toți, a cucerit inimile cele mai împietrite, a câștigat
cinstea celor mari, a ridicat de jos pe mulți deznădăjduiți, a adunat în jurul său pe cei săraci și nebăgați în
seamă și a adus la Hristos pe mulți, chiar și necreștini, prin pilda vieții sale. Fără a căuta la fața omului, s-a
îngrijit cu multă milă de săraci, de orfani, de văduve și de elevi, împărțind totdeauna tot ceea ce avea, dând
chiar și rasa de pe el și toate darurile pe care le primea; ba și împrumutându-se de la duhovnicul său ori de
la alții pentru a putea face milostenie, la sfârșitul fiecărei luni fiind dator către alții, numai să nu rămână
dator el față de săraci. Niciodată nu dădea mai puțin de o pâine, căci gândul lui acesta era: „Bani pentru o
pâine!‖.
Când era în puteri, se cobora singur din chilie, pe trepte, în mijlocul celor o sută de săraci, îi
mângâia cu vorba, îi binecuvânta și le împărțea bani; iar când puterile trupești i-au mai slăbit, nu mai
cobora, ci arunca milostenia sa săracilor din balconul casei. Asemenea și turma duhovnicească și-a păzit-o
de năvălirile viclene ale necredinței, venite fie de la puterea lumească, dornică să jefuiască averile Bisericii,
fie chiar prin preoții învrăjbiți de vrăjmașii credinței, care lepădau duhul ascultării de Evanghelie, de
canoane și de ierarh și alegeau duhul împotrivirii și al tulburării. Cuvântul ierarhului a tunat puternic
pretutindeni împotriva propovăduitorilor necredinței și nimeni nu-i putea zice ceva împotrivă, pentru viața sa
plăcută lui Dumnezeu.
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El se ruga și citea mult, mânca puțin și era foarte cumpătat, își drămuia cu mare măsură timpul,
având mare osârdie pentru cele sfinte.
Dumnezeiasca Liturghie o săvârșea totdeauna cu bucurie și cu ochii umeziți de lacrimi. Era, de
asemenea, un vorbitor priceput și duhovnic înțelept, căutat de multă lume pentru blândețea și cuvintele lui.
Cunoștea bine Sfânta Scriptură, din care mărturisea că învață toate, și era desăvârșit părinte duhovnicesc.
Pe lângă celelalte daruri, mitropolitul avea și darul smereniei și al ascultării desăvârșite, că toate le primea
ca de la Dumnezeu. Păstorind, deci, cu multă vrednicie Mitropolia Moldovei vreme de douăzeci și șapte de
ani, s-a mutat la cereștile lăcașuri cu pace în anul 1902, în ziua de 26 ianuarie. Poporul l-a numit Iosif cel
Sfânt și Milostiv. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 5-6 octombrie
2017, l-a trecut în rândul Sfinților, statornicind ca zi de pomenire a sa 26 ianuarie, când a trecut la cele
veșnice.
Pentru ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.
Sursa - doxologia.ro
SFINTE MOAȘTE
Osemintele au fost puse într-un sac
special, sigilate și așezate într-o răcliță de
lemn sculptat, apoi au fost depuse în
paraclisul Reședinței Mitropolitane.
Mitropolitul Iosif Naniescu s-a
mutat la Domnul în dimineața zilei de
sâmbătă, 26 ianuarie 1902, la ora 09.40.
Conform Testamentului din 8 noiembrie
1900, Mitropolitul Iosif Naniescu a fost
înmormântat în scaun, în ziua pomenirii
Sfinților Trei Ierarhi, în exteriorul catedralei
mitropolitane din Iași, în partea dreaptă,
paralel cu locul din biserică unde se află
moaștele
Cuvioasei
Parascheva
și
mormântul
Mitropolitului
Veniamin
Costachi.
În toamna anului 1992, Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu
gândul la o viitoare propunere de canonizare, l-a delegat pe Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, ca dimpreună cu părinții Catedralei Mitropolitane din Iași să facă
primele cercetări în mormântul ctitorului Catedralei, Mitropolitul Iosif Naniescu. S-au găsit întregi osemintele
mitropolitului care fusese înmormântat în scaun și protejat de un sicriu din scândură. După săvârșirea unui
parastas, osemintele au rămas pe mai departe în mormânt, până la acest moment.
Odată cu recentele lucrări de restaurare de la Catedrala Mitropolitană din Iași, mormântul de lângă
zidul Bisericii celei mari, aflat în partea de miazăzi, rămăsese mai jos decât aleea nou construită și a trebuit
să fie reabilitat, pentru că se degrada. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, pe 16 septembrie 2015, la ora 20.30, Preasfințitul Calinic Botoșăneanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de părinții slujitori de la Catedrala Mitropolitană din Iași și de muncitori
ai echipei „Meșterul Manole‖ de la Centrul Eparhial Iași, a deschis mormântul Mitropolitului Iosif Naniescu.
Mai întâi s-a ridicat piatra de marmură deja crăpată în câteva locuri, apoi a fost îndepărtat pământul
de pe mormânt și s-au scos cu grijă din criptă osemintele Mitropolitului Iosif Naniescu, dar și bucăți din
veșmântul arhieresc în care a fost înmormântat, crucea și engolpionul din lemn sculptat, parte din baston,
bucăți din scândurile sicriului care nu au putrezit în cei 113 ani de la înmormântare și pământul existent în
criptă. În catedrală, osemintele au fost spălate cu agheasmă, vin și untdelemn, apoi au fost puse într-un
sac special, sigilate și așezate într-o răcliță de lemn sculptat, apoi au fost depuse în paraclisul Reședinței
Mitropolitane.
Părțile din veșmântul arhieresc găsite intacte, engolpionul, crucea, scaunul și bastonul au fost
restaurate și sunt expuse în Sala Eclesia a Muzeului Mitropolitan.
Sursa doxologia.ro
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SFÂNTUL CUVIOS GHERMAN DIN DOBROGEA
(28/29 Februarie)
TROPAR. GLASUL 1

Cu ostenelile tale, cu privegheri neîncetate, cu rugăciune şi post te-ai
nevoit Cuvioase Părinte Gherman, împreună cu Sfântul Ioan Casian, din
pământul Dobrogei odrăslind; şi curgerile harului preoţesc, cu rugăciunile
Sfântului Ioan cel cu Gură de Aur, te-ai învrednicit a le primi. Bogăţie de
daruri duhovniceşti din Ţara Sfântă, prin osârdie ai agonisit şi prin aceasta
pe mulţi ai învrednicit pe Hristos a urma. Pentru aceasta părinte al Dobrogei
roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.
CONDAC. GLASUL AL 4-LEA

Toţi ne bucurăm cuvioase de naşterea ta pe pământul Dobrogei, cel
binecuvântat de Apostolul Andrei, Întâiul Chemat împreună cu Sfântul Ioan
Casian, de mănăstiri întemeietor arătându-te, Părinte Gherman; şi lepădând
grijile cele lumeşti viaţă sihăstrească ai dus, cununa biruinţei ai luat şi de
braţele părinteşti te-ai învrednicit. Pentru aceasta, ca unul ce eşti vas ales al
sfinţeniei, cu umilinţă alergăm către tine, să dodândim mântuire de la
Dumnezeu prin rugăciunile tale.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Până în anii din urmă nu s-a scris nimic despre un vrednic fiu al Dobrogei noastre, despre Cuviosul
Gherman daco-romanul, deşi numele său era menţionat adesea în opera literară a prietenului său, Sfântul
Ioan Casian. Abia în anul 1989, mitropolitul Antonie al Ardealului l-a scos din uitare şi i-a făcut cunoscut
chipul luminos de teolog şi de călugăr înduhovnicit.
Puţine date despre viaţa şi cultura acestui mare stră-român se găsesc în cartea lui Ioan Casian
intitulată Convorbiri cu Părinţii. De aici aflăm că ei „se împrieteniseră încă de când erau copii de şcoală,
apoi în oaste, precum şi în viaţa călugărească‖. Înseamnă că şi Gherman era tot un daco-roman din
Scythia Minor - ca şi Ioan Casian, - că învăţaseră într-o şcoală din regiune - probabil mănăstirească - şi că
şi-au făcut împreună serviciul militar.
Iar în alt loc Ioan Casian scria: „Amândoi eram nedespărţiţi din vremea primelor lupte din oastea
duhovnicească; am vieţuit împreună atât printre cenobiţi, cât şi în pustie şi fiecare - pentru a ne arăta
prietenia strânsă unul faţă de altul şi scopul comun - aveam obiceiul să zicem că nu eram decât o minte şi
un suflet în două trupuri‖. Din alte relatări ale lui Casian, se desprinde că era mai în vârstă decât el, deci se
născuse prin anul 355.
În jurul anului 380 cei doi prieteni - şi cu sora lui Ioan Casian - au plecat într-o călătorie în Orient, în
dorinţa de a cunoaşte Locurile Sfinte în care a trăit şi a propovăduit Mântuitorul Iisus Hristos. S-au aşezat,
pentru început, într-o mănăstire de lângă Betleem, în apropierea locului în care S-a născut Iisus, iar după
cinci ani, cei doi prieteni, s-au îndreptat spre pustiurile Egiptului, unde trăiau mulţi monahi cu viaţă aleasă,
pentru a primi de la ei cuvinte de învăţătură şi a le urma nevoinţele duhovniceşti. Au rămas acolo ani
îndelungaţi - doar cu o scurtă întoarcere în Betleem -, căutând mereu modele de viaţă şi mari Părinţi ai
pustiei.
Sfântul Ioan Casian prezintă cu multă nostalgie viaţa lor în îndepărtatele pustiuri ale Egiptului, fiind
„aprinşi de dorul de fiecare zi al inimii, să ne întoarcem în provincia noastră şi să ne revedem părinţii. Ceea
ce ne aprindea mereu dorul era amintirea credinţei şi a evlaviei lor...‖ Mai departe scria de „moşia străbună
a strămoşilor noştri‖, de frumuseţea peisajului Scythiei Minor, de „dorul de patrie‖.
În aceeaşi lucrare a lui Ioan Casian, sunt redate mai multe convorbiri ale lui cu mari Părinţi ai
pustiei, ca Moise, Avraam, Isaac, Serenus. Dar în aceste Convorbiri, cel care punea întrebările era
Gherman; deci el conducea discuţiile, ca un adevărat „dascăl‖, câtă vreme Casian se prezenta mai mult ca
„ucenic‖. Valoarea Convorbirilor scrise de Ioan Casian se datorează, în mare măsură, tocmai măiestriei cu
care Gherman punea întrebările. El apare astfel ca un adevărat co-autor. Erau întrebări sau teme de
teologie adâncă, mai ales de spiritualitate, dar şi de filosofie şi psihologie. Amândoi erau interesaţi să
cunoască părerile Părinţilor pustiei despre lupta cu păcatul, prin post şi prin alte mijloace, despre
desăvârşire, despre rugăciune, despre unirea credinciosului cu Dumnezeu şi altele.
Cercetând întrebările lui Gherman, mitropolitul Antonie al Ardealului a ajuns la constatarea că aceşti
doi daco-romani au fost primii isihaşti de la noi, mai ales datorită rugăciunii neîncetate pe care au
practicat-o în chiliile lor.
În jurul anului 400, cei doi prieteni au venit la Constantinopol, capitala Imperiului roman de Răsărit,
unde păstorea Sfântul Ioan Gură de Aur. Acesta l-a hirotonit pe Gherman preot, iar pe Ioan Casian diacon.
Au rămas în preajma marelui Părinte al Bisericii până la al doilea exil al său, în 404.
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În anul următor, au plecat la Roma, pentru ca să ceară sprijinul papei. Misiunea lor în capitala
Imperiului roman de Apus este prezentată de istoricul bisericesc Sozomen (sec. V) care scria că ei, fiind cei
mai devotaţi prieteni ai Sfântului Ioan, au dus la Roma o scrisoare a clerului şi a credincioşilor din
Constantinopol către papa Inocentiu I, prin care cereau sprijin în vederea readucerii lui din exil.
De la Roma, ştirile despre Gherman încetează. Probabil a murit acolo, după anul 405. Înainte de
anul 415, Ioan Casian a plecat la Marsilia, în sudul Galiei, unde a întemeiat două mănăstiri - una de
călugări şi alta de călugăriţe - cărora le-a dat rânduielile de viaţă ale călugărilor din pustiul Egiptului. Acolo
a trăit singur, până în jurul anului 435. Şi tot acolo şi scris lucrările sale teologice, între care şi Convorbiri cu
Părinţii pustiei.
În aceste Convorbiri, Gherman este prezentat ca „sfânt‖, ceea ce arată că Ioan Casian i-a păstrat
aceeaşi admiraţie şi preţuire chiar şi după moarte. Fără îndoială că şi alţi contemporani care l-au cunoscut
pe Gherman, l-au socotit ca un „sfânt‖, atât pentru cultura lui, cât, mai ales, pentru sfinţenia vieţii sale. Din
aceste motive, în 1992 Sfântul Sinod a hotărât ca daco-romanul Gherman să fie trecut în sinaxarul sfinţilor
români, alături de Ioan Casian şi să fie prăznuiţi împreună la 29 februarie. Sunt doi călugări învăţaţi care au
făcut cinste neamului nostru şi care au adus o contribuţie de seamă la formarea teologiei patristice şi a
spiritualităţii răsăritene.
„Făcându-vă călugări v-aţi dăruit lui Dumnezeu, şi luminând cu faptele voastre cele bune
credincioşilor, Casian şi Gherman, ca soarele aţi strălucit cu lumina învăţăturilor voastre celor
dumnezeieşti, luminând inimile celor care pururea vă cinstesc. Pentru aceasta, cu deadinsul rugaţi-vă lui
Hristos-Dumnezeu pentru cei ce vă laudă cu dragoste fierbinte‖.(Condacul gl 4 la Utrenia din 29 februarie).
Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi daco-romani şi români, Editura Trinitas, Iaşi, 2007, p.
59-62, Cuviosul Gherman din Dacia Pontică.
SFINTE MOAȘTE - Sfinte Moaște din epoca primară a creștinismului dobrogean.
Sfântul Gherman Daco-Romanul (secolele IV-V) era originar din Dobrogea și prieten apropiat al
Sfântului Ioan Casian. Ducând o viață duhovnicească deosebită, și-a dat sufletul cu pace în mâinile
Domnului, la una din mănăstirile din Italia, unde probabil se află și moaștele sale.
La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Gherman,
trecându-l în rândul sfinților români, cu zi de prăznuire la 28-29 februarie.
Sursa: Sfinte Moaște din România

SFÂNTUL CUVIOS IOAN CASIAN ROMANUL
(28/29 Februarie)
TROPAR, GLASUL AL 8-LEA

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea,
ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător;
ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii
împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Ioan, duhul tău.
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA

Făcându-te cuvios, te-ai dat lui Dumnezeu și luminându-te cu faptele cele
bune, Casiane, ca un soare ai strălucit, cu lumina învățăturilor tale celor
dumnezeiești luminând inimile credincioșilor celor ce te cinstesc. Pentru aceasta,
cu deadinsul roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru cei ce te laudă pe tine, cu
dragoste fierbinte.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Ca şi în alte cazuri deosebite, prin zbaterea lăuntrică şi prin întreaga
petrecere duhovnicească a acestui cuvios şi învăţat monah, înalta spiritualitate
românească luminează pe dimensiunile universale ale culturii creştine.
Contribuţia Sfântului Ioan Cassianul la organizarea vieţii monahale din Apus (în Galia şi în Spania)
a fost unanim recunoscută; bogăţia şi frumuseţea scrierilor sale, de esenţă patristică răsăriteană,
deopotrivă elogiate în Apus şi în Răsărit; sfinţenia sa, de-a lungul veacurilor, de nimeni contestată.
Socotind că rostul omului pe pământ este să cunoască şi să îndeplinească voia lui Dumnezeu, el I-a
închinat întreaga sa făptură, înveşmântându-se astfel în podoabele unei smerenii desăvârşite.
Absenţa unor date autobiografice precise în opera pe care a lăsat-o, ca şi lipsa altor dovezi certe au
dat naştere la numeroase discuţii asupra originii sale etnice şi a locului de naştere. Această lacună a
mărturiilor fundamentale se completează printr-o atentă cercetare a textelor unor scrieri ale sale, precum şi
prin alte documente secundare.
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Gândurile înalte, sfaturile practice de o remarcabilă frumuseţe morală, deşi îi aparţin, sunt atribuite
de către cuviosul monah cu precădere, Părinţilor din Răsărit, el menţinându-se în ipostaza de instrument al
comunicării. Totuşi, copleşit uneori de duioase amintiri, autorul lasă curgere liberă tonului confesiv:
nostalgia pământului natal, dorul de părinţi, experienţa tragică a înstrăinatului trup uneori în evocări lirice,
care-i apropie «frumuseţea surâzătoare a peisajelor» şi «liniştea dulce a întinderilor», realizând pagini de
antologie patristică.
«În sufletul nostru, scrie el, apar zilnic noi frământări: ne simţim cu putere împinşi să ne reîntoarcem
în provincia noastră şi să ne revedem părinţii». Ceea ce prilejuia mai ales aceste dorinţe era amintirea
credinţei şi evlaviei lor. «Mă laud cu aceea că ei nu au pus nicio piedică felului nostru de viaţă. Dimpotrivă,
au fost mereu preocupaţi de acest gând, iar insistenta lor purtare de grijă nu făcea decât să favorizeze
progresul nostru. Nicio grijă de lucrurile materiale, nici o greutate în procurarea celor necesare vieţii zilnice
nu venea să ne abată atenţia de la cele înalte; ei înşişi, cu bucurie, ne procurau toate cele necesare. Pe
deasupra ne-am hrănit sufletul cu nădejdea unor bucurii deşarte. Imaginaţia noastră sconta o recoltă
minunată ca şi când am fi putut reuşi să convertim mulţi inşi, ca şi când exemplul nostru şi sfaturile noastre
ar fi putut să-i ducă pe calea mântuirii. Atunci s-au perindat pe dinaintea ochilor noştri sufleteşti locurile
care cuprindeau moşia primită de la strămoşi cu dealurile lor şi frumuseţea surâzătoare a peisajelor. Ce
întinderi pline de o linişte pe cât de dulce, pe atât de folositoare! Ce plăcere pentru un călugăr să trăiască
în taina pădurilor, dar încă şi ce uşor!» (1).
«Pământul», cu multiplele sale ipostaze, constituie un element fundamental în trăirile noastre.
Evocarea lui semnifică o legătură indestructibilă cu trecutul, cu prezentul, cu viitorul - cu istoria. Şi
sentimentul acestei legături cu pământul, în ipostaza de patrie («moşia primită de la strămoşi»), îl poartă
nedisimulat, în alcătuirea sa umană, Sfântul Ioan Cassianul.
Se evidenţiază, în această mărturisire, faptul că Ioan Cassianul era străin în Marsilia, unde a scris
opera, din care am citat rândurile de mai sus. Dar care este patria sa, la care se gândeşte cu atâta duioşie?
El nu o numeşte decât poetic. Răspunsul fără echivoc îl dă Ghenadie, primul său biograf. Acesta, preot tot
în Marsilia, format în şcoala monahală a Sfântului Ioan Cassianul, reluând biografia oamenilor iluştri ai
Bisericii, întocmită de Fericitul Ieronim până la anul 392; adaugă încă 96 de scriitori. Aici este trecut şi
îndrumătorul său duhovnicesc, cu precizarea că este de origine scit - «Scythia Minore, una provinciis
Thraciae» (2). Deci aceasta este patria Sfântului Ioan Cassianul: Sciţia Mică, pământ geto-daco-roman,
Dacia Pontică, pământ dobrogean, pe care-l cântă întâia oară, cu farmec dureros, poetul Ovidiu exilat aici
cu trei veacuri şi jumătate mai înainte. Aici şi-a petrecut copilăria, în regiunea Pontului Euxin, unde oamenii
«erau liberi ca marea şi ca vântul». Acest pamânt, cu frumuseţile lui sălbatice, îi aduce adieri de nostalgie
în anii bătrâneţii.
Intensitatea vieţii creştine în Sciţia Mică explică apariţia pe aceste meleaguri a unor personalităţi ca
Ioan Cassianul, Dionisie Smeritul sau renumiţii episcopi tomitani şi martirii care şi-au dobândit cununa cea
neveştejită în acest spaţiu daco-roman.
Deci, după însemnarea întâiului biograf, învăţatul monah s-a născut în Dobrogea. Aproape
contemporani şi trăitori în aceeaşi mănăstire, Ghenadie a fost, fără îndoială, bine informat. De altfel
aserţiunea sa este confirmată de către Ioan Cassianul însuşi, prin discrete confesiuni şi prin stilul operelor
sale. «În chip firesc, limba latină a scrierilor cassiene este o latină a Sciţiei Mici şi a Daciei epocii,
caracterizată prin prezenţa unor elemente şi valori specifice» (3). Se adaugă la aceste argumente
dragostea autorului pentru Biserica din Constantinopol şi în chip special pentru Sfântul Ioan Gură de Aur,
ortodoxia credinţei în care s-a născut şi combaterea fermă a ereziilor, mai ales a nestorianismului.
Biograful său din Marsilia a consemnat doar patria Sfântului Ioan Cassian, dar nu a precizat
localitatea dobrogeană în care s-a născut. Descoperirile savantului român Vasile Pârvan, în anul 1912, au
pus - credem - capăt controverselor asupra localităţii naşterii lui Ioan Cassianul. Acesta a descoperit în
pădurea Şeremetului (azi, Cassian) două inscripţii care vorbesc de «Cassieni» («Vicus Cassiaci»).
Învăţatul călugăr poartă, aşadar, numele locului natal.
Aducându-şi cu duioşie aminte de prietenul său Gherman, care l-a însoţit în lungile sale călătorii
prin pustiurile scetice din Egipt, Sfântul Ioan Cassianul scria: «Mă împrietenisem cu el încă de când eram
copil de şcoală, apoi la oaste, precum şi în viaţa monahală...». Deci a făcut şcoala în patria sa, şi-a făcut
datoria de cetăţean, apoi a intrat în mănăstire.
Biografii lui mai adaugă că descindea dintr-o familie cu bună stare materială şi aleasă poziţie
socială. Părinţii îşi puteau îngădui să-l trimită la o şcoală din Tomis sau din alt centru important din Sciţia
Mică, unde putea afla dascăli de cultură clasică. Nu se ştie unde şi-a făcut studiile, dar este sigur că a avut
o educaţie aleasă. Cunoştea bine literatura latină şi greaca. El singur mărturiseşte că uneori, în timpul
cântării psalmilor, îi reveneau în memorie versurile poeţilor antici, tulburându-l. Avea preferinţe pentru
clasicii latini: Virgiliu, Horaţiu, Cicero etc (4). Într-una din mănăstirile dobrogene şi-a putut face el iniţierea în
cinul sfinţit şi a agonisit cultura teologică pe care a desavârşit-o apoi în marile centre monahale din Răsărit.
Cert este că neliniştile tinereţii nu-l mânau spre desfătări şi viaţă uşoară, pe care condiţiile materiale le
puteau îngădui, ci îl îndreaptau spre înfrânare şi studiu.
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Cu această experienţă dobândită, tânărul daco-roman se desprinde de cuibul părintesc şi îşi ia
zborul spre înălţimile Duhului. Râvnind şi implorând «harul de Sus», fără de care nimic nu se poate săvârşi,
se îndreaptă cu mare încredere spre înţelepţii pustiului, pentru a-şi dobândi libertatea spiritului în aspra
nevoinţă a schimniciei.
Însoţit de fratele său întru zel duhovnicesc, Gherman, şi de o soră a sa, el îşi începe lungile călătorii
în Răsărit, pe la anul 380. În Palestina se stabileşte, împreună cu Gherman pe care mai târziu îl va numi
«Sfântul Gherman» (5), într-o mănăstire din apropierea Betleemului.
Pentru a dobândi cunoştinţe noi şi a înainta în virtute, spre anul 385, el caută deşertul Egiptului, o
adevărată patrie a monahismului comunitar. Aici se afla elita duhovnicească, adevăraţi atleţi ai virtuţii acelei
epoci. Istoria bisericească a păstrat nume vestite de asceţi, ca Pavel Tebeul sau Pahomie cel Mare autorii
primelor orânduieli monahale, pe care le-au urmat şi completat Sfântul Vasile cel Mare, Fericitul Augustin
şi, în mare măsură, chiar Sfântul Ioan Cassianul.
După ce s-a desăvârşit timp de şapte ani prin şcoala Părinţilor din Egipt, s-a înapoiat în Palestina,
de unde se reîntoarce în Egipt. Dar pustiurile Egiptului, prielnice sihastrelor vieţuiri, sunt bântuite de la o
vreme de întrebări şi controverse teologice, iscate între ereticii origenişti şi ortodocşi, din care au apărut
secte fanatice şi agresive, uitate curând de istorie. Sistemele de viaţă monahală diferite - unii călugări
sihaştri, iar alţii în obşte - au tulburat de asemenea liniştea pustiului.
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 221-224 Sfântul Ioan Cassianul
SFINTE MOAȘTE
El a scris și vestitele ―Convorbiri duhovnicești‖ (Colationes) cu sfinții părinți din pustiul Egiptului, care
sunt unice în literatura patristică. După mutarea sa la cele cerești, moaștele Sfântului Ioan Casian se
păstrează și astăzi în Mănăstirea Sfântului Victor, fiind cinstite de credincioși.
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Bulevardul Ştefan
cel Mare şi Sfânt Nr. 16;
• Mănăstirea Sfântul Victor, 3, rue de l'Abbaye
Marseille 13007, France.
Sfântul Ioan Casian (360-435) era originar din sudul
Dobrogei și prieten apropiat al Sfântului Gherman, din
aceeași provincie. După ce a vizitat marile mănăstiri
din Egipt, a stat câțiva ani în preajma Sfântului Ioan
Gură de Aur, la Constantinopol. După aceea s-a dus
la Roma, și mai apoi în sudul Franței, unde a
întemeiat o vestită mănăstire închinată Sfântului
Victor, la Marsilia.
Sursa: Sfinte Moaște din România

SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC EFREM, EPISCOPUL TOMISULUI
(7 Martie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la
noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.
CONDAC, GLASUL AL 2-LEA Cele de sus căutând...

Astăzi este ziua cea purtătoare de lumină a păstorilor care în chip luminat au slujit lui Dumnezeu în
Cherson. Şi lăudând prăznuirea voastră ca a unora ce aţi pătimit pentru Hristos, sfinţiţilor mucenici, rugaţi
pe Hristos, Păstorul Cel Mare, ca să ne numere şi pe noi printre oile ce stau de-a dreapta şi să cântăm
vouă: bucura-ţi-vă, sfinţiţi părinţi, cei ce v-aţi vărsat sângele vostru pentru Hristos. (Condacul Sfinţilor Sfinţiţi
Mucenici Efrem Episcopul Tomisulu i, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Capiton, Elpidie şi Eterie şi al celor împreună cu dânşii, Episcopii din
Cherson.)
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VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Al doilea episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului, care a ocupat un
timp scaunul de păstor al Daciei Pontice, după atestarea sinaxarelor greceşti
şi latine, a fost Sfântul Mucenic Efrem.
El s-a născut în sudul Dunării din părinţi creştini, care l-au crescut de
mic în frică de Dumnezeu. Mergând să se închine la Sfintele Locuri, a rămas
aici şi a fost făcut preot şi slujitor la una din biserici. La vremea aceea în
Imperiul Roman se slujea în limbile greacă, latină, siriană, şi tracă (besă).
Ajungând apoi ucenic al patriarhului Hermon al Ierusalimului (300- 314), a
fost pregătit din tinereţe să propovăduiască Evanghelia lui Hristos la
popoarele „barbare" de la Gurile Dunării şi din jurul Pontului Euxin (Mării
Negre).
La începutul secolului IV a fost trimis de patriarhul Hermon să păstorească
pe credincioşii daco-romani din Episcopia Tomisului, convertind la creştinism
numeroşi daci, romani, goţi şi sciţi şi răscumpărând de la moarte mulţi sclavi,
pe care apoi îi creştina.
În timpul păstoriei acestui fericit episcop, au fost martirizaţi pentru credinţa în Hristos zeci de creştini
daco-romani, sciţi, besi, traci, greci şi capadocieni surghiuniţi în Dacia Pontică, ale căror Sfinte moaște
episcopul Efrem le răscumpăra, le îngropa în locuri tăinuite, înălţa biserici de lemn sau de piatră peste ele
şi rânduia preoţi să slujească noaptea Sfânta Liturghie.
În marea persecuţie a lui Diocleţian din anii 304-305, fericitul episcop Efrem a fost prins, întemniţat
şi chinuit cumplit la Herson (Crimeea), pentru a se lepăda de adevăratul Dumnezeu şi a se închina idolilor.
Însă, mărturisind că este gata să-şi dea viaţa pentru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, i s-a tăiat capul în anul
304 şi i se face pomenirea la 7 martie.
În „Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae", col. 517, la 7 martie, când se sărbătoreşte Sfântul
Mucenic şi episcop Efrem, se spun următoarele: „7 martie, în timpul împărăţiei lui Diocleţian, Hermon,
episcopul Ierusalimului, a trimis episcopi în Scythia pe Efrem, iar la Chersones pe Vasile". Deşi sunt păreri
că Efrem ar fi fost episcop în Sciţia Mare, ele nu sunt întemeiate, căci în Viaţa Sfinţilor Epictet şi Astion, se
menţionează la Tomis, în Sciţia Mică, un episcop Efrem.
Sursa - doxologia.ro

SFINȚII MUCENICI MONTANUS, PREOTUL ŞI SOŢIA SA, MAXIMA
(26 Martie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Pe cei ce cu vrednicie au slujit Biserica mântuitoare şi n-au
voit să se închine idolilor, să-i cinstim cu cuviinţă cerându-le a
mijloci la Stăpânul tuturor să ne mântuiască de orice patimă
idolească.
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA

Pătimitori neînfricaţi pentru Domnul Iisus, Sfinte Părinte
Montanus şi Preacintită Presbiteră Maxima, rugaţi-vă Tatălui
Ceresc să întărească turma cea dreptcredincioasă, ca întru unire
să preamărească Viaţa Cea fără de sfârşit.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Edictele de persecutare a creştinilor, de la începutul veacului al IV-lea, prevedeau dărâmarea
locaşurilor lor de cult, interzicerea adunărilor, arderea cărţilor sfinte şi distrugerea arhivelor, pierderea averii
şi funcţiilor de stat pe care le deţinuseră credincioşii, exilul şi pedepsirea aspra a clericilor care nu
apostaziază de la credinţa în Hristos.
Al patrulea edict de persecuţie, din ianuarie-februarie 304, smuls lui Dioclețian de Maximian Galeriu,
era şi mai aspru decât cele trei publicate mai înainte, căci el imita edictul împăratului Deciu din 249, acela
care declarase război general creştinismului până la nimicirea lui totală. Prevederile de mai sus s-au aplicat
cu cea mai mare stricteţe în părţile răsăritene şi în provinciile dunărene ale Imperiului Roman,
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unde domneau Diocleţian, cu reşedinţa la Nicomidia, în provincia Bitinia, şi ginerele său, Galeriu, care-şi
avea reşedinţa la Sirmium (azi Mitroviţa, în Serbia), în provincia romană Pannonia Inferior. De aceea
numeroşi creştini şi clerici au căzut martiri în greaua prigoană dezlănţuită de către cei doi împăraţi.
Măsurile de persecuţie ale celor patru edicte s-au aplicat şi în cetatea Singidunum (azi Belgrad),
aşezată pe Dunăre, în provincia amintită, locuită atunci de strămoşii noştri daco-romani. Astfel, la 26 martie
304, a pătimit pentru credinţa în Domnul Hristos preotul daco-roman Montanus şi soţia sa, Maxima.
Martiriul lor s-a petrecut astfel: văzând Preotul Montanus că mai-marele cetăţii Singidunum face
începutul prigonirii slujitorilor lui Hristos, şi-a adus aminte de cuvintele Domnului, Care a spus: «Iar când vă
vor urmări în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă» (Matei 10, 22). El a plecat deci din Singidinum la Sirmium,
reşedinţa prefecturii în care locuia, unde l-au prins prigonitorii şi l-au adus în faţa lui Probus, guvernatorul
Pannoniei Inferior.
Iar acesta, stând pe scaunul de judecată, a început cercetarea Preotului Montanus, întrebându-l
cum se numeşte, dacă este creştin şi ce îndeletnicire are. Slujitorul altarului a răspuns cu curaj că este
creştin şi preot al Bisericii lui Hristos din Singidunum.
Probus l-a îndemnat să se supună poruncilor împăraţilor şi să aducă jertfă zeilor. Preotul Montanus
a răspuns astfel: «- Cine cinsteşte pe zei şi nu pe Dumnezeu va fi smuls din rădăcină». Guvernatorul
insistă în continuare: «-Împăraţii prea-îndurători au poruncit ori să aduci jertfe, ori să fii pus la chinuri».
Fiind silit să aleagă între călcarea legilor sfinte şi schingiuire, slujitorul Domnului a mărturisit neclintit
credinţa sa creştină: «-Eu am primit învăţătura să îndur mai bine chinurile decât, lepădându-mă de
Dumnezeu, să aduc jertfă demonilor». La ameninţarea repetată cu caznele, Montanus a răspuns: «-Mă
bucur dacă ai să faci aşa ceva, ca să mă aflu şi eu părtaş la Patimile Domnului meu, Iisus Hristos».
Probus a poruncit să fie pus la chinuri numaidecât; şi pe când îl schingiuiau cu cruzime, el îl întrebă:
«- Ce zici, Montanus, aduci acum jertfă zeilor?». Iar preotul replică senin: «Mă aduc jertfă prin chinurile
acestea Dumnezeului meu, Căruia mereu I-am jertfit».
Atunci Probus, văzând tăria şi îndelunga răbdare a desăvârşitului preot, a chemat pe Maxima, soţia
acestuia, crezând, nelegiuitul, că femeia, mai slabă din fire fiind, se va înduioşa de chinurile soţului ei şi-l va
îndemna să jertfească zeilor. Dar spre uimirea păgânului, Maxima preoteasa a cerut să fie şi ea dusă la
munci, ca să se facă părtaşă la Patimile Mântuitorului. Uluit de curajul celor doi soţi, guvernatorul glăsui
tulburat: «- Voi, creştinii, sunteţi nebuni, nu preţuiţi viaţa!». Folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel,
Preotul Montanus zise: «- Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi» (I
Cor. 1,27).
Guvernatorul Probus a stăruit pe lângă Montanus să jertfească, spre a nu fi chinuit şi mai rău. Dar
acesta a consimţit: «- Fă ce vrei; ai să vezi câtă răbdare îmi va da mie Domnul Iisus Hristos împotriva
curselor tale».
Probus, văzând răbdarea şi stăruinţa Preotului Montanus şi a soţiei sale, Maxima preoteasa, în
credinţa Domnului şi Mântuitorului Hristos, a dat hotărârea aceasta: «- Poruncesc ca Montanus şi Maxima
să fie aruncaţi în râu, fiindcă s-au arătat nesupuşi poruncilor împărăteşti».
Iar fericitul Montanus şi soţia sa Maxima, auzind această hotărâre de moarte, ca şi cum ar fi primit
un dar nepreţuit, slăviră pe Dumnezeu: «- Mulţumim Ţie, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dat răbdare şi
ne-ai găsit vrednici de mărirea cea veşnică».
Şi, pe când slujitorii demonilor au ajuns cu ei la malul râului Sava, la vărsarea lui în Dunăre, şi le-au
legat câte o piatră de gât, înainte de a-i arunca, robul lui Dumnezeu ridicându-şi mâinile către cer s-a rugat
şi mai fierbinte: «- Doamne Iisuse Hristoase, Care Te-ai jertfit pentru mântuirea lumii, primeşte sufletele
robilor Tăi, Montanus şi Maxima, care pătimesc pentru numele Tău. Sporeşte, Doamne, şi apără turma cea
credincioasă a Bisericii Tale din Singidunum şi de prin toate văile Dunării. Cu ochii minţii văd, Stăpâne,
cum în această latură de pământ se ridică un popor nou, care cheamă numele Tău cel sfânt prin biserici, în
limba romană».
Astfel, nelegiuiţii înecară în râul Sava pe cei doi neînfricaţi fii ai Bisericii. Valurile apelor traseră la
maluri moaştele lor preacinstite. Iar credincioşii, întru ascuns, le ridicară şi păstrară trupurile lor cu
scumpătate, ca pe nişte odoare de mare preţ. În acest chip au primit cununa de martiri robul lui Dumnezeu,
Sfântul Montanus, preotul bisericii din Singidunum, împreună cu soţia sa, Maxima preoteasa, pe vremea
păgânului stăpânitor Diocleţian şi a cârmuitorului Probus, împărăţind în veci Domnul Iisus Hristos (1).
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu
Bibliografie
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SFINȚII 26 DE MUCENICI DIN GOȚIA
(26 Martie)
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Aceşti sfinţi au trăit pe vremea lui Iungurih,
împăratul goţilor şi a lui Graţian, împăratul romanilor.
Iar pentru dragostea lui Hristos au primit cununa
muceniciei prin foc, atunci când Iungurih a dat
poruncă să se dea foc bisericii în care se găseau
adunaţi la rugăciune cei douăzeci şi şase de sfinţi
mucenici.
Tot atunci s-a mai întâmplat să ardă şi un om
oarecare, al cărui nume nu s-a păstrat, care aducea
prinosul lui la altar.
Sfinţii 26 de mucenici au pătimit în Goţia, din care doi au fost preoţi: Vatus şi Virca; cu acesta din
urmă au pătimit şi doi fii şi trei fiice ale lui; apoi unul, Aprilla, a fost monah; unsprezece au fost mireni: Avip,
Agna, Riax, Igatrax, Iscoos, Sila, Sighita, Suiril, Seimvla, Terma, Filga; şi şapte femei: Ana, Alla, Varis,
Moico, Mamica, Birgo şi Animais.
Sursa - doxologia.ro

SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC IRINEU, EPISCOP DE SIRMIUM
(6 Aprilie)
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
La începutul secolului al IV-lea, păstorea la Sirmium (azi Mitroviţa), reşedinţa provinciei romane
Pannonia Inferior, un episcop cu numele de Irineu. În urma mai multor edicte potrivnice noii credinţe, a
început în provinciile dunărene ale Illyricului, unde creştinii erau numeroşi, cea mai grea persecuţie
cunoscută până atunci în Imperiul Roman. Astfel a fost arestat de către prigonitori şi Episcopul Irineu.
Din actul sau martiric, alcătuit după procesul-verbal de judecată, aflăm că Sfântul Irineu era
episcopul Bisericii din Sirmium; el avea familie şi copii în vârstă fragedă. Era deci un episcop tânăr.
Probus - guvernatorul provinciei - i-a poruncit Sfântului Irineu să se supună poruncilor împărăteşti şi
să jertfească zeilor, renunţând la credinţa sa în Domnul Iisus Hristos. Dar alesul Domnului a amintit cu
hotărâre adevărata credinţă: «-Cel ce jertfeşte la alţi dumnezei, afară de Domnul, să se piardă!» (Ieş, 22,
20).
Demnitarul împărătesc i-a repetat şi acestui episcop ceea ce spusese
unor martiri judecaţi mai înainte: ori îşi păstrează viaţa, ca păgân, ori va muri în
chinuri, ca alţi creştini. Dar fericitul Irineu, luminat de Duhul Sfânt, i-a precizat:
«-Mi s-a poruncit să primesc mai degrabă chinurile decât să sacrific demonilor,
tăgăduind pe Dumnezeu».
Perseverând în gândurile sale diabolice, ocârmuitorul i-a repetat că, de nu
jertfeşte, va porunci să fie dus la chinuri. Iar Sfântul Irineu, cu chipul transfigurat
de lumina cea neînserată, i-a mărturisit: «-Mă bucur de vei face-o, ca să fiu şi eu
părtaş la suferinţele Domnului».
Atunci nelegiuitul a poruncit să fie supus caznelor. Şi pe când îl chinuiau
cu cea mai mare cruzime, Probus i s-a adresat din nou, îndemnându-l să
jertfească zeilor. Dar Sfântul Irineu a răspuns că suferinţele sale sunt, în realitate,
o dreaptă mărturisire a credinţei sale în Dumnezeul Căruia I-a jertfit întotdeauna.
Venind însă părinţii lui, soţia, rudeniile şi, văzând cât era de schingiuit, îl rugau să
se supună poruncii păgânului.
Chiar copiii lui, îmbrăţişându-i picioarele, îi ziceau: «-Ai milă de noi, tată!». Toţi plângeau pentru
tinereţea şi frumuseţea lui şi-l îndemnau să jertfească zeilor. Se auzeau acolo bocetele rudelor, plânsul
slujitorilor, vaietele prietenilor, care, cu toţii, lăcrămau şi-l rugau: «-Ai milă de floarea tinereţii tale!». Dar
Sfântul Irineu, cuprins de o dorinţă mai înaltă, având înaintea ochilor porunca Domnului Care a zis: «Iar de
cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este
în ceruri» (Matei 10, 33), n-a răspuns nimănui, căci se grăbea să ajungă la împlinirea chemării celei de sus.
Văzând că nu-l poate convinge cu atâtea mijloace de tortură să se lepede de credinţa în Mântuitorul
şi să jertfească zeilor, Probus a poruncit ca Sfântul Irineu să fie pus sub pază la închisoare.
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După oarecare timp, aflându-se din nou la judecată, guvernatorul a poruncit să fie adus iarăşi
sfântul, la miezul nopţii, insistând să jertfească zeilor spre a fi cruţat de alte cazne.
Iar episcopul, plin de curaj, nu s-a înduplecat: «-Fă ceea ce ţi s-a poruncit, iar aceasta să n-o aştepţi
de la mine!». Păgânul, mânios, a poruncit atunci ca Sfântul Irineu să fie bătut cu vergi. Iar acesta a
mărturisit plin de nădejde: «-Am pe Dumnezeu, Căruia am învăţat să-I slujesc din copilărie. Lui mă închin.
El mă întăreşte în toate şi Lui îi aduc jertfă, iar zeilor făcuţi de mâini omeneşti nu li se cuvine nici o
cinstire». Probus l-a ameninţat cu moartea. La auzul acestor cuvinte, a grăit cu nădejde: «-Sunt ferit
continuu de moarte, când, prin chinurile pe care crezi că mi le-ai făcut, dar pe care nu le simt, primesc
pentru Domnul viaţa cea veşnică».
Întrebându-l guvernatorul din nou, dacă are soţie, părinţi şi copii, fericitul mărturisitor a susţinut că
nu are. «-Dar aceia pe care i-am văzut în şedinţa trecută şi plângeau, cine erau?» insistă Probus. La
aceasta, Sfântul Irineu i-a răspuns că ai săi erau. Dar el are o dragoste şi mai aprinsă: «-Să ştii, o Probus,
că există o învăţătură a Domnului meu Iisus Hristos care spune: Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai
mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu
este vrednic de Mine» (Matei 10, 37). Astfel Sfântul Irineu, privind spre cer la Dumnezeu şi luând aminte la
făgăduinţele Lui, dispreţuind amăgirile lumeşti, mărturisea că el nu cunoaşte şi nu are nici un părinte, afară
de Dumnezeu.
Guvernatorul a căutat atunci să-l înduioşeze cu aceste cuvinte: «-Jertfeşte măcar pentru copii!».
Dar mărturisitorul lui Hristos a rămas neînduplecat: «-Copiii mei au acelaşi Dumnezeu pe care-L am şi eu,
Care poate să-i mântuiască. Iar tu, fă ceea ce ţi s-a poruncit!». Tulburat, Probus, care se ferea să-l facă
martir, a mai stăruit pe lângă statornicul păstor, spunându-i: «-Te sfătuiesc, tinere, jertfeşte, ca să nu te dau
chinurilor». «-Fă ceea ce vrei, a răspuns Sfântul Irineu. Vei vedea chiar acum câtă putere de răbdare îmi va
da Domnul Hristos faţă de cursele tale».
În cele din urmă, guvernatorul Probus, mânios că nu-l poate convinge să renege pe Domnul Hristos,
a poruncit ca Sfântului Irineu să i se taie capul cu sabia, iar trupul său să fie aruncat în râul Sava, care se
varsă în Dunăre. Sfântul Irineu, primind moartea ca pe o a doua biruinţă, mulţumind lui Dumnezeu, s-a
rugat: «-Îţi mulţumesc, Doamne, Iisuse Hristoase, Care prin felurite pedepse şi chinuri mi-ai dat tărie şi m-ai
socotit vrednic să mă fac părtaş slavei Tale celei Veşnice».
Şi, după ce a ajuns la podul care se numeşte al lui Basent, dezbrăcându-se de hainele sale şi
ridicând mâinile spre cer, s-a rugat fierbinte: «-Doamne Iisuse Hristoase, Care ai binevoit să pătimeşti
pentru mântuirea lumii, fă să se deschidă cerurile, ca îngerii să primească sufletul robului Tău, Irineu, cel
ce moare, pentru numele Tău şi pentru poporul care sporeşte în credinţa Bisericii soborniceşti. Pe
dreptslăvitorii creştini întăreşte-i în credinţa ortodoxă». Astfel, fiind tăiat de ostași cu sabia, Irineu a fost
aruncat în râul Sava, în ziua de 6 aprilie, anul 304.
Preot. Pr. Dr. Ioan Rămureanu
Bibliografie
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 144-146 Sfântul Martir Irineu, Episcopul
Conform unor Martirologii, la doar trei zile dupa martirizarea episcopului Irineu, a fost ucis cu sulita
tanarul Dimitrie, diaconul acestuia. Nu a trecut mult timp si a venit anul 313, cand Sfantul Imparat
Constantin cel Mare a acordat libertate religioasa crestinilor. Astfel, moastele sfintilor puteau fi cinstite in
biserici fara teama chinurilor.
Moastele mucenicului Dimitrie au primit darul unor vindecari minunate de boli si neputinte. Dupa mai
bine de un secol, prefectul Leontiu al Illyricului a ridicat in cinstea lui doua biserici: una in Tesalonic, in care
i-a asezat sfintele moaste in ziua de 26 octombrie 413 si una in Sirmium, oras pe care slavii aveau sa-l
numeasca, pana astazi, Mitrovita, dupa numele sau. Unii istorici socotesc ca Sfantul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvoratorul de mir, praznuit de Biserica la 26 octombrie, nu este altul decat diaconul Dimitrie din
Sirmium. Pomenirea lui la acea data s-ar datora faptului ca in acea zi i-au fost asezate sfintele moaste in
biserica din Tesalonic.
Sursa: ziarullumina.ro
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SFÂNTUL IERARH CALINIC DE LA CERNICA, EPISCOPUL RÂMNICULUI
(11 Aprilie)
TROPAR, GLASUL 1

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al
călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din
nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai
arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul
Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA Apărătoare doamnă...

Pomenirea ta cea
veseleşte sufletele celor
moaşte sfinţeşte simţirile
datorie te cinstim pe tine
Dumnezeu însufleţite!

purtătoare de lumină, Sfinte Ierarhe Calinic,
credincioşi; şi atingerea sicriului sfintelor tale
şi dăruieşte tămăduiri. Pentru aceasta, după
şi cu bucurie îţi strigăm: bucură-te, părinte, de

VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Monahul şi stareţul ascet de la Cernica, unde s-a nevoit 43 de ani în şir, a fost şi episcopul înţelept,
milostiv şi neobosit gospodar al Râmnicului-Noul Severin, devotatul patriot care şi-a iubit profund ţara şi
neamul său, care a încheiat în realitate - în veacul al XIX-lea - „cu vrednicie şirul curaţilor călugări fără
arginţi, al ctitorilor de cărţi şi clădiri de închinare, al sufletelor de arhierei, care o clipă nu şi-au închipuit că
fapta ori gândul lor scapă de supt ochiul privighetor al lui Dumnezeu‖ (1).
A trăit în vremea evenimentelor de mare răscruce ale istoriei noastre, care au dus la făurirea
României moderne: sfârşitul domniilor fanariote, revoluţia lui Tudor Vladimirescu şi începutul domniilor
pământene, revoluţia de la 1848 şi unirea Principatelor, pentru care a militat neobosit. În calitatea lui de
deputat al poporului s-a bucurat de venirea lui Vodă Cuza la cârma ţării unite, a făcut parte din Adunarea
electivă, alături de episcopii Filotei al Buzăului şi Climent al Argeşului, semnând în memorabila zi de 24
ianuarie 1859 actul de numire, în al 2-lea rând, după acela al mitropolitului Nifon, preşedintele Adunării (2).
Chiar şi din actele amintite se poate constata că Sfântul Calinic, marele ierarh, a trăit sfinţenia nu ca
pe o izolare de lume, ci ca pe o dăruire deplină din iubire pentru semeni; aceasta este o revărsare de
lumină şi de har, o lucrare permanentă a lui Dumnezeu pentru oameni şi prin oameni.
Sfântul Calinic s-a născut la 7 octombrie 1787 (3), în oraşul Bucureşti, în suburbia Sfântul Visarion,
uliţa Lefterescu, „din părinţi români, buni patrioţi şi buni creştini‖ (4), „boieri de neam‖, cinstiţi şi temători de
Dumnezeu, Antonie şi Floarea Antonescu. Călugărindu-se apoi la mănăstirea Pasărea, mama a devenit
schimonahia Filofteia, răposată la 8 noiembrie 1833. Din botez s-a chemat Constantin şi numele l-a primit
de la naşa sa Lucsandra Văcărescu (5), soţia banului Barbu Văcărescu şi mama poetului Ienăchiţă
Văcărescu.
A fost crescut de mic, înr-un mediu creştin, cu mângâierea rugăciunii, sub ochiul veghetor al unei
mame evlavioase iubitoare de copii, în cinstirea şi dragostea de Dumnezeu şi de oameni. La vârsta
potrivită, viitorul episcop a fost dat „de către părinţii săi la învăţătura cărţii în şcoalele române ce erau pe
acel timp în Bucureşti, unde, pe lângă ştiinţele ce se predau în şcoli atunci, a învăţat şi limba elină‖ (6).
Urmând unei lăuntrice chemări a Sfântului Duh, „Care petrecea într-însul de la naşterea sa‖, tânărul
şi-a lăsat „părinţii ca Avraam patria‖, înainte de a fi împlinit vârsta de 20 de ani, s-a îndreptat pentru
totdeauna spre mănăstirea Cernica. La această ctitorie a vornicului Cernica Ştirbei, de mic îi condusese
paşii mama sa, îndemnându-l să preţuiască pe stareţul Gheorghe şi pe ucenicii lui, crescuţi în duhul
monahal atonit al fericitului stareţ Paisie de la mănăstirea Neamţu. La 18 martie 1807, Constantin a fost
primit aici de stareţul Timotei. Dându-şi seama că tânărul, sfios şi firav cu trupul, are un suflet mare şi plin
de râvnă pentru Hristos, acesta l-a încredinţat pentru ascultare încercatului duhovnic Pimen, care l-a
călăuzit în viaţa duhovnicească, l-a deprins cu urcuşul, „Rugăciunii lui Iisus‖ şi cu rucodelia mâinilor,
învăţându-l să execute cruciuliţe sculptate. Fratele închinoviat s-a supus de la început cu râvnă „la toate
nevoinţele cele grele ale vieţii monahale, încât în puţin timp a ajuns pe dascălii săi şi i-a şi covârşit cu tot
felul de fapte lăudabile şi ostenicioase, pe toţi cei mai nevoitori bătrâni călugări, înaintând cu darul lui
Dumnezeu la atâta curăţie a minţii şi a liniştii cei din lăuntru, încât lumina înaintea tuturor ca o adevărată
lumină cerească. De aceea, toţii călugării bătrâni şi tineri îl admirau şi-l iubeau cu inima curată, pentru că
era smerit cu adevărat, fără prefacere, fără ură şi viclenie, supunându-se tuturora‖ (7).
Virtutea ascultării în smerenie a umplut de la început sufletul luminos al tânărului supus ispitei
canonice, şi părintele său duhovnicesc a cerut stareţului Timotei să-l călugărească, lucru pe care acesta l-a
încuviinţat, la 12 noiembrie 1808 îmbrăcându-l pe fratele Constantin în îngerescul chip şi schimbându-i
numele în Calinic.
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După aproape o lună, viitorul ierarh a fost hirotonit ierodiacon în biserica Sfântul Nicolae de la
Cernica de către mitropolitul cărturar bulgar Sofronie al Vraţei, refugiat atunci la Bucureşti (8). Noul
ierodiacon „adăuga nevoinţă peste nevoinţă‖ şi „nu înceta ziua şi noaptea veghind, postind şi abţinându-se
de la toate cele ce sunt lumeşti şi plăcute lumii; pentru căci chiar trupul său îl ostenea şi-l pedepsea, încât
toată viaţa sa nu s-a culcat ca ceilalţi oameni întins pe pat, nici dezbrăcat de hainele sale; ci puţin, cât
somn gusta, şedea rezemat cu mâinile sale pe un jeţ, îmbrăcat şi cu mijlocul încins cu o curea lată‖ (9).
Toată viaţa sa „a fost cum stă un soldat de sentinelă, veghind neîncetat asupra slăbiciunilor sale trupeşti şi
a vrăjmaşilor nevăzuţi ce dau luptă neîncetată în mintea şi în inima omului, încât cu ajutorul lui Dumnezeu
a ajuns vas curat şi luminat al Sfântului Duh‖.
În 1812, împreună cu părintele său, Pimen; Sfântul Calinic a fost trimis de către stareţ în Moldova,
ca să strângă ajutoare pentru repararea bisericii Sfântul Nicolae, stricată de cutremurul din 1802. Cu acest
prilej, ei au cercetat mănăstirile de aici, în care înflorea evlavia paisiană, şi îndeosebi mănăstirea Neamţu,
unde se afla retras atunci şi mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei. Vizita i-a fost de un real folos
duhovnicesc Sfântului Calinic. La scurtă vreme, duhovnicul său, Pimen, doritor de mai multă înavuţire
sufletească, a plecat la Muntele Athos, iar Sfântul Calinic a ajuns sub îndrumarea părintelui Dorotei. În anul
1813, când mulţi din preoţi muriseră de ciumă, iar stareţul său l-a găsit vrednic de o treaptă superioară a
slujirii deşi la început smeritul monah se lepădase „nevrednic numindu-se de o asemenea sarcină‖, „a fost
silit să primească preoţia şi ascultarea de mare ecleziarh al mănăstirii Cernica‖ (10). Hirotonit ieromonah în
biserica din mahalaua Batiştii, din Bucureşti, de arhiereul Dionisie Lupu Sevastiis, cu voia întregii obşti a
fost ales apoi duhovnic al mănăstirii şi hirotesit marţi, 20 septembrie 1815, de către mitropolitul ţării,
Nectarie (11). „Şi mai toţi părinţii veneau de-şi aflau adăpostire şi mângâiere la ale lor supărări; că el pe toţi
îi mângâia cu cuvinte dulci şi de Dumnezeu insuflate, după cum zice cuvântul că omul bun poate şi pe cei
răi să-i facă buni‖ (12).
La scaunul său de duhovnicie venea, uneori lume şi din afara mănăstirii, chiar şi mitropolitul ţării. Şi
„la dânsul în casă alt nu găseai fără numai un urcior cu apă. Dar de bani nu se vorbeşte, că era cu totul
neagonisitor. Şi pe urmă, după ce l-a făcut duhovnic, l-a însărcinat cu ascultarea ecliziarhiei, că în el vedea
părintele stareţ (că era tare evlavios la cele bisericeşti şi cunoştea regulile foarte bine) cum trebuie să fie un
asemenea îngrijitor de cele sfinte‖ (13). Astfel, deşi tânăr, Sfântul Calinic a ajuns de fapt „cârmuitor peste
mănăstire şi povăţuitor sufletesc al vieţuitorilor ei‖, căci bătrânul stareţ Dorotei îi încredinţase lui „toată
ocârmuirea‖ obştii (14). Presimţind că se apropie sfârşitul, acesta l-a trimis la Sfântul Munte, însoţit de
monahul Dionisie, care ştia limba turcă, să cheme pe părintele Pimen, voind să-l lase stareţ în locul său.
Ajuns acolo, el a cercetat împreună cu Pimen multe din mănăstiri, a văzut felul de vieţuire al monahilor
îmbunătăţiţi, a ascultat cu smerenie sfaturile lor şi şi-a agonisit multe învăţături pe care le va folosi mai
târziu la ocârmuirea mănăstirii Cernica şi a episcopiei Râmnicului.
După un an, înţeleptul duhovnic s-a întors în ţară împreună cu părintele Pimen, aflându-l încă în
viaţă pe stareţul Dorotei, care voia să lase în locul său pe cuviosul atonit. Acesta n-a fost însă privit cu ochi
buni de obşte, fiindcă silise pe călugări la o vieţuire prea aspră. În această situaţie, mitropolitul Nectarie a
trimis la Cernica pe arhiereul Ioanichie Stratonichias, care a procedat la alegerea noului stareţ, fiind propuşi
trei candidaţi părinţi duhovnici: Calinic, Pimen şi Ignatie; Întreaga obşte l-a ales pe Sfântul Calinic, cunoscut
ca „un neîntrecut păstor de suflete‖.
Lucrul acesta nu l-a mâhnit pe părintele Pimen, „care a primit să fie din nou dascălul duhovnicesc al
Sfântului Calinic, cum fusese mai înainte şi i-a păstrat acestuia o nespusă dragoste părintească până la
moarte‖ (15).
Trecuseră numai 11 ani de la intrarea Cuviosului în mănăstire şi ca vârstă nu avea mai mult de 30
de ani. Luând „asupra sa această povară grea pentru vârsta sa cea fragedă, îndată şi-a pus toată nădejdea
numai în Dumnezeu şi cu toate puterile sale dându-se la cele mai mari şi grele nevoinţe, îngrijindu-se ziua
şi noaptea de a conduce cu bună orânduială şi sfinţenie păstoria turmei încredinţate lui... precum şi de
îmbunătăţirea averii mănăstirii‖ (16). În acelaşi timp era „un mare rugător şi un neîntrecut organizator" (17).
În mai puţin de doi ani a dus la bun sfârşit lucrările de restaurare şi zugrăvire a bisericii Sfântul Nicolae, din
ostrovul cel mare din Cernica, prin reputaţii zugravi Fotache şi Nicolae Polcovnicu, înzestrând-o cu toate
cele de trebuinţă. Pentru munca şi buna chivernisire arătată, mitropolitul Dionisie Lupu l-a cinstit cu
vrednicia de arhimandrit la 9 aprilie 1820.
Conducerea mănăstirii ridica multiple griji şi probleme ce se cereau rezolvate cu înţelepciune, cu
tact părintesc si cu multă răbdare. De la început, Sfântul Calinic a căutat să impună ordine şi disciplină
duhovnicească în rândul vieţuitorilor. De aceea a alcătuit în scris povăţuiri cuprinzătoare şi clare, cu
îndatoririle ce le reveneau; a înfiinţat totodată o bibliotecă înzestratată cu importante cărţi de cultură
teologică şi de zidire sufletească iniţiind un curent cărturăresc printre monahii cernicani (18). În timpuri de
primejdie, ca în anul 1821, a găzduit şi a ocrotit pe cei fugiţi din Bucureşti de frica turcilor. Cea mai
importantă lucrare gospodărească a sa de aici, din îndemnul, în vedenie, al Sfântului Nicolae, al Sfântului
Gheorghe şi al stareţul adormit al Cernicăi, Gheorghe, a fost zidirea bisericii cu hramul Purtătorului de
Biruinţă, între anii 1831 şi 1832. În urma cutremurului din 1838, Sfântul Calinic a zidit-o din nou, cu chilii de
jur-împrejur, cu clopotniţă, cu ziduri groase şi puternice ca de cetate, cum se văd şi astăzi.
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Lucrările s-au desfăşurat după planurile sale. În 1846, neobositul stareţ a început să zidească
biserica schitului Pasărea, care s-a târnosit un an mai târziu. Grija Sfântului Calinic este legată şi de zidirea
mănăstirii Ghighiu, de lângă Ploieşti. A întocmit singur planurile celor mai multe dintre bisericile ctitorite de
el. Obişnuia ca pietrele sau cărămizile de la cheile de boltă din vârful turlelor să le pună el însuşi,
îmbrăcând şorţul de zidar şi suindu-se pe schele cu mistria în mână, cum a fost la Sfântul Gheorghe de la
Cernica, la mănăstirea Pasărea şi la catedrala episcopală de la Râmnic. Era înzestrat cu o rară capacitate
de constructor şi de organizator. Oriunde ajungea, răsăreau „în jurul lui, cu repeziciune, biserici şi
aşezăminte pentru viaţa religioasă‖ (19). Mila şi dragostea de semeni se vădeau curând şi oamenii alergau
la el ca la o vatră de căldură şi de înaltă trăire sufletească.
Timp de peste 31 de ani cât a stăreţit Sfântul Calinic a făcut din mănăstirea Cernica un colţ de rai, o
mică grădină a Maicii Domnului, strălucind de lumină şi pace, de rugăciune în smerenie şi muncă tăcută,
de milostenie. Porţile acestei obşti de 350 de călugări erau pururea nezăvorâte, deschise spre lume, sortite
„să sprijine sănătatea morală a neamului şi să păstreze întreagă viziunea lui creştinească" (20).
De aceea, mănăstirea Cernica a devenit treptat o şcoală model a întregului monahism românesc,
iar „Sfântul Calinic e floarea cea mai aleasă care a răsărit şi a crescut în solul spiritualităţii cernicane,
dezvoltând în gradul suprem cele trei însuşiri ale ei: ascetismul, milostenia şi preocuparea
practic-gospodărească‖ (21).
Sfântul Calinic îşi începe urcuşul duhovnicesc cu asceza, „cu începutul clasic al oricărui drum de
desăvârşire spirituală în înţelesul creştin. El ajunge şi la tainica viaţă interioară în Dumnezeu, dar şi-a dat
seama curând că, după învăţătura Părinţilor, baza neapărat necesară a acesteia e curăţirea de patimi şi
aceasta nu se poate obţine fără asceză‖ (22).
Viaţa neobositului ostaş al Domnului impresionează cu neobişnuitele asprele lui înfrânări. Nu avea
nici 20 de ani când „s-a dat pe sine, cu toată dorinţa arzătoare, la toate nevoinţele cele grele ale vieţii
monahale... şi îşi omora trupul său cel prea crud cu postul cel mai aspru, pe care numai un bărbat
desăvârşit îl poate suporta‖ (23). „Faţa i se îngălbenise de multa postire şi ochii i se duseseră în fundul
capului din pricina multei privegheri şi a multor lacrimi‖ (24). Îşi prelungea posturile până la limita puterilor
trupeşti. O dată, cu blagoslovenia duhovnicului său, n-a mai luat nimic în gură de la Duminica lăsatului de
carne până la Paşti, cu excepţia unei jumătăţi de prescură în Joia canonului celui mare. Altă dată, într-o
vară, n-a mâncat de 40 de zile, decât seara câte o felie de pepene şi câteva poame, ca să-şi potolească
setea. În afară de posturile ce şi le lua adesea, începând din 1820, vreme de aproape 50 de ani, n-a
mâncat nici carne, nici peşte, ci doar legume, fără untdelemn, şi din acestea doar o dată pe zi: unt de vacă,
brânză şi lapte gusta numai sâmbăta câte puţin ca să biruiască mândria (25).
În general, în cursul întregii sale vieţi, „nu înceta ziua şi noaptea veghind, postind şi abţinându-se de
la toate cele ce sunt lumeşti şi plăcute lumii... Cu un cuvânt, toată voinţa sa ca stareţ în mănăstirea Cernica
şi ca episcop al Râmicului a fost cum stă un soldat de sentinelă, veghind neîncetat asupra slăbiciunilor sale
trupeşti şi a vrăjmaşilor nevăzuţi ce dau luptă neîncetată în mintea şi în inima omului, încât cu ajutorul lui
Dumnezeu, a ajuns vas curat şi luminat al Sfântului Duh‖ (26). Sfântul Calinic a rămas monah prin viaţa lui
de nevoinţă chiar după ce a ajuns episcop. A îmbrăcat aceeaşi haină groasă de şiac şi ţinea acelaşi post
aspru, dormind tot atât de puţin, ca şi mai înainte.
Scopul urmărit prin post, prin privegheri prin încordări aspre era dezrădăcinarea patimilor şi a
egoismului, arderea lor prin candela mereu aprinsă a virtuţilor creştine. „Atâta era de blând şi smerit cu
inima, încât credea cineva că are în faţa sa un înger ceresc cu care vorbeşte, iar nu un om pământesc‖. Şi
pe cât se arăta de aspru cu sine, pe atât era de bun, de blând şi de milostiv cu alţii. „Era atât de milostiv,
încât atunci când nu avea ce să dea de milostenie îşi da hainele de pe Preasfinţia Sa şi plângând se ruga
de mine, nevrednicul, ca să caut bani de unde voi şti, ca să aibă să dea la fraţii lui Hristos, pentru că aşa
numea Preafericitul pe săraci şi neputincioşi‖. „Pentru oraşe avea liste de persoane cărora li se cuvenea
ajutor‖, punând în fiecare oraş câte o persoană de încredere pentru distribuirea ajutoarelor. Sumele ce i
dădeau pentru servicii religioase, de către familiile înstărite, prin vreun slujitor din preajma lui, nu le primea
niciodată în mână, ci poruncea respectivului preot cui să le dea. „Când hirotonea preoţi, nu numai că nu le
lua nimica pentru osteneala sa, ci oprea şi pe alţii de a le lua ceva, şi când plecau preoţi pe la bisericile lor,
îi chema înaintea sa şi-i povăţuia cum să se poarte în societate şi cu enoriaşii lor şi le da bani de cheltuială
pe drum, cărţile de preoţie şi alte cărţi gratis‖ (27).
Sfântul Calinic a cultivat milostenia cu o osârdie rară. Ea este, pe lângă asprimea vieţii, a doua
virtute de căpetenie a lui. Înţeleptul ierarh îşi dădea seama că, trăind în lume, iubirea de Dumnezeu impune
şi iubirea de oameni prin fapte. El a împăcat asceza, ca preocupare de desăvârşire personală, cu virtutea
socială a milosteniei, dovedind că aceasta nu închide pe om în preocupări individualiste, ci e tocmai
mijlocul de omorâre a egoismului, piedica principală din calea generozităţii umane.
Preocuparea de ajutorare a semenilor s-a manifestat, la Sfântul Calinic, şi în forma unei activităţi
gospodăreşti neobosite, în felul Sfântului Vasile cel Mare. E un sfânt ziditor de însemnate locaşuri
bisericeşţi, după cum am arătat, şi aceasta este o a treia mare virtute a sa. „Acest Sfânt Episcop şi
Arhiereu al Bisericii noastre Române a săvârşit multe fapte mari şi folositoare... a făcut şapte biserici mari şi
trei paraclise‖ (28).
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Activitatea de realizări imediate a Sfântului Calinic nu a exclus viaţa lui de taină, trăirea în Hristos,
Dumnezeul nostru. Ea se boltea peste toată existenţa lui. Este uimitor cum sălăşluiau şi se armonizau în el
contemplaţia prezenţei dumnezeieşti şi privirea atentă la amănuntele vieţii concrete, trezvia care urmăreşte
gândurile cele mai subţiri ale minţii şi atenţia care combină şi realizează planuri prudente de zidire, de
organizare şi de gospodărire. Unitatea se realiza poate datorită faptului că cele de jos erau văzute în
lumina şi sub imboldul celor de sus. În armonia raţiunilor divine, Sfântul Calinic contempla schema
planurilor ce avea să le realizeze jos, iar în cele de jos surprindea razele luminii de sus (29).
Multa lui rugăciune însoţită de dragostea de Dumnezeu răsfrântă asupra semenilor îi înmuiase în
aşa măsură inima, încît o prefăcuse într-un izvor de lacrimi care îi curgeau adeseori. De multe ori gândul la
Dumnezeu îi pricinuia adevărate răpiri, în cursul cărora i se descopereau mari taine ale vieţii cereşti şi
evenimente viitoare. În acele clipe era absent faţă de toate cele din jurul său, iar când îi înceta extazul îi
porneau din ochi şiroaie de lacrimi (30).
„Mă minunam, spune ucenicul său, de o asemenea viaţă supranaturală, mă minunam mai mult
pentru că citisem vieţile tuturor Sfinţilor Părinţi şi acum vedeam că servesc un sfânt viu, în viaţă. De aceea
îndrăzneam de multe ori şi-l întrebam câte ceva despre tainele dumnezeieşti şi dânsul, ceea ce cunoştea
că-mi este de folos şi cât putea să încapă în mintea mea cea slabă şi întunecată, îmi descoperea, iar dacă
înaintam cu întrebările mai departe, îmi zicea că nu este acum timpul pentru asemenea întrebări‖ (31).
Pe lângă darul citirii în sufletele şi în gândurile oamenilor, în Sfântul Calinic s-a sălăşluit şi harisma
dumnezeiască a facerii de minuni. Cu puterea rugăciunilor a izbăvit, la 1821, obştea călugărilor şi mulţimea
de bucureşteni, refugiaţi la Cernica de urgia turcilor care înconjurau mănăstirea şi erau hotărâţi să-i omoare
pe toţi (32). A tămăduit o femeie stăpânită de duh necurat; citind el rugăciuniile de dezlegare din slujba
înmormântării, trupul neputrezit al unui mort s-a prefăcut în ţărână. Meşterul Costache care a lucrat la
clădirea bisericii catedrale de la Râmnic istoriseşte de asemenea cum Sfântul Calinic i-a tămăduit prin
rugăciune pe fiul său bolnav de epilepsie. De aceeaşi boală a fost izbăvită şi fiica unui sătean din comuna
Muiereasca-Vâlcea, care se îmbolnăvise pentru că trecuse din greşeală, alergând după o vită, dincolo de
hotarul dintre sat şi schitul Frăsinei; se ştie că episcopul ascet aşezase o tăbliţă, oprind sub blestem
trecerea femeilor spre schit (33).
Din toată fiinţa Sfântului Calinic s-a răspândit ca o mireasmă de crini suprafirescul. Era „cu adevărat
un înger în trup, un templu al Duhului Sfânt, poartă prin care străbătea cerul pe pământ. Aşa a fost simţit şi
de contemporanii săi‖ (34). Mulţi şi-l aleseseră de duhovnic, alergând la el să-i ajute, să-i vindece de boli,
să le fie îndrumător cu sfatul, iar alţii îl lăsau executor testamentar. De mai multe ori, domnitorul Alexandru
Ghica (1834-1842) şi dregătorii ţării l-au rugat să primească vrednicia de mitropolit al Ungrovlahiei, dar el a
refuzat.
Ucenicul său, arhimandritul Anastasie Baldovin, istoriseşte că unii ar fi încercat să-l omoare,
otrăvindu-l. Puterea lui Dumnezeu însă l-a scăpat. Această înaltă preţuire a determinat totuşi neîncrederea
unor ambiţioşi necunoscuţi, care au încercat în două rânduri să-l înlăture. După ce medicul îl examinase
ultima dată şi-i spusese să se gătească de moarte, călugării s-au întristat şi, la îndemnul său, cu lacrimi în
ochi s-au adunat în biserică şi au ales ca stareţ pe arhimandritul Veniamin Catulescu.
Iar Cuviosul Stareţ Calinic şedea în chilia sa, aşteptând să-i vină moartea şi rugându-se: „Doamne,
Dumnezeul mântuirii mele, nu credeam, nici doream ca să mor otrăvit‖. O dată a auzit o voce zicându-i: „nu
vei muri de otravă, scoală-te şi fii sănătos, căci nu după mult timp ai să fii episcop la Râmnicu-Vâlcea, unde
ai să îndreptezi Biserica şi clerul, care este în scăzământ‖. Şi îndată cu aceasta s-a pomenit sănătos cu
desăvârşire; sculându-se, s-a dus în biserică, fiindcă era pe timpul când călugării cântau rugăciunile de la
Miezonoptică. Văzând ei că se aşează sănătos în strană, s-au spăimântat, încât li se părea că văd o
nălucă. După terminarea rugăciunilor s-au dus cu toţii la stăreţie şi l-au întrebat ce minune este aceasta şi
cum s-a făcut aşa de repede sănătos. Iar el le-a mărturisit cu de-amănuntul ceea ce s-a petrecut şi toţi
părinţii s-au minunat şi au dat slavă bunului şi înduratului Dumnezeu, care şi din morţi face vii (35).
Cu această chemare apostolică, Sfântul Calinic a ajuns episcop al Râmnicului-Noului Severin la 15
septembrie 1850. El avea atunci 63 de ani şi vieţuise în mănăstirea Cernica, de care cu greu se despărţea
acum, aproape 43 de ani, din care 31, ca stareţ.
După hirotonia întru arhiereu, la 26 octombrie 1850, şi după înmânarea gramatei de înscăunare, a
urmat despărţirea emoţionantă de mănăstirea Cernica. La plecare a luat cu sine câţiva monahi ca să-i fie
de slujbă în eparhie, între care au fost şi fraţii Orest şi Anastasie Baldovin, ucenicii săi apropiaţi.
Scaunul episcopiei Râmnicului, către care se îndrepta acum noul ales, se afla la Craiova, unde se
mutase în urma incendiului din primăvara anului 1847, care pustiise oraşul Râmnic. Sosind aici, el a căutat
mai întâi să-şi cunoască eparhia în tot cuprinsul ei, făcând dese vizite canonice. După aceea încunoştiinţa
pe domnitor de cele constatate, de greutăţile pe care le aveau preoţii şi ţârcovnicii, de lipsa slujitorilor prin
multe sate, unde bisericile erau închise şi dărăpănate, de proasta stare a schiturilor, a episcopiei, de „multe
feţe bisericeşti care să cuvine şi după cerere de bună voe şi după neapărate trebuinţe a le trimite la sfânta
monastire de monahi, spre pocăinţă şi mântuirea sufletelor‖ (36).
Din timpul vizitei pastorale a Sfântului Calinic prin eparhie se păstrează o relatare din 31 mai 1851,
care impresionează până astăzi: „Prea Sfinţia Sa Părintele Episcopul Râmnicului neîncetat şi cu râvnă
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se sârguieşte spre îndreptarea clerului din eparhia încredinţată arhipăstoriei Prea Sfinţiei Sale. În zilele
acestea a vizitat mai multe monastiri şi biserici, între altele, monastirea Sadova, monastirea Hotărani,
Brâncoveni, oraşul Caracăl...‖.
În toată călătoria, Prea Sfinţia Sa dă dovezi de acea mai desăvârşită pietate, evlavie, bunătate şi
râvnă pentru înfrumuseţarea Casei Domnului şi pentru întinderea moralului creştin şi a bunei-credinţe.
„Văzându-i cineva simplitatea îmbrăcămintei, înfrânarea cea desăvârşită, exactitatea întru împlinirea
datoriilor cerute de la o persoană bisericească, depărtarea de tot luxul, pompele de afară şi buna primire
către toţi, se strămută cu mintea în cel dintâi secol al creştinismului, când păstorii erau model de simplitate
şi de fapte bune‖.
„Episcopul de Râmnic nu şi-a schimbat felul vieţii, ce petrecea aflându-se în mănăstirea Cernica.
Aceeaşi înfrânare, aceleaşi rugăciuni de toate zilele (fie cât de ostenit), aceeaşi simplitate în haine şi în
toate ale traiului. Nu voia a fi însoţit decât de oameni neapărat trebuincioşi. Dacă din preoţi, porniţi de
evlavie şi dragoste către păstorul lor, îi ieşeau înainte şi vreau să-l însoţească, le zicea „întoarceţi-vă
înapoi; eu nu cer de la preoţi să mă însoţească călări, ci să-şi cunoască bine datoria slujbei şi să
îngrijească de biserica încredinţată lor‖.
„Tot ce s-a schimbat într-însul este că la viaţa aspră monahicească din copilărie s-a mai adăogat
ostenelile unei întinse eparhii care era cea mai întrebuinţată de un asemenea păstor" (37). A rânduit noi
protopopi şi le-a dat instrucţiuni şi învăţături referitoare la atribuţiile şi la răspunderea lor.
La 15 decembrie 1850, îndată după ce sosise la Craiova, Sfântul Calinic cere Departamentului
bisericesc să înfiinţeze şcoli pe la protopopii pentru cântăreţi şi paracliseri, care nu cunoşteau slujbele
bisericeşti şi nici „tonisirea glasurilor asupra cântării‖. Departamentul şi Eforia i-au refuzat cererea, dar
neobositul păstor s-a adresat direct domnitorului, care a decis aprobarea „de câte o şcoală pe lângă fiecare
protopopie‖ (38).
La Râmnic exista un seminar teologic din 1837, care, în urma focului amintit, s-a mutat la Craiova, o
dată cu episcopia, fiind instalat la mănăstirea Bucovăţul Nou. La înscăunarea sa, Sfântul Calinic a luat
măsurile de redeschidere a seminarului şi a dispus numărul elevilor la 40.
Neobositul ierarh a început refacerea catedralei episcopiei din Râmnic în 1852; cu ajutorul material
primit din partea domnitorului Barbu Ştirbei, clădirea a fost terminata în 1856. Concomitent s-au refăcut şi
clădirile seminarului, executate după planurile şi indicaţiile alesului ierarh. Pictura catedralei râmnicene,
împreună cu 24 icoane praznicare, a fost executată de renumitul pictor Gh. Tattarescu (39).
În acelaşi timp deschisese şantiere şi pentru repararea metocurilor episcopiei.
O realizare a marelui episcop-ascet - sub aspect material şi spiritual - o constituie schitul Frăsinei.
La 27 august 1860 e numit stareţ aici ieromonahul Serafim, căruia îi dădea povăţuiri „să se poarte pe sine
bine şi cu cucernicie, potrivit cu podvigul său şi cu postul ce i se încredinţează‖, să ţină „orânduiala
slujbelor bisericeşti după toată cuviinţa..., să poarte grijă cu neadormită priveghere despre cârmuirea averii
(mănăstirii)..., să se poarte cu dragoste şi blândeţe către ceilalţi părinţi şi fraţi ce să vor aduna, spre
vieţuire, într-acel schit, mângâindu-i cu dare de cele trebuincioase după starea schitului....
şi să aibă a să împărtăşi cu toţii deopotrivă ca un lucru ce să socoteşte pe obrazul tuturor de obşte, fiind o
singură masă în fiinţa cuvioşii sale ca un mai mare povăţuitor între dânşii‖ (40).
Schitul Frăsinei, ctitorit în 1763 şi văduvit de „cuvioasa petrecere a monahilor‖, de la sfârşitul
veacului al XVIII-lea şi până pe la 1845, a fost înzestrat de Sfântul Calinic cu o biserică nouă, având hramul
Adormirea Maicii Domnului, cu chilii în jur şi cu clopotniţă (41). În el se respecta pravila vieţuirii atonite şi a
fost singurul aşezământ mănăstiresc din ţară exceptat de la secularizarea din 1863, cu aprobarea specială
pe care i-a acordat-o domnitorul Al. I. Cuza.
Pentru ca bisericile să aibă cărţile necesare de cult şi în scopul pregătirii clerului, Sfântul Calinic a
înfiinţat cu mijloace proprii „Tipografia Kallinik Râmnik‖, cu „teascuri cu anevoinţă, nefiind tipografie cu
maşină‖ (42). În 1861, protosinghelul Orest a fost trimis de către Sfântul Calinic la Sibiu, ca să cumpere
cele de trebuinţă tipografiei şi, cu acest prilej, l-a recomandat episcopului Andrei Şaguna, căruia îi trimitea
ca dar „o sfântă cruciuliţă de corn de inorog şi o panocamilafcă de ale noastre, în semn de iubire‖.
Tipografia a început să lucreze din 1861, când au apărut: Aghiazmatarul, Datoriile preoţilor, Slujba
sfintei Învieri din Dumineca Paştilor, Manualul de pravilă bisericească şi Tipicul bisericesc. După un an apar
Mineiele, marea lucrare a epocii. Mai târziu se vor tipări, între altele: Cartea foarte folositoare de suflet, ed.
a II-a, Evanghelia, Octoihul, Învăţătura către preoţi şi diaconi, Liturghierul, Acatistierul şi Învăţătură pentru
duhovnici.
Prin înfiinţarea tipografiei la Râmnic şi prin imprimarea atâtor cărţi, Sfântul Calinic a reînviat trecutul
de glorie culturală şi artistică a înaintaşilor săi, episcopii Antim Ivireanul, Damaschin, Climent, Chesarie şi
Filaret. Mărinimia sa a fost încă şi mai mare. La 26 ianuarie 1867, luminatul episcop a donat tipografia sa
Consiliului municipal al oraşului Râmnicu-Vâlcea, cu tot inventarul ei şi cu toate cărţile pe care le avea în
depozit. Pe lângă dorinţa ca şi în viitor ea sa poarte „acelaşi titlu de Kallinik Râmnik‖ se mai prevedea ca
jumătate din venituri să se întrebuinţeze pentru susţinerea şcolilor oraşului şi a tinerilor studenţi lipsiţi de
mijloace, atât din învăţământul laic cât şi din cel bisericesc. Cealaltă jumătate era destinată înzestrării
schitului Frăsinei (43).
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Dragostea de carte, setea de a citi mereu, ca şi dorul lui nesecat de rugăciune, de muncă şi de
slujire a semenilor l-au urmărit pe Sfântul Calinic toată viaţa. Comoara cărţii a fost singura lui comoară
îndrăgită pe pământ. „Den acea vreme pănă la apropierea mea de moarte, nu am adunat pentru mine averi
sau mişelii, ci numai sfinte cărţi" (44). Alesul Domnului a iubit cartea şi cultura cu rolul ei de înnobilare a
minţii şi a inimii omului. De aceea a început să imprime unele lucrări precum Rânduiala tunderii chipului
monahicesc (1842), Pravoslavnica mărturisire (1859) etc, cu mult înainte de a avea propria sa tipografie.
De asemenea s-a străduit cât mai mult să înzestreze biblioteca mănăstirii Cernica în care s-a nevoit cu
cărţile importante ale epocii. Multe dintre ele poartă până astăzi autograful: „Din cărţile sfintei mănăstiri
Cernica este, să nu se înstrăineze. Calinic arhim. Cernichii" sau: „este a Cernichii, să nu se înstrăineze.
Calinic arhim. Cernichii‖. Chiar catalogul bibliotecii a fost redactat de el sau „sub supravegherea sa‖ (45).
A preţuit şi a ajutat pe oamenii de carte, cum a fost învăţatul călugăr Naum Râmniceanu, căruia i-a
ocrotit bătrâneţile şi i-a înlesnit munca lui cărturărească în Cernica, în vremea stăreţiei sale (46).
Atunci când timpul i-a îngăduit, Sfântul Calinic a căutat să ţină în mână nu numai cartea, ci şi pana
de scriitor. De aceea el ne-a lăsat un poem religios în versuri, plin de evlavie, care începe: „Ştiu începutul
meu că are sfârşit şi eu vieţuiesc ca un fără de sfârşit‖ (47). A mai scris: Însemnări cu privire la Revoluţia
din 1821 (48), o Arătare pe scurt pentru Cernica (49), două mici îndreptare duhovniceşti: Despre cum
trebuie să petrecem în casa lui Dumnezeu, Rânduiala sfinţirii pâinii de obşte (50), Pravilă mănăstirească
(51) şi Pastorala tipărită în 1863.
Pravila mănăstirească, fixată de Sfântul Calinic, după care s-a condus obştea Cernicăi în cei
aproape 32 de ani ai stăreţiei sale şi poate şi aceea de la Frăsineii-Vâlcii, cuprinde 37 de capitole (52). În
ele se enumeră îndatoririle monahilor: păzirea pravilei, participarea „fără lipsă‖ la slujba celor şapte laude,
ascultarea, masa de obşte, buna orânduială în mănăstire, smerenia, tăierea voii, tăcerea buzelor,
„Rugăciunea lui Iisus‖ neîncetat în gură, în minte şi în inimă, umblatul liniştit, postul smerit, mâncarea fără
de carne, interzicerea primirii persoanelor străine în chilie („fie măcar mumă-sa, sau soră-sa, sau fratesău‖), oprirea vorbirii deşarte în biserică, păstrarea cu grijă a cărţilor stranei şi ale bibliotecii şi altele, care
urmăreau călăuzirea râvnitorilor după chipul îngeresc „pe calea anevoioasă a desăvârşirii‖ (53).
Pentru preoţii de mir a reeditat, cu puţine modificări, ediţia a doua a Pravilei mitropolitului Nifon din
1854, pe care a tipărit-o când era episcop al Râmnicului, ca aceştia să cunoască bine „râduielile privitoare
la Taina Nunţii‖ şi permanent „să aibă un conducător necesar misiei lor, care să le arate legile, atât
bisericeşti cât şi politiceşti‖ (54). La hirotesia în duhovnic, preotul primea Gramata de duhovnicie în care i
se arăta marea răspundere a Tainei Mărturisirii, pe care să o săvârşească întotdeauna „cu mare luareaminte şi cu frică de Dumnezeu, fără lene‖, să se păzească „fără prihană, pe cât va fi cu putinţă‖, şi
patimile să nu-l biruiască, sau să arate „păcatele cuiva şi de cei ce să îi spovedesc, căci deosebit că vei fi
urât şi lepădat de la faţa Domnului, dar şi pravilele hotărăsc înfricoşată pedeapsă unor duhovnici ca
acestora netemători de Dumnezeu. Să nu ceri nimica pentru această taină...‖, „să te rogi lui Dumnezeu săţi lumineze mintea ca să poţi povăţui pe creştini la calea mântuirii, care duce la împărăţia cerurilor‖ (55).
Activitatea pastorală a preotului este legată în concepţia luminatului ierarh, de activitatea sa culturalsocială şi patriotică în mijlocul enoriaşilor. Cităm un fragment din Pastorala tipărită în 1863: „Datori suntem
dar, să nu cruţăm nici un interes particular pentru binele obştesc care este şi al fiecăruia în parte. Când
fraţii noştri cei de o credinţă şi de sânge... ne cer ajutor, când patria, care se compune den fraţii noştri, ne
cere jertva noastră, datori suntem a o da. Dumnezeu a poruncit: nimeni n-are mai mare dragoste alta,
decât a-şi pune sufletul său pentru prietenii săi; neamul şi patria, se înţelege, a zis Însuşi Mântuitorul
Hristos.
„Duhovniceştilor fii şi fraţi preoţi! A învăţa pe oameni să se iubească între dânşii, să-şi iubească
patria, să jertvească orice interes pentru fericirea ei viitoare, care este pentru voi şi copiii voştri, este datoria
noastră, sau mai bine să zic a voastră. A voastră zic, pentru că trăiţi în popor, voi sunteţi sufletul soţietăţii,
voi primiţi pre om din pântecele maicii sale şi călătoriţi împreună pe calea aceştii vieţi spinoase până îi
duceţi în sânul pământului, care este maica noastră tuturor‖ (56).
Tot în sprijinul activităţii pastorale a slujitorilor altarelor vin şi tipăriturile: Cartea foarte folositoarei de
suflet şi Învăţătura către preoţi şi diaconi. Grija pentru instruirea şi formarea clerului în scopul ridicării vieţii
spirituale a credincioşilor constituie, aşadar un alt aspect al sfinţeniei marelui episcop al Râmnicului.
Înainte de a îndruma pe preoţi şi păstoriţi, Sfântul Calinic a dat el însuşi dovadă prin fapte de un
înalt şi pilduitor patriotism, ca unul care şi-a închinat viaţa atât Bisericii cât şi patriei. Ca membru al
Divanului ad-hoc şi ca partizan al Unirii Principatelor, el a dispus să se facă rugăciuni în toată eparhia sa şi
a chemat printr-o pastorală specială pentru împlinirea acestui ideal de veacuri al naţiunii: „Religia ortodoxă
fu păstrată cu sângele părinţilor noştri; românii îşi vărsară sângele pentru credinţa lui Christos, pentru
lăţirea adevărului Evangheliei, care a fost şi este mântuirea patriei noastre‖.
„Astăzi Dumnezeu, prin tainele Sale cele nepătrunse, chiamă pe români ca să-şi ceară pe cale
legiuită coroana luptelor şi a sângelui vărsat pentru cruce, pentru apărarea Patriei, a bisericilor şi a
mănăstirilor noastre, de a nu se întemeia, pe sfintele altare, biserici de altă credinţă...
„Poporul român n-are decât să ceară pe cale legiuită; viaţa politică şi naţională, făgăduită creştinilor
prin glasul Evangheliei; şi spre a cere viaţa, trebuie a se uni într-un cuget şi voinţă‖ (57).
28

Comitetul unionist din Craiova elogia atitudinea şi activitatea Sfântului Calinic printr-o scrisoare:
„...cartea nemuririi va înscrie şi numele său între unşii şi aleşii Domnului, între păstorii cei adevăraţi, cari se
pun pentru turma lor, între aceia pentru care Evanghelia zice: „Cel ce vă face şi va învaţă, acela mare se
va chema în împărăţia cerului‖ (58).
Şi cu alt prilej, luminatul patriot încunoştinţa pe reprezentanţii conducerii de stat că „nu am încetat şi
nu încetez a ruga pe milostivul Dumnezeu, atât (eu) însumi cât şi toate bisericile din eparhia noastră, ca săşi săvârşească această milă a Sa, pentru împreunarea într-un singur stat a Moldo-României şi subt un
singur guvern, după cum se cuprinde în cele patru punturi ale programului naţional, ca unii ce suntem uniţi
în credinţa cea către Dumnezeu, drepţi slăvitori, fii ai Bisericii Răsăritului, de aceeaşi limbă şi acelaşi
neam...(59).
Tot aşa, pentru ceea ce reprezenta Sfântul Calinic în vremea păstoriei sale, „pentru chiriarhii
Bisericii Române îl aveau şi-l stimau ca pre un om extraordinar, ca pre un sfânt‖ (60).
Patriarhul Chirii al Ierusalimului îi scria la 4 decembrie 1850 că, chiar înainte de alegerea în scaunul
de la Râmnic „la noi a fost lăudată faima multelor voastre virtuţi, prin care aţi adus la vieţuirea cea întocmai
cu îngerii obştea cea sfântă de la Cernica‖ şi admiră „harurile Duhului cele revărsate din belşug asupra
voastră, mulţumind lui Dumnezeu că şi în timpurile noastre nu au lipsit marii învăţători şi luptători
asemenea marilor îndrumători de aşezări monahale‖(61).
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza îl aprecia şi-l iubea: „Episcopul Râmnicului, Calinic este adevăratul
şi sfântul călugăr al lui Dumnezeu şi ca el altul nu mai este în toată lumea‖ (62).
Ţarul Rusiei, Nicolae I, stimându-l de asemenea, i-a acordat în ianuarie 1854 „crucea Sfântul
Vladimir clasu al 3-lea‖ (63).
Anii bătrâneţii însă începuseră să-i bată pe umeri. De aceea, la 18 septembrie 1857, şi-a scris diata,
pe care a refăcut-o în mai multe rânduri, fondul rămânând acelaşi (64). Ea ilustrează un minunat profil
spiritual de sfânt român: „...Eu smeritul Arhiereu Kallinik Episcopu allu Eparhii Râmnicu Noului Severin,
aflându-mă în vârstă trecută peste şaptezeci de ani şi auzind glasul Domnului meu Iisus Hristos ce zice în
Sfânta Evanghelie, fiţi gata că în ce ceas nu gândiţi Fiul Omului va veni, adică Domnul, ca nu viind fără de
veste să vă afle dormind. Pe acest glas al Domnului auzindu-l şi temându-mă, încă şi de neputinţe fiind
coprins şi din zi în zi cu trupul slăbind, şi aşteptând în toată vremea acel ceas al morţii zis de Domnul, şi
după putere gătindu-mă de ieşire dintr-această viaţă, cu toate că sunt coprins de lenevie, şi trândăvie şi de
alte multe patimi, dar nu m-am desnădăjduit de mila Domnului meu Iisus Hristos care au venit în lume să
mântuiască pre cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.
„Am socotit că, cu această smerită a mea scrisoare, să fac fieşcăruea cunoscut ca cei ce după
sfârşitul meu vor voi să cerce averile mele, ca să nu se ostenească în zadar, nici să cerce pe cei ce mi-au
slujit mie pentru Dumnezeu ca să afle comoara mea sau bogăţia chilii mele care o am adunată din
tinereţele mele, pentru că de când am luat sfântul chip monahicesc în Sfânta Monastire Cernica, la 19 ani
ai vârstei mele, şi m-am făgăduit lui Dumnezeu ca să aibă sărăcia cea de bună voie. Den acea vreme,
până la apropierea mea de moarte, nu am adunat pentru mine averi sau mişelii, ci numai sfinte cărţi, iar aur
sau argint nu am adunat nicidecum, nici am voit să aib haine de prisos, nici alte lucruri, ci numai singure
cele de nevoe ale trupului. Numai de aceste m-am grijit ca necăştigarea şi sărăcia cea monahicească cu
duhul şi cu singuru lucru să o păzesc şi fiind toată nădejdea numai la mila lui Dumnezeu care nici o dată nu
m-au lăsat.
„Pentru că (şi) am fost arhimandrit şi stareţ la Sfănta Monastire Cernica darurile ce mi se da de la
făcători de bine precum şi veniturile mănăstirii le-am cheltuit la ale mele şi la ale mănăstirii trebuinţe.
„Asemenea şi cât am fost Episcop al aceştii Eparhii nu am adunat aur şi argint ce de la dregători mi
se da, ci le-am cheltuit şi pe acestea la ale mele, la ale casii şi la ale altor sărmani care au avut trebuinţă,
după cum Dumnezu mi-au poruncit le-am împărţit.
„Drept aceea, ca să nu să ostenească după moartea cercetând sau iscodind orice feliu de avuţie a
chilii mele fiind că nici de îngropare, nici de pomenire nu las ceva, ca sărăcia cea călugărească mai mult la
sfârşit să se arate lui Dumnezeu, pentru că (eu) cred că mai primit îi va fi Fiului lui Dumnezeu de a nu ar
rămânea după moartea mea nici un ban, decât ca (atunci) când s-ar împărţi multă strânsoare după
moartea mea. Şi dacă nu ar voi nimeni ca pă mine cel aşa de sărac să-mi dea ticălosul meu trup obicinuitei
îngropări, apoi mă rog acelor care îşi aduc aminte de moartea sa să îmi târască păcătosul meu trup la o
biserică săracă şi acolo între alte trupuri să-l îngroape pe el. Iar dacă voirea stăpânitorilor ar porunci ca
după moartea mea să mă îngroape după obicei, apoi mă rog iubitorilor de Hristos, fiindu-mi sfârşitul în
Valahia mare, să mă îngroape în Sfânta Monastire Cernica, lângă biserica Schimbării la Fată cea de noi
zidită, de-a dreapta parte. Iar fiindu-mi sfârşitul în Valahia mică, în Eparhia Râmnicu Nou Severin, să mă
îngroape în tinda bisericii a Sfântului Erarh Nicolae, cea de nou zidită de noi, în unghiul tindei cei de-a
dreapta parte, ca cei ce vor vedea mormântul meu să-şi aducă aminte de dragostea noastră, ca să nu ne
uite la sfintele rugăciuni, când se vor ruga către Domnul.
„Deci cei ce vor voi ca fără de bani să pomenească păcătosul meu suflet întru rugăciunile sale către
Dumnezeu, unii ca aceia şi singuri să fie pomeniţi întru împărăţia lui Dumnezeu.
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Iar cei ce vor avea trebuinţă de plată, apoi mă rog să nu mă pomenească pe mine săracul, cel ce
nimica nu am lăsat de pomenire. Iar Dumnezeu să fie tuturor milostiv şi mie păcătosul în veci, amin!
„Aceasta este diata mea, aceasta este duhovniceasca mea scriere, întru acest chip este înştiinţare
de averea mea, iar dacă necrezând înştiinţarea aceasta şi vor începe a iscodi, căutând aur sau argint,
măcar deşi mult s-ar osteni, nimic nu va afla şi îi va judeca pe ei Dumnezeu. Amin!
„Această Diată s-a scris în Sfânta Arhiepiscopie Râmnicu Nou Severin, în Casa arhierească, în anul
1866, asemănat cu cea din anul 1857, septembrie 18, scrisă cu chiar mâna şi iscălitura noastră.
KALLINIKU RÂMNIKU - anul 1867, mai 16, Episcopia Râmnicu» (65)
Testamentul Sfântului Calinic îi oglindeşte întreaga viaţă ca o sfântă dăruire în smerenie, întru
dragostea lui Dumnezeu şi a semenilor. Suferinţele de stomac, de când fusese otrăvit, ca şi durerile de cap
pe care le-a avut toată viaţa sa, îi copleşiră bătrâneţele. Fără să primească aprobarea retragerii din înalta
funcţie, pe care a cerut-o, Sfântul Calinic a plecat din Râmnic şi a lăsat la conducerea eparhiei, în calitate
de „vremelnicesc însărcinat cu căutarea trebilor eparhii sfinţii Episcopii a Râmnicului‖, pe arhimandritul
Grigorie (66), căruia îi încredinţase şi diata sa.
La 24 mai 1867 se afla din nou la Cernica, de care rămăsese legat sufleteşte tot timpul şi pe care
nu o va mai părăsi niciodată. Din respect pentru Sfântul Calinic, guvernul i-a primit acest „paretesis‖ şi el a
rămas până la sfârşitul zilelor sale tot în vrednicia de episcop titular al Râmnicului, purtând, prin
corespondenţă cu arhimandritul Grigorie, grija şi conducerea efectivă a eparhiei (67).
În acele zile, ne spune ucenicul său; biograf, arhimandritul Anastasie Baldovin, „m-am dus în
capitală şi am spus mitropolitului Nifon că s-a apropiat trecerea episcopului din această viaţă; după aceasta
mitropolitul Nifon a venit singur la Cernica şi l-am introdus la Prea Sfinţia Sa. Şi când a ieşit Nifon din casa
Prea Sfinţiei Sale, era aşa de vesel şi luminat la chip, încât nu l-am văzut în viaţa mea. După plecarea
mitropolitului, după obicei, am intrat la Prea Sfinţia Sa şi mi-a spus: „Fătul meu, Nifon mi-a spus totul şi
cred că este speranţă de mântuirea lui”; adăogându-mi: „Să ştii că la şapte ani, când mă va dezgropa
pe mine, va intra Nifon, mitropolitul în mormânt‖, care s-a împlinit întocmai‖ (68).
Ştiindu-şi sfârşitul apropiat, în joia cea mare, 28 martie 1868, Sfântul Calinic a chemat şapte preoţi
şi i-au slujit Sfântul Maslu, iar în ziua de Paşti i-a „slujit un preot în paraclisul chiliei sale unde şedea şi s-a
împărtăşit cu Sfintele Taine‖. A purtat apoi mai multe „convorbiri duhovniceşti‖ cu stareţul Cernicăi, Ştefan.
În zorii zilei de joi, 11 aprilie, după ce un preot îi citise utrenia, consemnează de asemenea biograful
amintit, „când s-au împlinit cele 14 zile, s-a făcut sănătos definitiv şi s-a sculat, şi s-a îmbrăcat cu hainele
de îngropare, pentru că toate celelalte le dăduse toate de pomană; s-a spălat singur pe faţă, s-a pieptănat
şi ne-a binecuvântat pe toţi câţi eram în casă şi, cum sta, pe picioare, s-a rezemat pe pieptul călugărului
Ghermano, zicând: „Să ne vedem în fericirea de pe cealaltă lume‖; suflând de trei ori din sfintele sale
buze a rămas rezimat pe pieptul părintelui Ghermano; şi, după ce l-am îmbrăcat cu veşmintele ce-mi
ordonase, l-am pus pe scaun cu cârja şi cu Evanghelia pe braţ şi astfel a stat mai multe zile (în biserica
Sfântului Nicolae), până a venit Mitropolitul, Episcopii şi mai mulţi Arhierei şi Egumeni de la mai multe
Mănăstiri‖ (69).
Slujba înmormântării a avut loc sâmbătă, 13 aprilie 1868. Comunicatul oficial publicat cu acest prilej
relatează: „Oficiul funebru fu făcut de Eminenţa Sa Mitropolitul Primat al României (Nifon), încongiurat de
părintele episcop de Roman (Atanasie Stoenescu), cinci prea sfinţiţi arhierei, mai mulţi arhimandriţi şi
stareţi de mănăstiri şi a unui numeros cler, atât laic cât şi monahal. La această ceremonie funebră a asistat
un foarte numeros public ce de dimineaţă venise din capitală la monastire, toţi împiegaţii Ministerului
Cultelor, monahiile şi monahii din mănăstirile învecinate cu Cernica‖ (70). După cuvântarea funebră a
profesorului Veniamin Catulescu, patru arhimandriţi au purtat jeţul cu rămăşiţele pământeşti ale smeritului
ierarh, care au fost îngropate în biserica Sfântul Gheorghe.
Pentru curăţia vieţii sale, care a făcut din el un vas ales al lui Dumnezeu, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât să fie trecut în ceata sfinţilor. Festivităţile pentru proclamarea solemnă a
canonizării sale s-au desfăşurat tot la mănăstirea Cernica în zilele de 21 şi 23 octombrie 1955 (71). I s-au
deshumat atunci osemintele şi au fost aşezate într-o raclă păstrată în biserică. Prăznuirea a fost fixată la 11
aprilie, ziua adormirii sale în Domnul. Cu acelaşi prilej, i s-au alcătuit slujbele de pomenire, i s-a publicat
viaţa pe înţelesul tuturor, stabilindu-se şi felul zugrăvirii chipului său.
Cu prilejul sărbătorilor amintite, alături de ierarhii, de clerul şi de mulţimea de credincioşi români, au
participat şi delegaţi ai Bisericii Ecumenice, precum şi ai celorlalte Biserici surori. Din cuvintele de laudă şi
de cinstire care i-au fost închinate spicuim:
„Prin faptele sale, Sfântul Calinic a strălucit ca o stea luminoasă pe firmamentul întregii Bisericii
Ortodoxe Ecumenice şi către el binecredincioşii ortodocşi de pretutindeni vor îndrepta rugile lor în diferite
limbi, proslăvind pe Dumnezeu cel minunat întru Sfinţii Săi.
Sfântul Calinic a fost un rugător osârdnic, un supus ascultător, - întocmai ca îngerii -, al voii lui
Dumnezeu. În curăţia lui strălucea ochiul lui Dumnezeu, în mila lui faţă de oameni bătea inima lui
Dumnezeu, în facerea lui de bine scânteiau cuvintele Domnului de dragoste faţă de om; în grija lui pentru
organizarea Bisericii, pentru luminarea religioasă şi morală a credincioşilor, se oglindea chipul ales al unui
credincios împreună-lucrător al lui Dumnezeu.
30

De aceea şi însuşi Dumnezeu l-a proslăvit, dăruind Sfintelor lui Moaşte puterea săvârşirii, de
minuni. Sfântul Calinic este o podoabă aleasă a Sfintei Biserici Române şi un ocrotitor puternic al
evlaviosului popor român‖ (72).
Pr. Prof. Ion Ionescu
Bibliografie
1. N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a II-a, Bucureşti, 1930, p 237-8.
2. Pr. prof. Ene Branişte, Aspecte şi momente din activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, în «Glasul Bisericii», XXVIII
(1969), nr. 1-2, p. 69.
3. Arhim, Anastasie Baldovin, Viața și nevoințele cele monahale ale Precuviosului Episcop al Râmnicului-Noul Severin, D.D.
Calinic, în «Biserica Ortodoxă Româna», XXII (1898-1899), p. 1016. Prof. Niculae Şerbănescu, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica,
episcopul Râmnicului, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXVI (1968), nr. 3-6, nota 2, înclina pentru anul 1789, socotindu-l că
«este cel adevărat».
4. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem. / 5. Athanasie Mironescu, Istoria mănăstirii Cernica, Cernica, 1930, p. 173.
6. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 1017. / 7. Ibidem.
8. Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 357-358; Victor Hin Bunea, Sfântul Sofronie de la Vraţa, în "Mitropolia Ardeaului" XI
(1966), nr. 1-2, p. 56-67; Epifanie Norocel, Relaţiile bisericeşti şi culturale între Bisericile Ortodoxe Română şi Bulgară, în "B.O.R",
1967, nr. 9-l0, p. 1004-1016.
9. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 118. / 10. Ibidem, p. 117. / 11. Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 358.
12. Monahul Casian Cernicanul, Istoriile sfintelor monastiri Cernica şi Căldăruşani, Bucureşti, 1870, p. 85.
13. Ibidem. / 14. Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 359. Viaţa şi faptele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul
Râmnicului, cit., Bucureşti, 1976, p. 15.
15. Viaţa şi faptele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, p. 17.
16. Arhim. Anastasie Baldovin, op. cit., p. 1017-1018.
17. Pr. prof. D. Stăniloae, Predică rostită la 24 octombrie 1955 cu ocazia canonozării Sfântului Ierarh Calinic la mănăstirea Cernica,
în «Biserica Ortodoxă Română», LXXIII (1955), nr. 11-12, p. 1168.
18. Arhim. Atanasie Gladcovschi, Monahi cronicari din sfânta mănăstire Cernica, Casian Cernicanul, în "Glasul Bisericii", XVII, nr.
8, p. 740-747. Arhim. Anastasie Baldovin, op. cit., p. 1021. / 19. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 1018-1019.
20. Firmilian, mitropolitul Olteniei, Cuvânt rostit la 23 octombrie 1955 la mănăstirea Cernica, la canonizarea Sfântului Calinic, în
«Biserica Ortodoxă-Română», LXXIII (1955), nr. 11-12, p. 1150.
21. Pr. prof. D. Stăniloae, ibidem, p. 1164 22. Ibidem / 23. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p, 1018.
24. Monahul Casian Cernicanul, op. cit., p. 87-90. / 25. Ibidem, p. 129. / 26. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p 1018.
27. Ibidem, p. 1028-1029 Pr. prof. D. Stăniloae, ibidem, p. 1166-1167. / 28. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 1033.
29. Pr. Prof. D. Stăniloae, ibidem, p. 1168. 30. Ibidem, p. 1169. / 31. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 1020, 1024, 1030,
1032. / 32. Monahul Casian Cernicanul, ibidem, p. 96, 101
33. Arhim. Anastasie Baldovin ibidem, p. 1025-2027. / 34. Pr. prof. D. Stăniloae, ibidem, p. 1170.
35. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 1022-1023. / 36. Prof. T. G. Bulat, Mărturii documentare cu privire la episcopatul Sfântului
Calinic al Râmnicului-Noul Severin, 1850-1868, în «Mitropolia Olteniei », XX (1968), nr. 3-4, p. 258-259.
37. «Eho Eclisiastic», nr. 9, 1851, p. 35, la Pr. Gabriel Cocora, Documente pentru viaţa Sfântului Calinic, Episcopul Râmnicului, în
«Mitropolia Olteniei», XI (1959), nr. 9-12, p. 659-660. / 38. Idem, Un secol de la moartea Sfântului Ierarh Calinic, p. 232
39. Pr. Gabriel Cocora, ibidem, p. 664-667. / 40. Cf. Pr. prof. Niculae Şerbănescu, op. cit., p. 376.
41. Pr. Gabriel Cocora, Din grijile Sfântului Calinic pentru schitul Frăsinei, în «Mitropolia Olteniei», XVI (1964), nr. 7-8, p. 612-616.
42. Arh. Stat. Bucureşti, Min. Cult. şi Inst. Publ., Ţara Românească, Dosar nr. 1161/1863, f. 51 v.
43. Prof. T. G. Bulat, Tipografia şi tipăriturile Sfântului Ierarh Kallinik de la Cernica, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXVI
(1968), nr. 3-5, p. 398-409.
44. Testamentul Sfântului Calinic, întocmit la 16 mai 1867, la Prof. T. G.Bulat, Mărturii documentare.p. 275.
45. Pr. Niculae Şerbănescu, op. cit., p. 385
46. Prof. T. G. Bulat, Sfântul Ierarh «Kallinik» stareţ al mănăstirii Cernica, în «Glasul Bisericii", XXVII (1968), nr. 3-4, p. 343.
47. Arhim. Anastasie Baldovin, Plângere a smeritului Calinic ieromonah, stareţ Cernicăi, în Viața și nevoințele cele monahale; p.
1043-1044. / 48. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. I, Bucureşti, 1978; vol. II, 1983, p. 128, Ms. 1984, f.. 2123 v. / 49. Ms. aflat la stăreţia mănăstirii Cernica, cf. Pr. prof. Niculae Şerbănescu,ibidem.
50. Gabriel Ştrempel, ibidem, f. 16-l7 / 51. Idem, ibidem, ms. 1984, f. 1-7 v, 11-12 v, din 1846.
52. Prof. T. G. Bulat, Sfântul Ierarh "Kallinik" ... textul Pravilei, p. 348-353 / 53. Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 375.
54. Pr. prof. Liviu Stan; Pravila Sfântului Calinic. Un veac de la apariţia ei, în "Mitropolia Olteniei", XIV (1962), nr. 3-4, p. 209-223
55. La Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 376-377, cit. Arhiva veche a episc. Râmnicului şi Argeşului, Dosar nr. 151, f. 33.
56. Pastorala din 1863, p. 12-13, cit. la Pr. Prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 382-383.
57. Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, editate de Episc. Ghenadie Petrescu al Argeşului, Dim. A. Sturdza şi
Dim. C. Sturdza, vol. IV, Bucureşti; 1889, p. 445-446.
58. Ibidem, p. 600-601. / 59. Ibidem, p. 548-549. / 60. Arhim. Anastasie Baldovin, op. cit., p. 1018.
61. Scrisoarea se află expusă la Casa memorială a Sfântului Ierarh Calinic din mănăstirea Cernica; cit. după Pr. prof. Niculae
Şerbănescu, ibidem, p. 387. / 62. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 1030. / 63. Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 388.
64. Prof. T. G. Bulat, Mărturii documentare..., p. 275-276. / 65. Prof. T. G. Bulat, ibidem, p. 276 (redarea textului este interpretativă).
66. Monahul Casian Cernicanul, op. cit., p. 128, 129, 136-138; Pr. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 390.
67. Cuprinsul scrisorilor Sfântului Calinic, din 8 ianuarie 1868 şi din 22 februarie 1868,
adresate arhimandritului Grigorie, la Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 390.
68. Arhim. Anastasie Baldovin, ibidem, p. 1031-1032. / 69. Idem, ibidem, p. 1033.
70. Apud Pr. prof. Niculae Şerbănescu, ibidem, p. 392. / 71. Vezi «Biserica Ortodoxă
Română», LXXIII (1955), nr. 11-12, p. 1137-1172. / 72. Ibidem

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători
ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 520-542
Sfântul Ierarh Calinic Cernicanul.
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SFINTE MOAȘTE
Din toamna anului 1955 până în prezent, alături de moaştele
unor sfinţi străini de pământul nostru, avem şi moaştele Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului.
Sfântul Calinic de la Cernica este primul sfânt canonizat de
Biserica Ortodoxă Română.
El este preţuit de călugări, ca un mare părinte şi povăţuitor
duhovnicesc al monahilor. De ierarhi este preţuit ca primul ierarh
român canonizat. Iar de mireni este preţuit ca un mare făcător de
minuni şi vindecător a suferinţelor omeneşti.
Părticele din Moaştele Sfântului se află în:
• Mănăstirea Cernica - Comuna Cernica, Judeţ Ilfov (pe DN 3
Bucureşti, spre Est până în comuna Pantelimon, apoi spre dreapta pe
DL până în comuna Cernica - aproximativ 12 km);
• Schitul Sihla, comuna Vânători Neamţ, jud. Neamţ;
• Parohia Intrarea Domnului în Ierusalim, Parrocchia Stella Maris,
Viale dei Promontori 113, Ostia, Roma, Italia.
Parte din veşmântul care a acoperit Moaştele Sf. Ierarh
Calinic se află la:
• Biserica "Sfantul Ierarh Calinic Titan si Cuvioasa Parascheva", Str.
Câmpia Libertății, nr. 62, București.

Racla de la Măn. Cernica

Sursa: Sfinte moaște din România

SFÂNTUL MUCENIC SAVA DE LA BUZĂU
(12 Aprilie)
TROPAR, GLASUL AL 3-LEA

Purtătorule de chinuri Sfinte Mucenice Sava, cel ce în apă ai fost
omorât de către goţii păgâni, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare
de greşeli sufletelor noastre.
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA … Fecioara astăzi...

Urcând astăzi de pe pământ la cele cereşti, sfinţite nevoitorule, de la
Hristos te-ai încununat şi îngerii cu bucurie te-au primit, iar noi, acum, cu
laude te cinstim că mijloceşti de-a pururea, Sfinte Mucenice Sava, pentru ţara
şi poporul tău.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Sava de la Buzău este cunoscut şi sub numele de Sava Gotul.
I s-a spus şi Gotul, pentru că în actul său martiric se arată că el era socotit
«got de neam» (1), întrucât şi-a petrecut viaţa în Dacia stăpânită în acel timp
de goţii migratori. Se ştie că scriitorii antici, referindu-se la populaţia autohtonă
daco-romană, aveau obiceiul să menţioneze îndeosebi popoarele care
deţineau puterea militară şi politică, şi nu pe băştinaşii supuşi. De aceea
Dacia este «denumită uneori Gothia.după populaţia migratoare dominantă»
(2).
Sfântul Sava s-a născut pe la anul 334 ; cei ce l-au cunoscut spuneau că «încă din copilărie, spre
nimic altceva nu s-a arătat râvnitor, decât numai spre evlavie faţă de Mântuitorul şi Domnul nostru Iisus
Hristos» (3). De aici se poate înţelege că părinţii lui erau creştini şi i-au insuflat acestuia credinţa cea
adevărată. El trăia într-un sat din părţile Buzăului, nu departe de râul Mousaios (4).
În actul său martiric, alcătuit de un reprezentant al Bisericii din Gothia, din care făcea şi el parte, se
arată că era «drept în credinţă, cucernic, gata spre toată ascultarea cea în dreptate, blând, simplu la
cuvânt, dar nu în cunoştinţă, vorbind tuturor în chip paşnic despre adevăr, făcând să tacă pe idololatri,
nesemeţindu-se, ci purtându-se cum se cuvine celor smeriţi, liniştiţi şi negrăbit la cuvânt şi foarte râvnitor la
tot lucrul bun» (5).
Îndrumătorul său duhovnicesc era preotul Sansalas, slujitorul bisericii din satul respectiv, care avea
legături cu Biserica din România, adică din Sciţia Mică (Dobrogea), unde, în vremuri de persecuţie, îşi
găsea ocrotire şi sprijin sufletesc. De aici revenea între păstoriţii săi, aşa cum s-a întâmplat în primăvara
anului 372, pentru a se împărtăşi împreună cu ei din bucuria prăznuirii învierii Domnului (6).
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În acelaşi timp, evlaviosul Sava era apropiat sufleteşte şi de preotul Gutticas, care păstorea într-o
cetate apropiată şi la care se ducea adesea, în lipsa preotului, Sansalas, ca să se roage împreună în
biserica lui (7). Prin aceşti slujitori şi prin legătura neîntreruptă cu poporul dreptcredincios, prin post şi
rugăciune, tânărul Sava şi-a sporit evlavia, blândeţea, smerenia, iubirea de adevăr şi statornicia în credinţa
ortodoxă.
După perioada de linişte şi libertate pentru creştini, adusă de Sfântul Constantin cel Mare, au urmat
tulburările ereticilor arieni din timpul domniei fiului acestuia, Constanţius. Ele au dus la înrăutăţirea
legăturilor dintre conducătorii romani şi aceia ai goţilor, dreptmăritorii creştini din Goţia (Dacia Carpatică)
având de suferit prigoana goţilor păgâni şi eretici.
Mai târziu, pornind persecuţie împotriva creştinilor, goţii păgâni de sub conducerea lui Atanaric
urmăreau să abată pe adevăraţii închinători ai lui Hristos de la dreapta credinţă, fiind socotiţi totodată
«oamenii romanilor». Ca urmare, goţii impuneau creştinilor ruperea oricăror legături cu fraţii lor din
România şi aducerea de jertfe idolilor. În asemenea încercare, unii păgâni binevoitori ofereau unor rude
creştine, în faţa persecutorilor şi în public, «carne nejertfită în loc de carne adusă jertfă idolilor, spre a feri
pe ai lor neîntinaţi şi a înşela pe prigonitori» (8). Printre cei care erau supuşi la această încercare se afla şi
Sfântul Sava. Însă acesta, «simplu la cuvânt, dar nu în cunoştinţă», ferm în credinţa şi în poziţia sa, «nu
numai că n-a mâncat din mâncărurile oprite, ci, mergând în mijlocul lor, a mărturisit tuturor, zicând: «Dacă
cineva va mânca din cărnurile acelea, acesta nu poate să fie creştin». «Şi i-a oprit pe toţi, precizează
în continuare actul martiric, să nu cadă în cursa diavolului. Din cauza aceasta, cei ce au născocit această
înşelăciune l-au alungat din sat, apoi, după un timp oarecare, i-au îngăduit să se reîntoarcă» (9).
Punându-se din nou la cale o altă ispitire, aşa cum obişnuiau goţii, unii din locuitorii acelui sat care
aduceau jertfe zeilor, voind să-l apere pe cel urmărit, erau gata să jure înaintea prigonitorului că în acel sat
nu este nici un creştin. Dar, Sfântul Sava, curajos şi sincer, venind în mijlocul adunării, a zis: «Pentru mine
să nu jure nimeni, căci sunt creştin». Atunci, în faţa persecutorului, locuitorii au jurat că, în satul lor, în
afară de Sfântul Sava nu se află nici un alt creştin(10).
Conducătorul păgân, uimit de acest răspuns plin de curaj, a poruncit ca Sfântul Sava să fie adus în
faţa lui. Atunci, prigonitorul a întrebat pe consătenii săi dacă acesta are vreo avere. Iar ei, răspunzând că
«nu are nimic decât îmbrăcămintea», întunecatul păgân l-a dispreţuit zicând: «Un astfel de om nu poate
nici să fie de folos, nici să vatăme» (11). Cu aceste cuvinte, el a poruncit să-l scoată afară din sat.
Între anii 369-372, sub Atanaric, persecuţia împotriva Bisericii lui Hristos este reluată şi, în acelaşi
timp, înăsprită. Grabnica răspândire a creştinismului în Dacia Traiană, care slăbea şi chiar înlocuia cinstirea
vechilor credinţe ale goţilor, a făcut ca aceştia să reia cu mai multă tărie persecuţia împotriva creştinilor
dreptmăritori. În aceste împrejurări, în apropierea Sfintelor Paşti din 372, Sfântul Sava, ştiind că preotul
său, Sansalas, era plecat din sat, s-a hotărât să meargă în parohia în care slujea Gutticas, pentru a prăznui
învierea Domnului împreună. Şi, după cum citim în actul său martiric, «pe când mergea el pe cale, i s-a
arătat un bărbat foarte mare şi luminos la înfăţişare, care i-a zis: «Întoarce-te şi mergi la preotul Sansalas»,
iar sfântul i-a răspuns că «Sansalas a plecat departe» (12). Într-adevăr, acesta plecase în România (Sciţia
Mică) din pricina persecuţiei. Aici putea primi întărire şi mângâiere duhovnicească de la Bretanion,
episcopul Tomisului, precum şi de la Iunius Soranus «preastrălucitul guvernator» al provinciei, compatriot şi
rudă cu Sfântul Vasile cel Mare (13). În preajma Sfintelor Paşti, preotul Sansalas se reîntorsese fără ca
Sfântul Sava să ştie, de aceea el stăruia să ajungă la preotul Gutticas. «Însă, nevoind el să se supună
poruncii, deodată, deşi la ora aceea era timp senin, a apărut un noian nesfârşit de zăpadă pe faţa
pământului, care astupa drumul şi nu-l lăsa să treacă mai departe. Atunci a înţeles el că voia lui Dumnezeu
este cea care-l împiedică să meargă mai departe, poruncindu-i să se întoarcă la preotul Sansalas. Şi,
binecuvântând pe Domnul, s-a întors. Văzând pe Sansalas, i-a istorisit şi lui şi multor altora vedenia pe
care a avut-o pe cale» (14).
De acum încolo vor începe suferinţele, căci nici n-au trecut zilele Paştelui şi «în noaptea a treia
după sărbătoare, Atharid, fiul dregătorului Rothesteu, a năvălit în satul acela cu o ceată de tâlhari şi, găsind
pe preot dormind în casa lui, a pus să fie legat. De asemenea şi pe Sava, smulgându-l din pat l-au legat.
Pe preot l-au aşezat într-o căruţă, iar pe Sava l-au dus gol cum se găsea. Şi i-au purtat prin văi împădurite
pe care le arseseră de curând, prigonindu-i şi lovindu-i cu nuiele şi cu bice, arătând cruzime şi neîndurare
faţă de slujitorii lui Dumnezeu» (15).
«Dar Dumnezeu, care revărsase harul Său asupra lui, ca oarecând asupra Sfântului Apostol Pavel,
i-a mărit mai mult credinţa, l-a întărit în răbdare, după îndemnul descoperit oamenilor că «prin răbdarea
voastră veţi dobândi sufletele voastre» (Luca 21,19).
Şi făcându-se ziuă, Sfântul Sava, lăudându-se în Dumnezeu, zicea celor ce-l chinuiseră: «Oare nu
m-aţi purtat voi prin locuri arse, printre ascuţişurile cioturilor, bătându-mă? Vedeţi, însă, dacă pe trupul meu
am vânătăi de la rănile pe care mi le-aţi făcut!».
Prigonitorii au văzut că într-adevăr pe trupul lui nu apărea nimic din cele ce-i făcuseră fără milă; de
aceea, în înverşunarea lor, «luând o osie de căruţă şi punându-i-o pe umeri, i-au întins mâinile până la
capetele ei»; apoi i-au legat şi de picioare o altă osie şi astfel, întins pe cele două osii, l-au aruncat şi l-au
lăsat să zacă pe spate, la pământ, chinuindu-se aproape toată noaptea.
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Între timp, pe când aceştia dormeau, o femeie care s-a sculat dis-de-dimineaţă pentru a pregăti
bucatele celor din casa sa, s-a dus şi l-a dezlegat. Dar «el, deşi liber, a rămas pe loc fără teamă, ajutând
femeii la lucrul ei. La ziuă, când nelegiuitul Atharid a aflat acestea, a poruncit să i se lege mâinile şi să fie
atârnat de o grindă a casei» (16).
Nu mult după aceea, trimişii prigonitorilor au sosit din nou la preot şi la Sfântul Sava cu mâncăruri
închinate idolilor, îndemnâdu-i, din porunca conducătorului, să mănânce din ele ca să scape de moarte.
Dar Sfântul Sava i-a întrebat: «Cine este cel ce a trimis acestea?». Iar ei au spus : «Stăpânul Atharid».
Atunci Sfântul a mărturisit fără teamă: «Unul singur este Stăpânul, Dumnezeu din ceruri. Iar Atharid este un
nelegiuit blestemat. Şi aceste mâncăruri ale pierzării sunt necurate şi spurcate ca şi Atharid, cel ce le-a
trimis» (17). Auzind acestea, unul din nelegiuiţii slujitori, luând un drug de fier, l-a aruncat cu ascuţişul în
pieptul sfântului, zvâlindu-l cu atâta putere, încît cei de faţă credeau că Sfântul Sava va muri îndată. Dar el,
învingând durerea provocată de vrăjmaş, prin puterea credinţei şi prin râvna evlaviei, a spus păgânului
lipsit de minte: «Tu socoteşti acum că m-ai rănit cu drugul. Să ştii însă că aceasta m-a durut atât de mult
încît parcă ai aruncat în mine cu un fir de lână» (18).
În faţa morţii care îl pândea din clipă în clipă, Sfântul Sava nu şi-a împuţinat credinţa, nu şi-a ostoit
râvna statorniciei pe calea cea strâmtă şi cu chinuri şi nu şi-a împuţinat răbdarea. Şi aducându-şi aminte de
cuvintele Izvorului vieţii veşnice: «Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul»
(Matei 10, 28), el înfruntă cu tărie pe prigonitor. Şi aşa sfântul, întărit de Cel pe care Îl mărturisea cu atâta
jertfelnicie, a îndurat toate suferinţele şi «nici n-a strigat, nici n-a gemut de durere şi nici nu s-a, văzut nici o
urmă de rană pe trupul lui» (19).
Atharid, auzind că Sfântul Sava a înfruntat cu seninătate toate chinurile la care a fost supus şi că a
rămas statornic în dreapta şi adevărata sa credinţă, lăsîndu-l pe preot legat, a poruncit să-l ducă pe sfânt
ca să-l înece în râul Mousaios, astăzi numit Buzău.
Văzând că Atharid s-a străpuns pe sine însuşi cu moarte veşnică, iar lui i se pregăteşte viaţa cea
pururea fiitoare, sfântul s-a adâncit în rugăciune şi în sfinte slavoslovii. Pe tot drumul acestor chinuri, el a
mulţumit lui Dumnezeu, socotind că «pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va
descoperi» (Romani 8, 18).
Iar când au ajuns la malul râului, cei ce-l ţineau s-au sfătuit între ei: «Hai să-l eliberăm pe acest
nevinovat, căci de unde va şti aceasta Atharid?».
Dar fericitul Sava a zis către ei: «De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? Eu
văd ceea ce voi nu puteţi vedea. Iată, de faţă stau în slavă cei ce au venit să mă primească (îngerii)».
Atunci au coborât în apă pe cel ce mulţumea şi preamărea pe Dumnezeu şi punându-i un lemn peste gât,
l-au împins spre adânc. Săvârşindu-se astfel prin lemn şi apă, sfântul a păstrat curat semnul mântuirii, fiind
în vârstă numai de 38 de ani. După ce l-au înecat, ucigaşii l-au scos din apă, l-au lăsat neîngropat şi au
plecat. Nu s-a atins de el nici un fel de câine, nici vreo fiară sălbatică, ci trupul lui a fost ridicat de fraţi şi
îngropat (20).
La cererea Sfântului Vasile cel Mare şi cu îngăduinţa Bisericii din Gothia, «preastrălucitul duce al
Sciţiei», Iunius Soranus, trimite bărbaţi vrednici de încredere să ridice moaştele Mucenicului Sava şi să le
ducă în Capadocia. În Epistola 164, scrisă probabil în anul 374, marele arhiepiscop confirmă primirea
preţiosului dar, exprimându-şi nemărginita sa bucurie duhovnicească şi mărturisind că martiriul Sfântului
Sava l-a făcut să vadă cu ochii minţii împrejurările şi locurile unde s-au petrecut cele scrise.
Aşadar, apropierea de Dumnezeu l-a făcut pe Sfântul Sava să fie blând şi răbdător faţă de toţi, gata
la ascultarea cea bună şi împodobit cu smerenie creştină şi cu alte virtuţi. El era, după spusa Sfântului
Apostol Pavel (Col. 3, 10), un om nou, transformat prin deplina cunoaştere, după chipul Celui ce l-a zidit.
Traiul său zilnic era simplu, nu se îngrijea să strângă averi, ci se mulţumea numai cu agonisita necesară
îmbrăcăminţii şi hranei. Era înfrânat în toate, feciorelnic, postind zilnic şi stăruind în rugăciune; nu se
amesteca în ceea ce nu-i folosea şi îşi păstra în orice împrejurare credinţa dreaptă, lucrătoare prin
dragoste (Gal. 5, 6). Ducea o neîntreruptă luptă pentru stăpânirea poftelor şi a pornirilor trupeşti, ca să
ajungă om desăvârşit, numărându-se printre acei strămoşi ai noştri, care cinstesc trecutul îndepărtat al
pământului românesc. Astfel, din copilărie până la vârsta de 38 de ani, şi-a întărit credinţa pe care a apărato cu mare curaj până la sacrificiul suprem, înfruntând astfel pe prigonitorii lui şi strălucind ca o lumină în
mijlocul poporului.
Sfântul Mucenic Sava de la Buzău nu încetează să ne împărtăşească şi nouă din darurile primite de
la Dumnezeu, ajutându-ne să ducem o viaţă vrednică de cinstirea lui şi de înaintaşii noştri în credinţă şi în
fapte creştineşti.
EPIFANIE, Episcopul Buzăului
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 194-200 Sfântul Mucenic Sava
SFINTE MOAȘTE
Între anii 370 si 372, regele goților, Athanaric, stabilit în Dacia nord-dunăreană, a început o
puternică persecuție împotriva Împăratului bizantin Valens cu care era în război. Mulți creștini au fost prinși,
chinuiți, înecați și arși de vii în Dacia Traiană. Alții, de teamă, s-au refugiat în sudul Dunării, în Moesia și în
Dacia Pontică.
Actul martiric al Sfântului Sava precizează că în primăvara anului 372, a treia zi de Paști, noaptea,
ostașii lui Athanaric - conduși de nobilul Atharid - au prins atât pe preotul Sansala cât și pe Sfântul Sava,
i-au legat, i-au chinuit, făcându-le multe răni pe corp și cerându-le să se închine idolilor și să mănânce cele
jertfite lor. Rezistând miraculos tuturor acestor încercări, Sfântul Sava a fost condamnat la moarte prin
înecare.
Unii dintre ostași - probabil creștini - au vrut să-l elibereze, dar el le-a zis: "Împliniți porunca ce vi s-a
dat. Eu văd dincolo de râu. Iată, în față stau în slavă cei ce au venit să mă primească (îngerii, n.n.) Care
așteaptă să ia sufletul meu și să-l ducă în lacășul slavei lui Dumnezeu… I s-a legat de gât un lemn greu și
a fost aruncat în apa râului Buzău. Era 12 Aprilie 372, a cincea zi după Paști, când s-a săvârșit din această
viață Sfântul Mare Mucenic Sava în vârstă de numai 38 de ani. După ce l-au ucis, goții l-au scos din apă și
l-au lăsat neîngropat. Trupul său a fost luat de creștini și de preotul Sansala și a fost ascuns, apoi îngropat.
Vestea despre noul martir s-a răspândit și a determinat pe Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei, să se adreseze lui Junius Soranus, guvernatorul Dobrogei, capadocin ca și Sfântul
Vasile, pentru a-i trimite moaștele Sfântului Sava. În această scrisoare se face precizarea că moaștele
Sfântului Sava au fost aduse întâi în "Romania", adică în Dobrogea, cu siguranță la Tomis (Constanța),
păstorită la acea vreme de Episcopul Betranion, și de aici - cu binecuvântarea ierarhului au fost trimise
Sfântului Vasile în Capadocia, însoțite de o epistolă. Aceasta poartă titlul de Epistolă a Bisericii lui
Dumnezeu ce se găsește în Capadocia către a Bisericii lui Dumnezeu din Goția, către Bisericile locale ale
Sfintei Biserici Universale (G. Timus, Epistola Bisericii Goției, în revista "BOR", 1890-91). Documentul, scris
în limba greacă literară, arată cultura deosebită a autorului ei, Episcopul Betranion, fiind prima scrisoare ce
se păstrează și care a fost redactată pe teritoriul Patriei noastre. (P.G. XXXII, scrisoarea 55) (Pr. M.
Păcurariu Istoria BOR, I, București, 1980, p. 101).
După primirea Sfintelor Moaște ale noului martir, Sfântul Vasile răspunde prin două scrisori
adresate Sfântului Betranion al Tomisului, destinatarul fiind numit "theosevis", adică pios, termen rezervat
clerului, mai ales episcopilor. În a doua, Sfântul Vasile îi scrie: "Tu ai cinstit pământul patriei tale
(Capadocia) cu un martir care a înflorit de curând pe pământ barbar (Goția, n.n.) care este învecinat cu al
vostru (Dobrogea) " (P.G. XXXII, scrisorile 164 si 165). (Y. Courtonne, Saint Basil, Lettres II, Paris, 1961, p.
98).
Este o dovadă în plus că Sfântul Betranion al Tomisului era grec capadocian ca și Sfântul Vasile, ca
și Junius Soranus, guvernatorul Dobrogei și ca și Sfântul Mare Mucenic Sava, descendent al captivilor
greci aduși de goți în Dacia (V. Pârvan, Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman,
București, 1911, p. 137).
Sfântul Vasile numește pe Sfântul Sava "atlet a lui Hristos", "martir al adevărului care a luat cununa
dreptății". Cât despre Bretanion, Sfântul Vasile îi laudă ortodoxia niceeana și încheie cu cuvintele:
"Te rog amintește-ți în rugăciunile tale și de noi, cei care te iubim, rugându-te cu osârdie Domnului
pentru sufletele noastre ca să fim vrednici să slujim lui Dumnezeu pe calea poruncilor Lui pe care ni le-a
dat spre mântuirea noastră" (J. Zeiller, Les origines chretiennes dans les provinces danubiennes, Paris,
1918, p. 431).
În 1972, cu ocazia împlinirii a 1600 de ani de la martiriul Sfântului Sava au apărut o serie de studii
dintre care amintim:
• IPS Dr. Nicolae Corneanu, Pătimirea Sfântului Sava Gotul, în "Mitropolia Banatului" nr. 4-6, 1972;
• Vasile Sibiescu, Sfântul Sava Gotul, în "Glasul Bisericii" nr. 3-4, 1972;
• Ștefan Alexe, 1600 de ani de la moartea Sfântului Sava Gotul, în "BOR" NR. 5-6, 1972;
• Mircea Pacurariu, Creștinismul daco-roman în nordul Dunării în secolul IV. La 1600 de ani de la moartea
Sfântului Sava "Gotul", în "Mitropolia Ardealului" nr. 3-4, 1972.
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La 20 Iunie 1992, Biserica Ortodoxă Română a făcut cea de a treia canonizare din istoria sa, după
cele din 1517 și 1955-56. Alături de sfinții români a trecut în calendar și "sfinți din alte neamuri care au
predicat și au fost martirizați în părțile noastre", între care și Sfântul Mare Martir Sava de la Buzău, zis
Gotul, prăznuit la 12 Aprilie (Calendar creștin ortodox, București, 1993, p. 27).
În concluzie, constatăm că în nordul Dunării pulsa în secolul al IV-lea o viață creștină intensă, fiind
aici preoți, cântăreți, biserici care prăznuiau anumite sărbători (Învierea Domnului). Creștinismul era
răspândit și la sate, țăranii păgâni priveau cu simpatie pe creștini, dovadă încercarea de a-i salva viața
Sfântului Sava. Populația daco-romană a continuat să existe și sub goți, păstrând legături neîntrerupte cu
populația de limbă latină din sudul Dunării (Dobrogea).
În sfârșit, constatăm că învățătura creștină ortodoxă era atât de puternică pe teritoriul Patriei
noastre în secolul al IV-lea, încât din rândul credincioșilor de aici unii și-au dat viața pentru Hristos,
învrednicindu-se de cununa muceniciei, ca de exemplu Sfântul Mare Mucenic Sava de la Buzău (M.
Păcurariu, Istoria BOR, I, București, 1980, p. 102).
În amintirea Sfântului Sava de la Buzău, sau Gotul, se va construi în orașul Buzău o măreață
catedrală ortodoxă care-i va purta numele. Din mai 1996, Sfântul Mucenic Sava a devenit protectorul
orașului Buzău.
Sursa: "Sinaxarul. Vietile sfintilor, vol. 8. Aprilie - Ieromonahul Macarie de la Simonos Petra", Editura
Sfântul Ioan Casian, 2013

SFÂNTUL IERARH PAHOMIE DE LA GLEDIN, EPISCOPUL ROMANULUI
(14 Aprilie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Stea mult-luminoasă, răsărită în ținutul Gledinului, ai strălucit ca un
semn dumnezeiesc în pământul Moldovei, luminând inimile credincioșilor.
Stâlp neclintit al rugăciunii curate, podoabă aleasă a ierarhilor români și ctitor
al Schitului Pocrov din lavra Neamțului, Sfinte Ierarhe Pahomie, roagă-te lui
Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Acest cuvios Pahomie, episcop al Romanului, ctitorul schitului
Pocrov, era de loc din Transilvania, din ţinutul Bistriţei (1). S-a născut la 1674
în satul Gledin şi a primit la botez numele de Petru. Părinţii lui, „popa Iftimie
şi Ana‖ Pencu, duceau viaţă grea, muncind cot la cot cu sătenii, ca mai toţi
preoţii români ortodocşi de peste munţi, din vremea aceea.
Crescut în frica de Dumnezeu, tânărul Petru a ajuns să fie cu
adevărat „iubitoriu de Hristos‖ şi, câştigând „fierbinte şi înfocată dragoste
către Dumnezeu‖ şi „voind după Evanghelie a vieţui‖ - cum este scris în
pomelnicul schitului Pocrov -, „a lăsat casă, părinţi, fraţi, rude şi celelalte‖ şi,
trecând munţii, a ajuns la mănăstirea Neamţu.
Se ştie că, în jurul anului 1700, un mare număr de români transilvăneni au venit în Moldova, din
pricina prigonirilor religioase pornite de habsburgi şi a asupririlor de tot felul. Şi nu puţini au fost tinerii
chemaţi de viaţa duhovnicească şi de lumina cărţii din mănăstirile moldovene. De aceea la Neamţu erau
atunci mulţi călugări veniţi din Ardeal.
După ce a trecut pe la mănăstirea Durău, pe tânărul Petru l-au adus aici, în anul 1694, rudeniile
sale, ieromonahii Dosoftei, Sofronie, Mardarie, Iosif şi Lazăr, dintre care unii erau „nemţeni‖ mai vechi, alţii
mai noi. A petrecut în chinoviile Neamţului ca frate, după rânduială, „supunându-se poruncilor igumenului şi
ale fraţilor şi nevoindu-se întru toate‖. În anul 1697, când avea vârsta de 23 de ani, s-a învrednicit de
îngerescul chip de monah, primind numele de Pahomie.
Nu mult după aceasta, liniştea părinţilor de la mănăstirea Neamţu a fost tulburată. Erau atunci - la
cumpăna dintre veacul al XVII-lea şi al XVIII-lea - „cumplite vremi, care cei ce citesc istoriile ştiu‖ (2), că se
pornise război între turci şi creştinii din Liga Sfântă. Deoarece leşii, în 1697, au pus stăpânire pe cetatea
Neamţului, soborul a plecat în bejenie cu icoana făcătoare de minuni a Preacuratei şi cu alte odoare,
aşezându-se la Strâmba, un schit al mănăstirii Neamţu, din părţile Tutovei. Monahului Pahomie i s-a
rânduit aici ascultarea de paraclisier.
Când vâltoarea războiului s-a stins şi „s-au făcut pace între turci şi între nemţi şi leşi, şi au dat turcii
cetatea Cameniţei iarăşi înapoi „leşilor‖, când „umbla valeatul 7208 (1700)‖, cum spune însuşi Cuviosul
Pahomie într-o însemnare, atunci soborul s-a întors la mănăstirea Neamţu‖.
Aici Pahomie a slujit, mai departe, ca paraclisier. Însă nu după mult timp, pentru râvna lui
duhovnicească, a fost hirotonit preot, „ca un vrednic de această treaptă‖.
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Şi, pentru că era şi bun gospodar, „iscusit în iconomii‖, râvnitor şi cu adâncă evlavie, soborul l-a
rânduit „clisiarh mare, toate ale bisericii încredinţându-i-se‖. Şi măcar că aceasta era o slujbă grea,
Cuviosul Ieromonah Pahomie nu şi-a risipit viaţa duhovnicească, ba, dimpotrivă, „din treaptă în treaptă
ridicându-se, au început şi mai cu osârdie a se nevoi, din putere în putere, sporind întru faptele bune, dupre
psalmistul, chip şi pildă făcându-se tuturor‖. Şi încă, aici, la vechea şi vestita vatră de cultură bisericească a
mănăstirii Neamţu, Pahomie şi-a agonisit, cu râvnă şi cu dragoste de lumină, bogată şi temeinică
învăţătură de carte.
Iar când părintele egumen Ioan, la anul 1702, a fost chemat către Domnul, Ieromonahul Pahomie,
care nu avea nici 30 de ani, „fără de voie, au fost silit de sobor a primi ocârmuirea a toatei monastiri, căci
igumen l-au pus‖. Şi a păstorit el cu vrednicie obştea de la Neamţu, ţinându-se cu străşnicie de rânduielile
pentru monahi ale Sfinţilor Părinţi. Iar în ogorul sufletului său cu mai multă râvnă lucra şi mai cu osârdie
„întindea nevoinţele sale‖.
Ci, în anul mântuirii 1704, cursul vieţii râvnitorului ostaş al Duhului a apucat pe alt făgaş. Că, auzind
de lucrarea cea ziditoare de suflete a Sfântului Dimitrie al Rostovului, Cuviosul Pahomie, cel „înfocat cu
dragostea dumnezeiască, mai mult învăpăindu-se cu dorul cel dumnezeiesc‖, a părăsit egumenia şi, lăsând
toate, s-a dus să-l întâlnească pe acest sfânt „învăţător de schivnicie‖ şi mare cărturar. Aşteptările nu i-au
fost zadarnice, căci, precum au auzit, au văzut; şi precum au dorit, au câştigat (3). A stat Cuviosul Pahomie
multe zile în preajma Sfântului Dimitrie, pe care-l socotea părintele său sufletesc, bucurându-se de
blagoslovenie şi de mult folos duhovnicesc, după cum însuşi mărturiseşte: „Am fost multe zile cu sfinţia sa
la mas, ascultându-i învăţătura sfântă‖. Şi pe cartea primită în dar de la Sfântul Dimitrie al Rostovului,
Rostul de aur, monahul moldovean a însemnat: „Şi m-au întrebat: „Ce doreşte inima ta?‖. Şi i-am spus că
doreşte să petreacă viaţă cu tăcere în pustie. Şi m-au blagoslovit din toată inima şi mi-au zis: „Domnul să
fie cu tine. Să împlă dorul tău‖.
În 1706, Cuviosul Pahomie era la Kiev. Venise aici să se închine sfintelor moaşte din Lavra
Pecerska, dar şi pentru faima şcolii înfiinţate cu mai bine de o jumătate de veac înainte de către învăţatul
mitropolit român, Petru Movilă. Pentru bogata lui activitate de renaştere bisericească şi culturală a
Ortodoxiei din Ucraina şi din Bielorusia, acesta a fost socotit „un mare dar duhovnicesc făcut de poporul
român‖ Bisericii de acolo şi chiar Ortodoxiei întregi. Iubitorul de carte, cuviosul Pahomie, mult îşi va fi
îmbogăţit inima şi mintea în această vatră de învăţătura şi duhovnicie ortodoxă, întemeiată de mitropolitul
român din familia domnitoare a Movileştilor. Pe lângă numeroase tipărituri şi manuscrise - unele rare,
printre care şi manuscrisul Rostul de aur al Sfântului Dimitrie însuşi -, Cuviosul Pahomie a adus în ţară
Vieţile Sfinţilor a lui Dosoftei, carte achiziţionată la Pecerska, de la un oarecare Constantin, cum însuşi
însemnează pe o filă.
În 1706, Cuviosul Pahomie, „după ce au dobândit mult folos sufletesc‖, arată pomelnicul cel mare al
schitului Pocrov, „s-au înapoiat iarăşi la metania sa în Sfânta Mănăstire Neamţu‖. Întorcându-se aici,
Pahomie n-a mai primit să fie egumen, ci a rugat soborul „să-l lase să se liniştească la linişte, în pustie‖,
cum îi era dorinţa. Părinţii, fără sfatul cărora n-a voit să facă pasul acesta, l-au înţeles : „învoindu-se,
soborul l-au lăsatu‖. Iar osârduitorul, scăpând de grijile cele din afară, a început să-şi caute loc pentru
linişte duhovnicească. Acest loc l-a găsit într-o pădure deasă, la poalele muntelui Chiriacu, cale de un ceas
de la mănăstirea Neamţu, o adevărată „gură de rai‖, cum nu se putea mai potrivită pentru nişte nevoitori
întru cele duhovniceşti. Şi s-a aşezat acolo împreună cu câţiva ucenici, iubitori de linişte, care „îi râvnea
vieţii lui cei îmbunătăţite‖: Sofronie, Macarie (care ca schimonah s-a numit Mardarie), Lazăr şi Ioanichie.
Ridicarea câtorva chilii şi tăierea unei părţi din codru, ca să aibă loc deschis pentru grădină, livadă
şi prisacă, s-a făcut cu mare osteneală, că era lucru de început. Aşa, fericitul Pahomie, arată pomelnicul
Pocrovului, a început „a se nevoi îndoit‖, pe de o parte străduindu-se să dezrădăcineze din suflet patimile
care se ridicau împotriva duhului, sădind fapte bune, iar pe de altă parte, „vrând a-şi osteni trupul şi a-l face
rob duhului, tăia copacii cei neroditori şi în locul lor rodea pomi roditori‖ (4).
Din Rostul de aur, care este o culegere de „frumoase învăţături năravnice (4 bis) din Pateric‖, cum
arată o însemnare mai târzie pe acest manuscris, el „culegea cuvinte mântuitoare de suflet şi povăţuitoare
către cărarea cea îngustă pe care o căuta fericitul întru pomenire cuviosul Pahomie; pentru el era cel mai
mare izvor de apă vie cu care îşi adăpa sufletul în toate zilele, în coliba sa cea pustnicească de munte,
unde mai târziu a întemeiat schitul de azi‖ (5).
Viaţa îmbunătăţită şi strădaniile sale neostoite n-au rămas însă necunoscute, căci vestea despre ele
s-a răspândit prin toată ţara Moldovei. Dar „nu mult s-a îndulcit el de această viaţă iubită lui în pustie‖ (6).
Cursul vieţii avea să se schimbe din nou, după rânduiala lui Dumnezeu. Câţiva sfetnici de-ai lui Antioh
Cantemir (1705-1706, a doua domnie), după ce-şi îndepliniseră nişte însărcinări domneşti, umblând prin
partea locului după vânat, au nimerit la sihăstria lui Pahomie. Şi, rămânând noaptea la schimnic, „atât din
vorba bărbatului, cum şi din petrecerea lui şi din obiceiul cel bun, foarte s-au folosit şi s-au bucurat‖. Apoi,
după ce au primit blagoslovenie s-au îndreptat, după cum i-a îndrumat cuviosul, într-o anumită parte a
pădurii, unde au aflat vânat mult, „de care vânând s-au întors cu plin întru ale sale‖.

37

Nu mult după aceea a murit episcopul Lavrentie de la Roman. Fiind nevoie să se găsească „un
bărbat vrednic de acea treaptă, spre primirea scaunului şi a bisericescului jug‖, s-au adunat, din poruncă
domnească, mitropolitul, episcopii şi egumenii mănăstirilor. Şi la acel sobor, boierii care nimeriseră la
sihăstria lui Pahomie şi se minunaseră de viaţa lui au vorbit cu căldură domnitorului Mihail Racoviţă, cerând
ca, în scaunul Romanului, să fie ales Pahomie nemţeanul, „liniştitoriul de supt muntele Chiriacul‖. Iar
domnul şi soborul s-au învoit, măcar că era tradiţia ca în scaunul de la Roman să fie aşezat episcopul de la
Rădăuţi. Şi a fost adus Cuviosul din sihăstria lui şi, fără să-i fie voia, l-au ales episcop la 18 decembrie
1706. Urmaşii au socotit că „Însuşi Domnul Dumnezeu nu l-au lăsat ca să şază el ca sub obroc, în acea
pustietate, ci au voit a-i încredinţa lui păstoria oilor sale celor cuvântătoare, ca unui prea vrednic‖ (7).
Ca episcop, de la început, a fost aproape de păstoriţii săi, „pe cei săraci miluind, pre cei scârbiţi
mângâindu-i şi tuturor ajutându-le, dupre cât îi era prin putinţa‖. La numai trei zile după hirotonie, a întărit şi
a înnoit aşezământul „breslei mieilor‖, în care intrau săracii din Roman, pe care Ştefan Vodă cel Mare îi
pusese sub oblăduirea episcopiei.
Deşi era iubitor de isihie, de rugăciune şi de carte, Episcopul Pahomie, bun gospodar şi
chivernisitor, s-a îngrijit şi de nevoile materiale ale eparhiei sale. Astfel el s-a străduit să redobândească
unele drepturi mai vechi ale ei sau să capete altele noi de la domnitorii care îl preţuiau şi care ştiau că
părintele episcop „are multe cheltuieli venind cu trebile sfintei episcopii şi cu ale ţării, la Iaşi, după obicei‖.
Iar la judecăţi şi pricini, cu dreaptă cumpănă măsura, „cum scrie sfânta pravilă‖, când judeca pe cei
din „clirosul bisericii‖ ori breslele de prin târguri.
Mănăstirii sale de metanie i-a purtat o grijă deosebită. „Cu mare cheltuială şi la vremile cele
cumplite, precum Dumnezeu ştie‖, cum însuşi spune în testamentul său, a refăcut acoperişul bisericii şi al
clopotniţei şi a înzestrat-o cu o catapeteasmă nouă, cu străni şi jilţuri. Şi acestea, în vremuri de mare
tulburare, căci se arata în pomelnicul Pocrovului: „Ce nu ar fi făcut şi cu câte nu ar fi ajutorat-o întru alte
vremi mai uşoare? De aicea poate socoti oricine câtă dragoste avea spre soborul metaniei sale‖ (8). Încă şi
alte sfinte lăcaşuri din Moldova şi chiar din Transilvania s-au bucurat de ajutorul Cuviosului Episcop
Pahomie.
Iubind în chip deosebit învăţătura, el şi-a agonisit multe cărţi de slujbă sau de zidire sufletească,
manuscrise sau tipărituri mai vechi, cumpărate sau primite în dar de la diferiţi ierarhi. În dorinţa ca aceste
cărţi să fie de folos şi altora, el le-a dăruit unor biserici sau obşti monahale, îndeosebi mănăstirii Neamţu şi
mai ales sihăstriei sale din muntele Chiriacu. Pe filele unora dintre ele, cuviosul episcop şi-a aşternut multe
din gândurile sale. În Cheia înţelesului de la Bucureşti (1678) aflăm, de pildă, însemnarea: „Citeşte
cuvintele cu minte deşteaptă şi cu candela şi vei pricepe tainele lui Dumnezeu toate. Lasă-te de toate
relele!‖. Iar la sfârşitul predosloviei, episcopul scrie aceste simţite cuvinte: „Dumnezeu ce a zis să lumineze
lumina adică pe întuneric, Acela a descoperit aceste sfinte scripturi neamului nostru, cela ce şedea întru
întunericul neştiinţei şi în umbra legii şi a nepriceperii, iar acum a strălucit soarele dreptăţii credinţei celei
bune. Dau laudă lui Dumnezeu, dau numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Tot neamul nostru românesc,
toată (suflarea) să-L laude pe Domnul Iisus Hristos‖ (9).
Şi aşa, în acel zbuciumat început de veac - în timpul păstoriei lui s-au perindat pe scaunul Moldovei
cinci domnitori -, alesul Domnului a împlinit, cu toată osârdia, slujirea arhierească încredinţată lui. Dar,
după şapte ani şi trei luni de păstorire, la 1 martie 1714, Episcopul Pahomie a depus cârja, retrăgându-se
din scaunul vlădicesc. „M-am prostitu de bună voie, a spus el atunci, socotind că trece lumea şi toate ale
lumii ca umbra‖ (10). Gândul de a ajunge „la dorita sa linişte lângă muntele Chiriacul‖, l-a avut tot timpul
păstoririi, dar, spune cronicarul lui, „aceasta cu înţelepciune o au făcut‖, că „în vremile cele cumplite el nu
şi-au lăsat eparhia, ca un fricos şi mic la suflet, ci în vreme de pace... văzând şi ţara uşurată de greutăţile
ce o cuprinsese‖.
Voievodul şi boierii nu se împăcau cu gândul de a fi părăsiţi de un asemenea episcop şi voiau să-l
oprească, dar Cuviosul a rămas nestrămutat în hotărârea lui.
După ce a ieşit din episcopie, a venit la Neamţu, unde a stat numai patru zile, după care s-a dus la
sihăstria sa de lângă muntele Chiriacu. Şi îndată, cu sprijinul ucenicilor, s-a apucat de zidirea sfântului
locaş al bisericii pe care l-au urzit în 14 aprilie şi l-au săvârşit, „cu ajutorul lui Dumnezeu... cu multe
rugăciuni şi lacrimi şi cu mare osârdie şi cu multe osteneli‖, alegându-i ca hram Acoperământul (Pocrovul)
Maicii Domnului, care se sărbătoreşte la 1 octombrie.
Pomelnicul triptic de la Pocrov, de mare însemnătate pentru istoria monahismului de pe acele
meleaguri, cuprinde şi o rugăciune de o deosebită frumuseţe, pe care Pahomie „însuşi o au scris la urzirea
bisericii‖: „Doamne Iisuse Hristoase, păzeşte această sfântă biserică supt aripile milii şi sfinţiii Tale,
în viaci neclătită, nestricată, nearsă, nerisipită. Şi o izbăveşte de tot omul rău şi de toţi vrăjmaşii
trupeşti şi sufleteşti, cei văzuţi şi cei nevăzuţi, şi de diavoli şi de toţi demonii şi de toate lucrurile şi
primejdiile satanei, şi de tot răul. Aşişderea şi pre noi smeriţii şi pre toţi fraţii carii petrec acum şi
carii vor petrece şi de acum înainte până în sfârşit şi pe toţi ne izbăveşte de toate care scriu mai
sus. Şi ascultă, Doamne, şi primeşte rugăciunile noastre ale tuturor. Şi trimite oameni carii plac
Sfinţii Tale, la acest sfânt loc: buni, smeriţi, învăţaţi, credincioşi.
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Şi trimite, Doamne Iisuse Hristoase, la acest sfânt loc tot şi deplin bişug sufletesc şi trupesc
şi ne izbăveşte de toate neputinţele şi boalele sufleteşti şi trupeşti şi ne dăruieşte, Milostive,
pocăinţă cu lacrimi, cu viaţă (neprihănită) până întru adânci bătrâneţe să slujim Sfinţiri Tale‖. Din
rugăciunea aceasta se vede, cum scrie autorul pomelnicului, „înfocată dragostea lui ce avea către
Dumnezeu şi către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, încă şi smerita cugetare‖ (11).
Măcar că era fiu al mănăstirii Neamţu, Episcopul Pahomie a ţinut ca schitul său să aibă deplină
neatârnare faţă de marea aşezare, ceea ce a şi dobândit, printr-un hrisov domnesc, din 1714, întărit şi de o
carte din 1715, a patriarhului Samuil al Alexandriei, aflat atunci la Iaşi. Că voia cuviosul ca viaţa
sihăstrească a obştii lui să nu fie tulburată de nimeni.
Cu dreaptă socoteală s-a îngrijit ca vieţuitorii schitului să aibă cele de trebuinţă, traiului, dar cu
osebire să nu fie lipsiţi de hrana sufletească. De aceea cărţilor dăruite când era episcop le-a mai adăugat
multe altele. Unele au fost aduse de la Bucureşti. Iubitor de carte cum a fost, el a întocmit şi liste care
cuprindeau manuscrise şi „cărţi tiparnice‖ : „Izvor de cărţi câte au să se ştie‖, sau „Izvor de zestre(a)
Pocrov(ului)‖. Dumnezeieştile şi sfintele liturghii, tipărită de Antim Ivireanul în 1713 - Liturghia românească precum spune Pahomie - îi fusese dăruită de însuşi sfinţitul mitropolit. Cuviosul ţinea ca cititul cărţilor să fie
una din îndeletnicirile pustnicilor de la Pocrov. Dăruindu-le Cheia înţelesului, îşi arată dorinţa „să hie la cetit
părinţilor (care) s-or afla trăitori acolo de folos sufletelor‖. El ştia ce înseamnă această hrană
duhovnicească şi nu înceta s-o spună: „O, mila Ta, Doamne, mare este! - însemna el pe Viaţa lui Ioasaf şi
Varlaam -; minunată cartea aceasta este plină toată de învăţăturile sfinte‖. De aceea a dat o mare atenţie şi
muncii de traducere şi de copiere a cărţilor de zidire sufletească. Lavsaiconul lui Heraclid de Capadocia
(vieţi de pustnici) ar fi fost tradus în Moldova de către Episcopul Pahomie al Romanului (12). Au existat mai
mulţi copişti, vieţuitori la Pocrov, - unii neştiuţi cu numele - care s-au ostenit cu „prescrierea‖ cărţilor de
folos duhovnicesc.
Dar Cuviosului Pahomie nu i-a fost dat să se bucure prea mult de linişte. Către sfârşitul anului 1716
s-au iscat iar tulburări pentru domnie. A venit în Moldova oaste austriacă, chemată de boierii uneltitori.
Domnitorul Mihail Racoviţă (1715-1726), cu ajutorul tătarilor, i-a învins. Cu prilejul acesta, tătarii au jefuit
cumplit ţara. Pahomie a fost nevoit să pribegească în Transilvania, apoi în Polonia, unde s-a îmbolnăvit,
pentru care s-a dus la Lvov, la doctor. Pastile, în acel an, l-a sărbătorit acolo. După cinci luni, când lucrurile
s-au potolit, Cuviosul s-a întors la Pocrov, dar pentru că domnitorul îl bănuia că a avut legături cu răsculaţii
şi cu „zurbagiii‖ austrieci, a fost nevoit să plece din nou în pribegie. „Puind la cale lucrurile dupre cât i s-au
putut în grabă s-au dus la Kiev‖ şi a lăsat schitul în seama ucenicului său, Sofronie.
La Pecerska a fost primit cu cinste şi cu bucurie, având „din destul pentru chivernisirea sa‖, dar
tihnă n-a mai cunoscut. Îl muncea dorul de ţară şi de sihăstria sa, nădăjduind mereu că se va întoarce. Prin
ucenicii săi a stat cât a putut în legătură cu Pocrovul, căruia i-a purtat mereu de grijă, ca de altfel şi
Neamţului. Le-a trimis de acolo ajutoare, icoane şi îndeosebi cărţi.
În 1724, ultimul an al vieţii sale, şi-a întocmit testamentul, care cuprinde şi aşezământul pentru
schitul ctitorit de el, şi pe care l-a trimis în Moldova, „la Pocrov, la sihăstrie‖.
În acest aşezământ - Izvod de trebi ce am scris eu cu mâna mea - sunt cuprinse ultimele gânduri
ale lui Pahomie pentru ţara şi schimnicia sa. Şi aici îşi arată grija mare pentru cărţile schitului care nu
trebuie înstrăinate. Pentru păstrarea Ortodoxiei, atrage atenţia asupra preoţilor străini în trecere pe la schit,
care e nevoie „foarte să se ispitească‖, pentru a nu fi dintre cei „hirotoniţi de eretici‖. Răstimpul de încercare
pentru „diecii‖ care vor să se călugărească în schit, „pentru sufletul său sau pentru învăţătură‖, să fie de trei
ani, „dupre sfânta pravilă‖. Se rânduieşte pentru schivnicii de aici viaţă de obşte, duhovnicească, mai aspră
ca în celelalte mănăstiri şi schituri din Moldova, cu tăcere, cu post - de la carne se vor înfrâna toată viaţa -,
cu rugăciune neîncetată şi slujbe de noapte, cu muncă şi deplină ascultare faţă de egumen.
Adresându-se călugărilor de la Neamţu, ierarhilor, domnului, precum şi „tuturor pravoslavnicilor
creştini care sunt acum şi care vor fi şi de acum înainte până la săvârşitul ţărei Moldovei‖, le cere: „Mă rog,
mă rog cu lacrimi şi cu toată smerenia, pentru mila Marelui Dumnezeu, fiţi milostivi şi voitori de bine
şi făcători de bine acestui schit‖. La sfârşit, cuviosul stareţ imploră de la Dumnezeu toate darurile şi
blagosloveniile pentru vieţuitorii de la Pocrov (13).
Şi aşa nevoindu-se, fericitul Pahomie a îmbrăcat, se pare, înainte de moarte, marea schimă sub
numele de Pimen. Aşa se face că pe un tablou cu chipul său, zugrăvit mai târziu - aflat la Pocrov - sunt
înfăţişaţi şi sfinţii săi patroni: ca mirean (Sfântul Petru), ca monah (Sfântul Pahomie) şi ca schimonah
(Sfântul Pimen)... Cuviosul Episcop Pahomie a fost chemat către Domnul în anul 1724, şi osemintele lui se
păstrează în paraclisul Sfântul Ştefan de la Pecerska.
Socotit ca „cel mai de seamă cărturar dintre clericii moldoveni din acel timp‖ (14), acest ierarh a fost,
mai înainte de toate, un trăitor, un monah cu „smerită cugetare‖ şi cu „înfocată dragoste pentru Hristos‖, un
conducător care, ca şi nepotul său, Mitropolitul Iacob Stamate, fost şi el vieţuitor la Pocrov, a strălucit în
Biserică prin sfinţenia vieţii. A iubit schimnicia, dar a unit, în cumpăna dreptei socotinţe, rugăciunea cu
munca trupului şi a minţii, în tradiţia sănătoasă a străvechiului monahism românesc isihast, care, prin el şi
prin urmaşii lui de la Pocrov, a cunoscut în acel al XVIII-lea început de veac o vădită înnoire. Iar roadele
slujirii sale în Biserică n-au întârziat să se arate.
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Pocrovul a dat mănăstirii Neamţu şi altor aşezări monahale stareţi vestiţi şi călugări cu viaţă
îmbunătăţită, care au avut rosturi însemnate în viaţa duhovnicească a Moldovei (15). Unii dintre ucenicii
fericitului Pahomie au ctitorit schituri şi sihăstrii cu rânduieli de trăire aspră, ca la Pocrov.
Alţii, nu puţini, au fost copişti care s-au ostenit „prescriind‖ cu râvna şi migală vieţi de sfinţi şi cărţile
de zidire sufletească ale Sfinţilor Părinţi. Strădaniile Preacuviosului Pahomie şi ale ucenicilor lui au
reînviorat viaţa monahală din Moldova cu mult înainte de venirea stareţului Paisie la Neamţu. Lucrarea
acestuia în ogorul monahismului nu s-ar fi putut împlini fără ostenelile Episcopului Pahomie şi ale ucenicilor
lui. De altfel, însuşi cuviosul Paisie mărturiseşte că la noi, în „acest pământ de Dumnezeu păzit‖... „a
înţeles tainele adevăratului monahism şi ascetism, a înţeles şi a simţit mai adânc lucrarea binefăcătoare a
rugăciunii‖, că în ţara noastră, în care vedea „unul din cele mai înfloritoare colţişoare ale lumii
ortodoxe‖, a cunoscult pentru prima oară pravila bisericească după rânduielile Sfântului Munte (16). În
ogorul din vremuri străvechi arat, însămânţat şi îngrijit de mulţime de nevoitori întru cele duhovniceşti,
cunoscuţi şi necunoscuţi, unul din cei mai de seamă ostenitori se dovedeşte a fi fost preacuviosul şi fericitul
întru pomenire Pahomie.
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 663-673 Viaţa îmbunătăţită a episcopului Pahomie al Romanului
SFINTE MOAȘTE
Aflarea moaştelor Sfântului Pahomie de Gledin şi Pocrov
Prin pronia lui Dumnezeu şi rugăciunile plăcutului Său,
Sfântul Ierarh Pahomie, sfintele moaşte ale acestui mare trăitor al
monahismului românesc au fost descoperite pe 9 septembrie, anul
2013, de către monahii Schitului Pocrov.
Iată ce ne spune despre aceste lucruri minunate Egumenul Schitului,
Ieromonahul Ambrozie Ghinescu: Schitul Pocrovului îl are ca
întemeitor pe cuviosul Ierarh Pahomie, care este de fapt „sufletul‖
acestei poieni, liniştea şi pacea din această „gură de Rai‖.
Schitul a fost ridicat ca urmare a dorinţei Sfântului de a afla liniştea lăuntrică, iar lucrul acesta s-a
imprimat şi în locul de aici, care poartă pecetea trăirii şi rugăciunilor încă şi a altor pustnici ştiuţi şi neştiuţi.
Schitul a fost ridicat aşadar chiar de Sfântul Pahomie, mai înainte de a fi numit Episcop la Roman, slujire
pe care a dus-o pe umerii săi vreme de şapte ani, între 1707-1714. Pe 14 aprilie 1714, renunţând la
scaunul de Ierarh, s-a retras la Schitul Pocrov, unde erau stabiliţi deja ucenicii săi, care continuau viaţa
sihăstrească sub îndrumarea sa.
Revenind aici, Sfântul Pahomie şi-a reluat nevoinţele monahale, hotărând să construiască şi o
biserică.
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În acest scop a defrişat poiana, copacii retezaţi folosindu-i la construcţia bisericii închinată
Acoperământului Maicii Domnului, hram destul de neobişnuit pentru acele vremuri, foarte rar în părţile
noastre, cunoscut mai mult în spaţiul duhovnicesc rus, căci Biserica Rusă, socotindu-se urmaşa Bisericii
din Constantinopol (la fel cum şi cnejii şi ţării ruşi se socoteau urmaşii împăraţilor bizantini), a adoptat
această „sărbătoare a cetăţii imperiului‖, prăznuită pe 1 Octombrie.
Sfântul a avut şi un alt motiv când a pus acest hram bisericii ridicate de el: era foarte legat sufleteşte
de Sfântul Dimitrie al Rostovului, care avea drept sărbătoare preferată Acoperământul Maicii Domnului.
Apoi, Ierarhul a avut în vedere şi faptul că Maica Domnului este ocrotitoarea Sfântului Munte Athos şi al
Lavrei Pecerska, locuri de vieţuire monahală vestite.
Biserica actuală a Schitului este deci chiar cea de la 1714, păstrând catapeteasma originală şi
icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care se află în faţa acesteia. Monahii schitului,
pregătindu-se din vreme pentru sărbătorirea a 300 ani de la înfiinţarea aşezământului lor şi sfinţirea
bisericii, s-au gândit ca mai întâi să schimbe podeaua locaşului, care era putredă, având o vechime de
peste 50 de ani. Fostul Părinte Egumen Ghervasie a înnoit biserica, hotărând pictarea pereţilor interiori,
dar, pentru că în anii ’80 podeaua era încă bună, nu a mai înnoit-o. În schimb, în zilele noastre podeaua
fiind degradată, s-a hotărât schimbarea ei, cu binecuvântarea Părintelui Stareţ de la Mănăstirea Neamţ.
Atunci când deja scosesem jumătate din podea, printre molozul şi praful din biserică s-a simţit o
mireasmă foarte plăcută, de mir sau tămâie, ceea ce ne-a dus la hotărârea să căutăm de unde vine
aceasta. A fost ca o încurajare pentru cercetările noastre. Astfel, în pronaos, săpând nu prea adânc, la
aproximativ 1 m adâncime, am aflat osemintele unui Cuvios. Iniţial am crezut că sunt mai multe morminte
în preajmă, pentru că încăperea pronaosului este o încăpere mai mică, ce seamănă cu o cameră a
mormintelor, după modelul bisericilor voievodale. Deci, am săpat şi în partea dreaptă a mormântului
descoperit, dar, văzând că nu mai există şi alte locuri de înhumare, ne-am dus cu gândul că numai un ctitor
ar fi putut fi înmormântat în interiorul bisericii.
După poziţia în care erau aşezate osemintele, se putea deduce că acestea fuseseră reînhumate,
căci nu erau aşezate desfăşurat, cum ar fi cele ale unei persoane îngropate în mod obişnuit. Noi am simţit
prezenţa Sfântului în mijlocul comunităţii noastre, dar, ca o mărturie pentru cei care au nevoie de dovezi
raţionale pentru a crede, noi am cerut Sfântului, prin rugăciune, să ne încredinţeze. Astfel, după zece zile
de la descoperirea moaştelor, am aflat la Biblioteca Mitropolitană din Iaşi dovada existenţei unei însemnări
a Egumenului Lazăr Ursu (nepotul Sfântului Pahomie, Stareţ la Mănăstirea Neamţ între anii 1742-1745), pe
o „Carte românească de învăţătură‖ datând din 1643 (originalul se găseşte la Muzeul Naţional de Istorie
Bucureşti, inv. 5 536), în care el spune că: „Această sfântă carte cu bune învăţături şi de mare folos
sufletesc, o am cumpărat eu, smeritul ieromonah Lazăr, de la Kiev, din cămara Pecerskii, din carele se
vând cărţile la Podolia, când am fost după rămăşiţele răposatului Pahomie, carele au fost episcop de
Roman.‖ Însemnarea este în limba chirilică, fiind datată pe 16 septembrie 1725. Găsirea acestei însemnări
s-a petrecut în chip minunat, ca urmare a rugăciunii comune făcute de monahii schitului, ceea ce a adus
multă bucurie fraţilor.
Sfântul Pahomie a iubit foarte mult schitul acesta: chiar fiind Episcop la Roman, gândul i-a fost
mereu la Pocrov; apoi, fiind în pribegie, gândul i-a fost la Pocrov. Ucenicii săi, Sofronie, Mardarie şi Lazăr,
care-i erau şi nepoţi, i-au împlinit dorinţa de a se reîntoarce aici. Ierarhul a murit la Kiev, în 1724, iar ei,
după un an şi ceva, au mers acolo şi au reuşit să-i înapoieze în patrie sfintele moaşte, reînhumându-le în
biserica schitului, după tradiţia ctitorilor de biserici moldoveneşti, adică în interiorul bisericii ctitorite de el.
Astfel, Sfântul Pahomie, după şapte ani de la canonizare, s-a preaslăvit din nou prin descoperirea
în chip minunat nu numai a moaştelor sale, ci şi a unei însemnări care dovedeşte că el este cel
înmormântat în biserică. De altfel, dăm mărturie că Sfântul ne-a ajutat şi la înnoirea anexelor distruse în
urma incendiului din anul 2010.
Marele Ierarh, prin dragostea lui de rugăciune isihastă şi de manuscrise despre Vieţi de Sfinţi sau
chiar lucrări patristice din spaţiul duhovnicesc greco-athonit şi slav, a fost precursorul „paisianismului‖,
pregătind deci monahismul românesc pentru venirea Cuviosului Paisie Velicicovschi. Tot astfel,
descoperirea moaştelor Sfântului Pahomie, s-a petrecut înaintea descoperirii moaştelor virtuosului său
urmaş. De altfel, Cuviosul Paisie, atunci când a trecut Pocrovul sub ascultarea Mănăstirii Neamţ, îşi
îndemna ucenicii să urmeze viaţa duhovnicească deja împământenită la Schit, cu aceste cuvinte: „Nu am
atârnat Pocrovul de Neamţ, ci Neamţul de Pocrov, că toată rânduiala şi aşezarea de acum din Neamţ din
Pocrov sunt.‖
Ca informaţie de ultimă oră, trebuie să spunem cititorilor noştri că pe data de 23 septembrie 2013
au fost scoase la lumină şi osemintele binemirositoare care se găseau sub dala de piatră ce indica locul
mormântului Cuviosului Paisie Velicicovschi, în naosul bisericii Mănăstirii Neamţ. Părinţii monahi caută
dovezi documentare care să ateste cu certitudine dacă aceste moaşte aparţin Cuviosului Paisie, pentru că
există şi posibilitatea ca moştele Cuviosului să fie de fapt cele aflate în anul 1986, sub aleea pietruită din
curtea mănăstirii.
Filipos Constantin
Sursa: CreștinOrtodox.ro
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SFÂNTUL IERARH TEOTIM, EPISCOPUL TOMISULUI
(20 Aprilie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe
tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele
înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Teotim, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Ca cel ce eşti stâlp al Bisericii lui Hristos, ai surpat eresul lui Arie, Înţelepte
Teotime; pentru aceasta Dumnezeu nostru te-a împodobit pe tine, Preafericite
Ierarhe Teotim. Cu rugăciunile tale păzeşte, preasfinte, întreaga turmă şi cetatea
tomitană.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Despre Teotim I există ceva mai multe ştiri decât despre Bretanion, atât cu privire la viaţa cât şi la
activitatea lui (1). În calendarul tomitan, el era sărbătorit la 20 aprilie pentru „sfinţenie şi minunile sale‖,
ceea ce înseamnă că s-a distins atât de mult prin credinţă şi fapte deosebite, încât a fost socotit demn să
fie înscris între sfinţii locali.
Deşi nu ştim exact când s-a născut şi când a murit, cunoaştem că Sfântul Teotim şi-a desfăşurat
activitatea la sfârşitul veacului al IV-lea şi la începutul celui de al V-lea. El a fost contemporan al împăraţilor
Teodosie I cel Mare şi al fiului său Arcadie, precum şi al unor mari Părinţi şi Sfinţi ai Bisericii, ca: Ioan Gură
de Aur, Fericitul Ieronim, Ambrozie al Mediolanului, Grigorie al Nyssei, Grigorie de Nazianz şi alţii. Din
faptul că prin anul 392 Fericitul Ieronim vorbeşte în cartea sa De viris illustribus („Despre bărbaţii iluştri‖)
(2), elogios despre activitatea scriitoricească a lui Teotim, deducem că la acea vreme el era om în floarea
vârstei şi că se manifestase atât de strălucit, încît putuse să fie inclus în şirul oamenilor iluştri. Totodată,
cum se va vedea mai departe, Teotim a fost un apropiat prieten al Sfântului Ioan Gură de Aur, apărându-l
pe acesta în împrejurări grele, fapt care sugerează că erau, dacă nu de vârstă apropiată, cel puţin din
aceeaşi generaţie.
Este posibil ca Teotim să fi urmat la scaunul episcopal al Tomisului imediat după Terentius
(Gerontius). Sozomen, istoricul bisericesc din secolul al V-lea, spune că era de neam „scit‖, adică locuitor al
Dobrogei, un localnic deci, nu grec ori roman venit din altă parte. Acelaşi istoric ne dă amănuntul că el
purta părul lung (era un comat =τομήηης) (3) ceea ce a făcut pe unii învăţaţi moderni să creadă că
aparţinea clasei comate a geto-dacilor (4). Deşi o asemenea posibilitate nu este exclusă, credem, totuşi că
în contextul în care Sozomen foloseşte termenul „komates‖ nu i se poate acorda un asemenea sens.
Autorul se referă la moda de a purta părul lung al celor care se ocupau cu filosofia, iar Teotim era
un bărbat „crescut în dragoste de înţelepciune‖ (filosofie). Termenul acesta a fost înţeles uneori ca
semnificând învăţătura şi viaţa monahală („monastica philosophia‖), iar concluzia ar fi deci că Teotim a
început să poarte părul lung odată cu intrarea sa în monahism.
Nu ştim dacă el a devenit episcop din rândul monahilor. Cunoaştem doar, după informaţiile date de
Sozomen, că el ducea o viaţă modestă şi cumpătată: „timpul cinei şi-l fixa nu la aceeaşi oră, ci când îi era
foame sau sete‖. Sozomen completează spunând: „căci, cred, că era faptă de filosof să nu cedeze
necesităţilor firii, după bunul plac, ci după nevoi‖ (5).
Virtuţile şi înţelepciunea lui Teotim l-au făcut cunoscut chiar şi în mediul barbar. Istoricul amintit
reliefează că el avea atâta prestigiu în rândul barbarilor huni din regiunea Dunării, încât aceştia îl numeau
„zeul romanilor‖ (6). Teotim a căutat să-i îmblânzească pe aceşti barbari şi să-i câştige pentru credinţa
creştină. „Cu toate că ei erau sălbatici din fire, el i-a abătut spre blândeţe, ospătându-i şi atrăgându-i cu
daruri‖. Acest lucru le-a creat hunilor impresia ca el este foarte bogat şi de aceea unul dintre barbari a vrut
să-l ia prizonier. În încercările de a-l prinde se manifestă darul facerii de minuni al sfântului. Sozomen
relatează că „barbarul, pregătindu-şi o funie cu laţ, s-a sprijinit în scut, cum obişnuia când stătea de vorbă
cu duşmanii, a ridicat mâna dreaptă vrând să arunce laţul asupra lui Teotim, spre a-l trage spre sine şi spre
cei de un neam cu el; dar, odată cu această încercare, braţul său i-a rămas înţepenit în aer. A fost nevoie
de intervenţia celorlalţi barbari pe lângă Sfântul Teotim ca să-l elibereze din cătuşele (lanţurile) nevăzute.
Şi Sfântul Teotim s-a rugat lui Dumnezeu salvând pe barbar‖. Aceasta este una din numeroasele minuni pe
care le-a făcut acest episcop.
O altă minune, amintită tot de Sozomen, spune că sfântul, mergând odată cu tovarăşii săi de
misiune în regiunile de lângă Dunăre, a întâlnit pe drum o ceată de huni, care înaintau spre Tomis. Cei din
jurul său se văitau că vor pieri în mâinile barbarilor, dar el s-a dat jos de pe cal şi a început să se roage.
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Barbarii nu l-au zărit nici pe el, nici pe însoţitorii săi, nici caii de pe care descălecaseră, ci au trecut mai
departe pe alături.
Din relatările lui Sozomen ne dăm seama nu numai de zelul misionar şi de puterea facerii de minuni
a Sfântului Teotim, ci şi de condiţiile vitrege în care aveau să-şi desfăşoare activitatea episcopii de aici.
Pacea de care se puteau bucura locuitorii Dobrogei era atunci destul de şubredă, din cauza deselor
incursiuni şi prădăciuni ale năvălitorilor. Cu toate acestea Teotim şi alţi episcopi tomitani n-au încetat
strădaniile lor pentru a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu pe pământul Dobrogei şi chiar dincolo de
graniţele lui, peste Dunăre, în rândurile populaţiei daco-romane şi ale barbarilor.
În activitatea aceasta misionară, ierarhii tomitani erau sprijiniţi de mari părinţi ai Bisericii, cum au
fost Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Hrisostom. Probabil că un motiv important care l-a apropiat pe Sfântul
Teotim de Sfântul Ioan Gură de Aur a fost tocmai această activitate misionară comună. Patriarhii de
Constantinopol aveau îndatorirea să se intereseze de creştinarea populaţiilor barbare. Pe acest câmp
comun de activitate, cei doi ierarhi s-au întâlnit şi au colaborat. Teodoret al Cyrului afirmă că prin anul 399
Sfântul Ioan Gură de Aur a trimis misionari pentru creştinarea „sciţilor nomazi de la Istru‖ (Dunăre) (7) şi
prin care, la vremea respectivă, trebuie să înţelegem în primul rând pe huni. Probabil că patriarhul de la
Constantinopol a făcut aceasta şi la rugămintea episcopului Teotim al Tomisului. Unii cercetători sunt de
părere că, atunci când Fericitul Ieronim scria în scrisoarea nr. 107 Ad Laetam: „hunii învaţă Psaltirea, iar
frigurile Sciţiei se încălzesc la căldura credinţei‖ (8), se referea la succesele misionare ale sfântului printre
barbarii de la Dunărea de Jos.
Dar acest lucru n-a fost singurul care i-a unit atât de mult pe cei doi ierarhi. Viaţa curată, principiile
morale pe care le apărau, convergenţa de idei în anumite probleme teologice ale timpului au contribuit şi
ele la cimentarea prieteniei dintre ei. Istoricul bisericesc Socrate, din secolul al V-lea, vorbeşte şi el cu
admiraţie despre Teotim, mărturisind că a fost „un bărbat foarte strălucit prin cucernicia şi sfinţenia vieţii
sale‖(9). În anul 400 a luat parte la un sinod de la Constantinopol, la care au fost de faţă 22 de episcopi, şi
în lista celor care semnează documentele sinodului, Teotim este menţionat pe primul loc, ceea ce arată
atât stima personală de care se bucura din partea celorlalţi, cât şi prestigiul scaunului episcopal unde el
păstorea.
Pe vremea aceea s-a iscat o controversă cu privire la ortodoxia operei scriitorului bisericesc Origen,
mort ca martir în anul 253. Unii teologi şi episcopi, între care Teofil al Alexandriei şi Epifanie, episcop de
Salamina, în Cipru, susţineau că opera lui Origen conţine idei eretice şi că, deci, ea trebuie condamnată.
Epifanie a venit chiar la Constantinopol şi a încercat să obţină de la episcopii prezenţi acolo iscălituri pe o
condamnare a operelor lui Origen. Sfântul Ioan Gură de Aur - care era atunci patriarh al Constantinopolului
- avea o atitudine rezervată faţă de condamnarea lui Origen, ba chiar primise pe unii monahi izgoniţi din
Alexandria de către Teofil.
Teotim al Ţomisului se afla şi el în capitală cu prilejul acestei dispute şi, la cererea lui Epifanie de a
adera la condamnarea lui Origen, el a răspuns: „Eu, Epifanie, nu vreau să necinstesc pe acela care a
adormit demult atât de frumos (adică în credinţă şi ca martir) şi nu îndrăznesc să săvârşesc ceva nelegiuit
condamnând lucruri pe care cei dinaintea noastră nu le-au înlăturat‖ (10).
Nu ştim ce rezultat a avut opoziţia lui Teotim faţă de condamnarea scrierilor lui Origen, fiindcă
istoricii timpului care vorbesc despre această dispută nu dau şi alte amănunte. Un lucru trebuie totuşi
relevat şi anume că dintre toţi episcopii opozanţi este citat numai Teotim, iar prezentarea textuală a
cuvintelor lui sugerează prestigiul deosebit de care se bucura episcopul tomitan în cercurile teologice şi
bisericeşti din anul 403, când a avut loc dezbaterea. De altfel, istoricul Socrate îşi încheie relatarea despre
Teotim cu cuvintele: „acesta era bărbat foarte strălucit prin cucernicia şi sfinţenia vieţii sale‖.
Din toate acestea nu trebuie să deducem însă că Teotim era eretic origenist. Este adevărat că în
scrierile sale Origen are idei care nu sunt totdeauna conforme cu învăţătura Bisericii. Poate acest lucru
este şi explicabil pentru vremea de început a creştinismului, când Origen şi alţi scriitori nu s-au putut
desprinde total de gândirea filosofică păgână. Însă atitudinea pozitivă a lui Teotim trebuie înţeleasă în
sensul valorificării a ceea ce este bun în opera marelui scriitor; pe de altă parte, lui i se părea că o
condamnare după moarte, mai ales a unui om care a murit ca martir, nu este potrivită. Este de presupus că
Teotim aprecia pe Origen, aşa cum făcuseră Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie de Nazianz, care culeseseră
din operele sale şi publicaseră prima Filocalie, adică prima colecţie de texte patristice despre desăvârşirea
sufletească. Respectul lui Teotim pentru marele alexandrin era firesc, dacă ne gândim la ceea ce
însemnaseră şi continuau să însemne, chiar în anul 403, viaţa şi paginile lui Origen de filosofie asupra
netrecătoarelor frumuseţi duhovniceşti. Mai ales paginile de filocalie din lucrările lui Origen trebuie să-l fi
atras pe Teotim în chip deosebit, căci era preocupat de continua desăvârşire sufletească.
Din păcate, opera literară a lui Teotim nu ne este cunoscută. Istoricii timpului nu relatează decât
puţine lucruri. Fericitul Ieronim, înscriindu-l în galeria bărbaţilor iluştri, zice doar că „a publicat în formă de
dialog şi în stilul vechii elocinţe opere scurte şi comatice‖ (adică alcătuite din fraze scurte), adăugind: „aud
că mai scrie şi alte lucrări‖ (11). Dialogul folosit de Teotim în scrierile sale are o veche tradiţie în literatura
clasică greco-latină, care a trecut şi în creştinism.
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Mai aflăm câte ceva despre opera scriitoricească a lui Teotim din lucrarea Sacra parallela („Sfintele
paralele‖) a Sfântului Ioan Damaschin (+ 749), în care citim că episcopul tomitan a alcătuit o omilie la
cuvintele din Evanghelia după Matei 5, 23:
„Dacă îţi vei aduce darul tău la altar" este probabil o lucrare cu caracter moral-duhovnicesc. În
această operă sunt reproduse sentinţe morale ale Sfântului Teotim: „Cel ce păcătuieşte cu cugetul, prin
însăşi rapiditatea gândului, săvârşeşte păcatul complet, pe când faptele trupului pot fi întrerupte de
multe lucruri‖ (12). „Lucru grav nu este să suferi aspru, ci să suferi pe drept‖ (13); „a-ţi aminti cu
adevărat de Dumnezeu înseamnă a-ţi aminti de viaţă, iar a-L uita înseamnă a muri‖ (14). De aceea el
afirmă că nu este o fericire mai mare pentru creştin decât cunoaşterea lui Dumnezeu.
Sfântul Teotim a lăsat gânduri deosebit de frumoase despre liniştea sufletească a omului, ca o
metodă eficace în drumul său spre desăvârşire: „În mintea tulburată şi plină de griji nu se află nici un
gând frumos şi nu se revarsă peste ea harul lui Dumnezeu. A ajunge la desăvârşirea sufletului
înseamnă a-l elibera de griji, căci datorită grijilor se nimiceşte. De aceea se spune despre sufletul
desăvârşit că este, într-adevăr, ca un crin în mijlocul spinilor. Căci crinul din Evanghelie înseamnă
sufletul lipsit de griji, care nici nu se osteneşte, nici nu toarce şi totuşi este îmbrăcat mai frumos
decât slava lui Solomon (Matei 6, 28-29). Despre cei prinşi de multe griji pentru cele trupeşti,
Scriptura zice: Toată viaţa nelegiuitului este frământată (Iov, 15, 20). E într-adevăr neevlavios să-ţi
consumi toată viaţa în griji trupeşti şi să nu arăţi nici o preocupare pentru cele viitoare. Pentru ce
zice Ieremia în Plângerile sale: Cei care au fost crescuţi în purpură stau trântiţi în gunoi (4, 5)? Când
sălăşluim în gânduri strălucitoare şi arzătoare, atunci suntem educaţi în purpură. Când însă ne
amestecăm cu lucrurile pământeşti, atunci ne acoperim cu gunoi. Cel ce merge pe patru picioare
este cu totul necurat. Iar pe patru picioare merge acela care se încrede în lucrurile sensibile şi prin
grija pentru acestea îşi neglijează partea conducătoare a sufletului. După cum cei legaţi merg greu,
tot aşa cei legaţi de viaţa aceasta nu duc la bun sfârşit drumul curat al vieţii‖ (15).
Ne dăm seama din scurtele fragmente citate mai sus că gândirea Sfântului Teotim al Tomisului era
în consens cu a marilor părinţi ai Bisericii din veacul al IV-lea, supranumit „secolul de aur al literaturii
creştine‖, anume a Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa şi loan Gură de Aur, şi
totodată, la nivelul lor filocalic. De asemenea, trăirea virtuţilor creştine de către Sfântul Teotim era o
realitate, el vorbind desigur din experienţa proprie. Tot ce ştim despre el, şi anume: cumpătarea, modestia,
puterea rugăciunii sale, într-un cuvânt, sfinţenia vieţii, l-au ridicat în ochii contemporanilor şi chiar ai
barbarilor, care făcuseră din el „zeul romanilor‖.
O asemenea personalitate spirituală pe scaunul episcopiei Tomisului a dat strălucire eparhiei şi
oraşului său, s-a impus în lumea creştină ca un „bărbat ilustru‖.
Prof. Dr. Emilian Popescu
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 166-172 Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului
SFINTE MOAȘTE
Sfântul Ierarh Teotim I Scitul a fost episcop al Tomisului la sfârșitul secolului IV și începutul
secolului V. Se numea Scitul întrucât era de origine daco-roman. A fost un episcop vestit, pentru care i se
spunea și Filosoful, fiind cinstit de toți ierarhii din vremea sa, printre care și de Sfântul Ierarh Ioan Gură de
Aur, cu care era foarte apropiat.
În viața sa a făcut și numeroase minuni. Apoi, ajungând la adânci bătrâneți, și-a dat sufletul în
mâinile lui Hristos, iar sfintele sale moaște au fost cinstite multă vreme, atât la Tomis și în Dobrogea, cât și
în Capadocia, Constantinopol și în întreg imperiul roman de răsărit.
Sursa: Sfinte Moaște din România
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SFINȚII IERARHI MĂRTURISITORI ILIE IOREST ŞI SAVA BRANCOVICI,
MITROPOLIŢII TRANSILVANIEI (24 Aprilie)
TROPAR. GLASUL AL 8-LEA

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui
Hristos, îndreptători ai poporului, preafericiţi ierarhi purtători de
biruinţă, Sfinţilor Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de
cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele
noastre.
CONDAC. GLASUL AL 4-LEA …Arătatu-Te-ai astăzi...

Ierarhilor preaîncuviinţaţi ai dreptei credinţe şi apărători
ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pe toţi cei dreptcredincioşi, care
cântă pururea: bucuraţi-vă Sfinţilor Ierarhi Iorest şi Sava,
minunaţi mărturisitori ai Domnului.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
1) Viaţa Sfântului Ierarh Ilie Iorest
Între mitropoliţii de vrednică pomenire ai Transilvaniei de altă dată se numără la loc de cinste şi Sfântul
Ierarh şi Mărturisitor Ilie Iorest, care a păstorit la Alba Iulia între anii 1640-1643. Venea în acest scaun după
unii mari mitropoliţi, fiind urmat apoi de şi mai vrednicii ierarhi Simion Ştefan (cel care va tipări prima ediţie
integrală a Noului Testament în româneşte, în 1648) şi Sfântul Sava Brancovici.
De numele mitropolitului Iorest - ca şi de acela al lui Sava - se leagă acţiunea energică de apărare a
Ortodoxiei româneşti din Transilvania, în faţa încercărilor de calvinizare şi de înstrăinare de neam a
românilor, pornite de principii şi de superintendenţii calvini de atunci.
Viaţa Sfântului Ilie Iorest poate fi reconstituită numai pe baza câtorva izvoare documentare, într-atât de
tulburată i-a fost activitatea. Este vorba de următoarele mărturii: două însemnări pe manuscrise slavone de
la mănăstirea Putna, o scrisoare a ierarhilor moldoveni, prin care-l recomandau ţarului Rusiei, şi câteva ştiri
ale unor cronicari transilvăneni (1). Din scrisoarea către ţarul Mihail Feodorovici Romanov, cu data de 2
iunie 1645, aflăm că „acest arhiereu cu numele Iorest este născut în părţile ţării ungureşti, dar din copilărie
a fost dat la învăţătură şi instruit în ţara noastră, a Moldovei, în mănăstirea Putna, şi în aceeaşi mănăstire a
fost călugărit, iar după un timp oarecare, ridicat la treapta preoţiei‖ (2). Reiese că Iorest era un
transilvănean, probabil din părţile învecinate cu Moldova, sau din Maramureş, aşezat de tânăr în ctitoria lui
Ştefan cel Mare, unde au vieţuit, în curgerea veacurilor, aţâţia călugări transilvăneni.
După ce a învăţat carte şi rânduielile bisericeşti, a fost tuns în monahism, primind numele de Iorest, iar
după un timp a fost hirotonit preot, adică ieromonah.
Actul hirotoniei sale a putut fi săvârşit, fie de mitropolitul cărturar Anastasie Crimca, acela care păstorea
pe atunci în scaunul de la Suceava (c. 1607-1629), fie de fostul episcop Efrem al Rădăuţilor, retras din
scaun şi aşezat la mănăstirea Moldoviţa, nu departe de Putna, fie de urmaşul său la Rădăuţi, episcopul
Evloghie (1623-1627). Pe ultima filă a unei Psaltiri slavone în manuscris, din veacurile XV-XVI, aflată la
Putna, apare şi semnătura: „ieromonah Iorest, vlet 7133 (=1625), noiembrie, 8‖ (3). Presupunem că
aparţinea viitorului mitropolit. Fiind ieromonah în 1625, iar mitropolit în 1640, socotim că s-a născut prin
1600, deci tocmai în zilele de glorie ale lui Mihai Viteazul, care înfăptuise prima unire politică a celor trei ţări
româneşti.
În 1637, un preot, Manoil din Suceava, termina de copiat o lucrare a cunoscutului aghiograf bizantin,
Simion Metafrastul (sec. X), în slavoneşte, început, sub îndrumarea mitropolitului Anastasie Crimca şi
continuată sub aceea a „ieromonahului Iorest, egumen‖, după cum aflăm dintr-o însemnare pe manuscrisul
respectiv (azi în Biblioteca Saltâcov - Scedrin din Leningrad) (4). Probabil este viitorul mitropolit, ajuns între
timp egumen al ctitoriei şi necropolei lui Ştefan cel Mare; înseamnă că era un călugăr cu alese preocupări
cărturăreşti, care va fi avut şi legături cu şcoala miniaturistică de la mănăstirea Dragomirna, îndrumată de
mitropolitul Anastasie Crimca.
La 3 septembrie 1640 a trecut la cele veşnice mitropolitul Ghenadie al II-lea al Transilvaniei. Chiar a
doua zi, superintendentul confesiunii calvine din Transilvania, Ştefan Katona Geleji, îl informa pe principele
Gheorghe Rakoczy I despre decesul mitropolitului, făcând recomandări şi cu privire la condiţiile care ar
trebui impuse succesorului său. Dintr-o scrisoare a aceluiaşi superintendent către principe, reiese că au
fost recomandaţi trei candidaţi pentru scaunul mitropolitan vacant: Meletie Macedoneanul, egumenul
mănăstirii Govora, care tipărise acolo mai multe cărţi în slavoneşte şi în româneşte - susţinut de Matei
Basarab -, protopopul din Haţeg, susţinut şi dorit de preoţi, precum şi „un moldovean‖, recomandat de
Vasile Lupu, care nu era altul decât ieromonahul Iorest (5).
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Din corespondenţa ulterioară a lui Geleji cu principele rezultă că n-a găsit nici un candidat pentru
ocuparea scaunului mitropolitan din Alba Iulia, care să fie dispus „să-şi schimbe religia din temelie (in
fundamentibus)‖, recomandându-i să se lucreze progresiv şi cu prudenţă pentru calvinizarea românilor (6).
În sfârşit, printr-o altă scrisoare, cu data de 8 octombrie 1640, superintendentul îşi exprima nemulţumirea
că principele Gheorghe Rakoczy -, cedând stăruinţelor lui Vasile Lupu -, a recunoscut ca mitropolit al
românilor ortodocşi din Transilvania „un moldovean‖, adică pe Ilie Iorest (7).
Potrivit tradiţiei, noul mitropolit a fost hirotonit la Târgovişte, în catedrala ctitorită de Neagoe Basarab,
de către mitropolitul Teofil care păstorea atunci. Din soborul Sfintei Liturghii vor fi făcut parte sufraganii săi,
Ignatie Sârbul de la Râmnic şi Ştefan de la Buzău, ori unii arhierei greci veniţi în Ţara Românească după
ajutoare. Fără îndoială că Matei Basarab va fi oferit noului ierarh felurite daruri, aşa cum au primit toţi
ceilalţi mitropoliţi ai Transilvaniei. De altfel, se cunosc şi alte danii ale lui Matei Basarab făcute unor biserici
româneşti din Transilvania, el fiind şi ctitorul bisericii din Turnu Roşu, lângă Sibiu.
Probabil, cu ocazia recunoaşterii sale în scaun de către principele Gheorghe Rakoczy I, i se vor fi
impus unele restricţii - în vederea calvinizării Bisericii româneşti -, aşa cum s-a întâmplat cu toţi mitropoliţii
ortodocşi ai Transilvaniei, pe care el nu le-a respectat, cum vom constata în cele ce urmează.
Se cunosc puţine lucruri din activitatea lui ca mitropolit. În 1641 a apărut la Alba Iulia Evanghelia cu
învăţătură, dată la tipar încă din timpul înaintaşului său, Ghenadie, fiind terminată, după cum se preciza în
prefaţă, în timpul lui „Iorist archimitropolit‖. Cartea era o retipărire - aproape pagină cu pagină - a
Evangheliei cu învăţătură, tradusă din slavoneşte de preoţii Iane şi Mihai de la biserica Sfântul Nicolae din
Şcheii Braşovului şi tipărită de diaconul Coresi, la Braşov, în 1580-1581 (8).
În tot cursul păstoririi, a făcut vizite canonice în eparhia sa - care cuprindea întreagă Transilvania - spre
a cunoaşte la faţa locului protopopii şi preoţii, bisericile şi mănăstirile, starea religios-morală a
credincioşilor, învăţătura şi starea materială a clerului. De pildă, la începutul lunii iulie 1641, era în părţile
Făgăraşului, iar peste câteva zile era la Braşov (9). Potrivit vechiului obicei, va fi convocat, la Alba Iulia, o
dată sau de două ori pe an, „soborul mare‖ al eparhiei, format din protopopi şi din unii preoţi, care va fi luat
felurite măsuri de interes general bisericesc. De asemenea a făcut hirotonii de preoţi pentru parohiile
eparhiei sale.
Păstoria Vlădicii Iorest ia Alba Iulia n-a fost de lungă durată, căci în februarie 1643 a fost înlăturat în
chip brutal din scaun, prin uneltirile cârmuiturilor calvini ai Transilvaniei de atunci. Cauza principală trebuie
să o căutăm în aceea că n-a îndeplinit nici una din îndatoririle care i-au fost impuse la numire, ci a rămas
statornic în credinţa ortodoxă, împreună cu păstoriţii săi. Presupunem că se va fi împotrivit şi presiunilor,
exercitate asupra sa de către superintendentul calvin, de a difuza printre preoţii şi credincioşii săi
cunoscutul Catehism calvinesc, redactat în româneşte şi tipărit în 1642, căruia îi va da Varlaam al Moldovei
cunoscutul Răspuns din 1645. Vlădica Iorest a fost întărit în convingerile sale ortodoxe şi îndrumat să
reziste în faţa tuturor presiunilor nu numai de formaţia sa ortodoxă dobândită la Putna, ci şi de sinodul
întrunit la Iaşi, în septembrie-octombrie 1642, care a aprobat Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă al
Kievului. Vreun călugăr de la Putna va fi fost trimis la Alba-Iulia, ca să-l informeze despre cele discutate la
Iaşi, de reprezentanţii Patriarhiei Ecumenice, ai Bisericii kieviene şi al Bisericii din Moldova.
Este sigur că la înlăturarea mitropolitului Iorest din scaun au stat şi raţiuni de ordin politic, determinate
de înăsprirea relaţiilor dintre Gheorghe Rakoczy şi Vasile Lupu, care îl recomandase la ocuparea scaunului
mitropolitan (10).
Acuzaţiile care se aduceau neînfricatului apărător al dreptei-credinţe le cunoaştem din scrisoarea
ierarhilor moldoveni, cu data de 2 iunie 1645, prin care recomandau ţarului Rusiei pe Ilie Iorest. „Pe urma precizau ei - dacă au trecut trei ani, a îndemnat diavolul, care urăşte cele bune, pe popa cel mare al craiului
cu numele Gheorghe Ciulai, care este. în erezia luterană în care sunt şi craiul şi toţi ungurii, şi l-au defăimat
pe acest Iorest, arhiereul creştinilor români, la craiul Rakoczy Gheorghe şi au adus mărturii mincinoase şi iau făcut mare nedreptate şi i-au luat tot ce avea, l-au legat şi l-au închis în temniţă nouă luni şi a suferit în
surghiun şi împreună cu el mulţi preoţi creştini, nu pentru altă vină decât pentru credinţa creştină, voind să-i
convertească la luteranism. Şi pentru că nu aveau ce să-i facă, văzând că ţine tare şi neclintit la credinţa
sa, însuşi craiul Rakoczy i-a dat, - cu garanţia a 24 de chezaşi -, 1000 de taleri, ca să-i restituie degrabă în
vistieria crăiască şi l-a liberat, ca să adune şi să plătească pentru acei chezaşi. De aici, a venit în
mănăstirea sa, la Putna...‖(11).
Adevăratele motive ale alungării sale din scaun reies şi din spusele tradiţiei, consemnate mai târziu în
opere scrise. De pildă, Samuil Micu, în lucrarea sa: Scurtă cunoştinţă a istoriei românilor, scria că Ilie Iorest
„au fost pârât ca cum ar fi om cu viaţă necuviincioasă şi scandalos, pentru care lucru, din porunca lui
Racoţi, domnul Ardealului, la Bălgrad (Alba-Iulia, n.n.) în consistoriu au fost judecat şi lăpădat din episcopie
şi dat în mâni mireneşti să se pedepsească. Alţii zic că pentru împotrivirea păstoricească cu care s-au pus
împotriva eresului calvinesc şi nu au voit a primi împărtăşirea lui, la carea domnul ţării îl silea, au fost
lăpădat din episcopie şi ca să nu vază că pentru credinţă pătimeşte, i-au scornit nume rău şi i-au făcut pâră
mincinoasă‖ (12). Iar Gheorghe Şincai, comentând diploma de recunoaştere în scaun a lui Simion Ştefan,
în care Ilie Iorest era prezentat ca om cu viaţă imorală, scria: „Vezi cum se meşteşugea calvinii să tragă la
credinţa şi legea lor pe bieţii români din Ardeal!
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Drept aceia, lesne poţi crede că pe mitropolitul Bălgradului Elia Iorest... nu pentru bârfele ce se scriu în
diplomatul acesta s-au lepădat din vlădicie, ci pentru că n-au primit Catehismul (calvinesc, n.n.)‖ (13).
Însuşi istoricul unit Augustin Bunea, care prezintă tendenţios chipul mitropolitului Iorest, era nevoit să
recunoască faptul ca principele calvin Gheorghe Rakoczy I nu putea să-l pedepsească pentru convingerile
sale religioase, adică pentru credinţa sa ortodoxă, întrucât prin cunoscutele legiuiri medievale transilvănene
Approbatae Constitutiones era oprită asuprirea religioasă şi trecerea forţată la altă confesiune, pe când
imoralitatea putea fi pedepsită şi de autoritatea civilă, fie cu moartea, în cazul celor căsătoriţi, fie cu
amendă în bani şi bătaie, în cazul celor necăsătoriţi (14). Deci, trebuia găsit un temei legal care să justifice
scoaterea mitropolitului din scaun. O îndepărtare pentru credinţa sa ortodoxă ar fi provocat nemulţumirea
celor doi domni din Ţara Românească şi Moldova, Matei Basarab şi Vasile Lupu, cu care Gheorghe
Rakoczy avea tot interesul să păstreze relaţii de bună vecinătate. Chiar şi faptul că a primit 1000 de taleri
din partea lui Rakoczy - sumă enormă pentru acest timp - ca să-şi răscumpere cei 24 de garanţi, trebuie
interpretat ca o tactică a aceluia de a fi considerat de vecinii săi ortodocşi ca un principe tolerant în
probleme religioase.
În afară de aceasta, din diploma de confirmare a lui Simion Ştefan ca mitropolit, din 10 octombrie 1643,
reiese că Iorest a fost judecat de un „săbor mare, de toţi protopopii şi preoţii româneşti de legile grecească
şi sârbească (ortodoxă, n.n.)‖. Desigur, cârmuitorii calvini nu puteau lua singuri hotărâri împotriva lui, pentru
ca să nu supere pe cei doi domnitori români; din această pricină, i-au înscenat un proces, în care au apărut
ca acuzatori şi judecători proprii săi protopopi, desigur din aceia care erau interesaţi sub raport material în
acţiunea prozelitistă calvină. N-ar fi exclus ca între judecătorii lui să fi apărut şi mireni calvini, cum se va
întâmpla peste patru decenii, în procesul înscenat mitropolitului Sava Brancovici.
Înlăturat din demnitatea arhierească, Iorest a fost aruncat în închisoare, unde a pătimit timp de nouă
luni, împreună cu „mulţi preoţi creştini‖, între care vor fi fost şi călugări de la catedrala mitropolitană, care
s-au opus acţiunii de calvinizare a românilor.
Din moment ce a stat nouă luni închis, înseamnă că a fost eliberat prin noiembrie 1643. După aceea a
plecat la Putna, aşa cum aflăm din scrisoarea ierarhilor moldoveni către ţarul Rusiei. Nu mai avem alte ştiri
despre el până în iunie 1645, când a plecat în Rusia pentru a strânge banii trebuitori achitării celor 1000 de
taleri. Presupunem, însă, că va fi participat la acel sobor al ierarhilor din Moldova şi Ţara Românească convocat de mitropolitul Varlaam al Moldovei -, ca să ia atitudine împotriva Catehismului cu caracter calvin,
tipărit la Prisaca în 1642, şi să aprobe cunoscuta replică a mitropolitului moldovean: Răspuns împotriva
Catehismului calvinesc. Păstorind aproape trei ani în Transilvania, Vlădica Iorest va fi putut împărtăşi celor
prezenţi amănunte interesante nu numai asupra doctrinei calvine, ci mai ales asupra metodelor prozelitiste
folosite de cârmuitorii calvini din Transilvania pentru atragerea românilor la confesiunea lor.
În iunie 1645, Mitropolitul Iorest a plecat în Rusia, pentru a strânge ajutoare, aşa cum făcuseră şi alţi ierarhi
şi călugări transilvăneni. Avea asupra lui scrisoarea de recomandare către ţarul Rusiei, Mihail Feodorovici
Romanov, dată în Suceava, la 2 iunie 1645. Un astfel de act primise şi din partea lui Vasile Lupu.
Era însoţit de călugărul Gherman - desigur din mănăstirea Putna - şi de nepotul său, Jurca. La 28 iunie
1645 era în oraşul de graniţă Putivlia (între Ucraina şi Rusia), iar la 24 august, la Moscova.
Prezentându-se la biroul ambasadorilor, a înmânat cele două scrisori şi a declarat că „a fost mitropolit
în Alba-Iulia şi din cetatea aceasta l-au alungat ungurii, pentru credinţa ortodoxă şi creştinească, şi i-au
făcut multe necazuri. A venit pe urmă în Moldova..., iar de aici a plecat să se închine Maiestăţii Sale Ţarului
din Moscova‖ (15).
Primit într-o primă audienţă, el a oferit ţarului părticele din moaştele Sfântului Dumitru din Tesalonic,
primind în schimb felurite daruri şi bani. Se pare că a rămas în Moscova până în primăvara anului următor,
din moment ce în octombrie 1645 solicita să i se dea lemne de foc, precum şi permisiunea de a cerceta
Lavra Sfântul Serghie, împreună cu cei doi însoţitori (16). Fiind om de carte, presupunem că în acest
răstimp a luat cunoştinţă de unele lucrări teologice scrise în slavo-rusă, a cercetat renumitele biserici ale
Kremlinului şi din oraşul Moscova, cele din Lavra Sfântul Serghie a slujit în diferite biserici şi a cunoscut
vlădici, preoţi şi călugări ruşi.
Potrivit obiceiului, la plecare se va fi prezentat din nou ţarului, în aşa numita „audienţă de adio‖. Am
putea presupune că la reîntoarcere va fi cercetat şi Kievul, unde păstorea mitropolitul de neam român,
Petru Movilă (1633-1646). Reîntors în Moldova, desigur va fi trimis cei 1000 de taleri în vistieria principelui
Transilvaniei.
Şi-a petrecut restul vieţii în mănăstirea sa de metanie, la Putna, unde s-a ocupat în continuare cu
studiul, cu săvârşirea de slujbe şi poate cu copierea de manuscrise. A murit la adânci bătrâneţi, după cum
aflării dintr-o însemnare slavonă scrisă pe un Minei manuscris pe ianuarie, de la Putna: „Ca să se ştie
când a murit Vlădica Iorist, în anul 7186 (= 1678), luna martie 12‖ (17). Înseamnă că el îşi doarme
somnul de veci alături de marele ctitor al mănăstirii şi apărător al creştinătăţii, Ştefan cel Mare. Probabil că
a fost îngropat în afara bisericii, pe latura de sud, unde s-au descoperit mai multe morminte arhiereşti.
Din puţinele izvoare documentare care s-au păstrat, reiese că Mitropolitul Iorest a fost un strălucit
promotor al unităţii româneşti, căci, transilvănean fiind, a întreţinut strânse legături cu Moldova, mai ales cu
mănăstirea Putna, unde a fost călugărit şi a trăit cea mai mare parte a vieţii, dar şi cu Ţara Românească,
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unde a fost hirotonit arhiereu. Dar mai presus de toate, a fost un neobosit apărător al Ortodoxiei în
Transilvania, suferind, pentru credinţa sa dreptmăritoare, nouă luni de închisoare şi scoaterea silnică din
scaunul mitropolitan. Prin stăruinţă în „legea strămoşească‖, el a oferit preoţilor şi credincioşilor săi o pildă
vrednică de urmat, contribuind la întărirea Ortodoxiei şi la stăvilirea acţiunii de dezbinare sufletească a
românilor ortodocşi, patronată de calvini. Dacă la acestea adăugăm şi alesele sale preocupări cărturăreşti,
ca şi contribuţia sa la întărirea legăturilor cu Rusia şi cu Biserica Ortodoxă din această ţară, vom avea o
imagine şi mai deplină a ierarhului însufleţit de dragoste faţă de Hristos, de pământul strămoşesc şi de
neamul său, care a fost Iorest, Mitropolitul Transilvaniei.
Ţinând seama de viaţa sa curată, de năzuinţa după dulceaţa contemplaţiei, dar mai ales de statornicia
sa în credinţa pravoslavnică şi de suferinţele îndurate pentru apărarea ei, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 28 februarie 1950, a hotărât, - pe baza unui referat prezentat de
mitropolitul de atunci al Transilvaniei, Nicolae Bălan -, ca acest vrednic ierarh să fie cinstit de Biserica
noastră ca sfânt mărturisitor al dreptei-credinţe. S-a rânduit ca el să fie prăznuit la 24 aprilie, o dată cu
Sfântul Sava Brancovici, urmaş al său, după câteva decenii, care de asemenea a fost întemniţat şi înlăturat
din scaun pentru râvna sa întru apărarea credinţei ortodoxe. Canonizarea lor solemnă s-a făcut în
catedrala „Reîntregirii‖ din Alba Iulia, în cadrul unor slujbe săvârşite de un ales sobor de ierarhi, preoţi şi
diaconi, în ziua de 21 octombrie 1955.
S-a alcătuit tot atunci slujba şi sinaxarul celor doi Sfinţi Mărturisitori, iar ma târziu, slujba Acatistului,
care se săvârşesc mereu, mai ales în catedrala episcopală din Alba-Iulia, deci acolo unde au păstorit ei cu
trei veacuri şi mai bine în urmă. În numeroase biserici s-a zugrăvit chipul Vlădicăi Iorest, unii din cei care
îmbracă haina monahală îşi iau în călugărie numele său, iar bunii creştini se străduiesc să-i urmeze viaţa
de muncă, de rugăciune, de sfinţenie şi de râvnă faţă de credinţa strămoşească.
Pr. Prof. Mircea Păcurariu
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2) Viaţa Sfântului Ierarh Sava Brancovici
Biserica Ortodoxă Română din Transilvania de altădată şi-a desfăşurat activitatea în împrejurări
deosebit de vitrege, determinate de asupririle naţionale, sociale şi religioase la care era supus poporul
nostru. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă a avut un rol covârşitor în istoria lui, fiind - pe atunci - singura
instituţie în jurul căreia se desfăşura întreaga viaţă naţională culturală şi religioasă a românilor. Mitropolia
Ortodoxă de aici a avut ierarhi de seamă, care şi-au stabilit succesiv reşedinţa la mănăstirea Râmeţ, la
Hunedoara, la Feleac lângă Cluj, la mănăstirea de la Geoagiu şi, în cele din urmă, la Alba-Iulia sau
Bălgrad, cum se numea pe atunci.
O dată cu păstrarea conştiinţei de unitate naţională românească, aceştia şi-au închinat viaţa trăirii
credinţei strămoşeşti şi apărării ei faţă de încercările prozelitiste ale catolicilor, până pe la mijlocul secolului
al XVI-lea, apoi ale calvinilor, până la sfârşitul veacului următor. Prin atragerea românilor la aceste două
confesiuni - mai ales la cea calvină - nu se urmărea altceva decât înstrăinarea acestora de propriul lor
neam, contopirea lor în rândul păturii conducătoare maghiare.
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Rezistând la încercările prozelitiste ale principilor calvini din Alba-Iulia, - Gabriel Bethlen, Gheorghe
Rakoczy I, Gheorghe Rakoczy II şi mai ales Mihail Apaffi, toţi din secolul al XVII-lea, - Biserica Ortodoxă
Română, cu ierarhii şi preoţii ei, a izbutit să-şi menţină păstoriţii în dreapta-credinţă, înlăturând prin
aceasta, şi primejdia înstrăinării lor ca neam.
Între vlădicii care s-au ridicat cu dârzenie împotriva încercărilor de calvinizare a credincioşilor,
trebuie aşezat la loc de cinste şi mitropolitul Sava Brancovici. Spre deosebire de alţi ierarhi anteriori, viaţa
lui este cunoscută destul de amănunţit din Cronica sârbească scrisă de fratele său Gheorghe (1). Din acest
document se poate afla că viitorul mitropolit făcea parte dintr-o veche familie sârbească, se pare originară
din părţile Herţegovinei, din localitatea Korenici. Pe la sfârşitul veacului al XVI-lea, această familiei s-a
refugiat în părţile Aradului, din pricina expansiunilor otomane. Trăind atâta vreme printre români, familia
Brancovici s-a românizat, fapt desprins şi din semnătura mitropolitului, care apare uneori sub forma
„Brâncoveanu‖. Din această familie au făcut parte mai mulţi episcopi, care i-au servit de model în apărarea
Ortodoxiei.
Viitorul mitropolit al Ardealului s-a născut în jurul anului 1620, în Ineu, primind la botez numele
Simeon. A învăţat carte în casa părintească, apoi a călătorit prin Ungaria, prin Serbia şi Bulgaria şi, în cele
din urmă, s-a îndreptat spre mănăstirea Comana, la sud de Bucureşti, unde se găsea vlădica Longhin,
unchiul său. Desigur, acolo şi-a completat şi învăţătura. Aflând de moartea tatălui, a doi fraţi şi a unei
surori, s-a reîntors acasă, apoi s-a căsătorit şi a avut copii, dar aceştia au murit de mici.
Între timp, a murit Gheorghe Brancovici, protopopul Ineului, o altă rudenie. Credincioşii de acolo au
rugat atunci pe tânărul Simeon să-şi închine viaţa Slujirii lui Dumnezeu ca preot-protopop. Răspunzând
stăruinţelor acestora, a plecat la vlădica Longhin, iar de acolo s-au îndreptat împreună spre Târgovişte, ca
să-i ceară mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei să-l hirotonească preot. După un nou popas la Comana,
preotul Simeon se reîntoarce la turma sa duhovnicească din Ineu. Dar abia ajuns între ai săi, află că soţia îi
murise cu puţine zile înainte de hirotonie, iar bătrâna sa mamă se călugărise. A păstorit mai mulţi ani ca
preot-protopop în Ineu, îngrijindu-se nu numai de viaţa duhovnicească a păstoriţilor, ci şi de apărarea lor în
faţa cotropitorilor turci. De multe ori, căci ei îşi întinseseră stăpânirea până în apropierea Ineului, pe care
principele Gheorghe Rakoczy l-a transformat într-o puternică fortăreaţă (în 1552, Banatul şi o parte din
Crişana au devenit "paşalâc", cu centrul la Timişoara) (2).
Dar în vara anului 1656 se petrece o nouă schimbare în viaţa tânărului preot-protopop din Ineu.
Murind atunci mitropolitul Simion Ştefan al Transilvaniei, soborul de preoţi şi mireni ortodocşi la Alba-Iulia în
vederea alegerii unui nou titular al scaunului mitropolitan a găsit vrednic pentru această înaltă slujire tocmai
pe protopopul văduv Simeon Brancovici din Ineul Aradului.
Potrivit vechiului obicei, acesta a plecat în Ţara Românească, unde a fost călugărit, sub numele de
Sava, în catedrala mitropolitană din Târgovişte, la praznicul Înălţării Sfintei Cruci. Erau de faţă: mitropolitul
Ştefan al Ungrovlahiei, unchiul său, Longhin, şi alţi arhierei străini aflaţi atunci în capitală. Trecut prin
treptele ierarhice şi monahale, în ziua de 16 septembrie 1656 a fost hirotonit arhiereu în aceeaşi catedrală,
încărcat cu daruri, oferite de domnitorul Constantin Şerban-Basarab, s-a reîntors la turma sa
duhovnicească, fiind primit cu mare cinste în reşedinţa sa din Alba-Iulia.
Deşi îndelungată, activitatea lui ca mitropolit a fost mult tulburată de acţiunea prozelitistă pe care
încercau să o desfăşoare printre românii ortodocşi conducătorii confesiunii calvine maghiare, sprijiniţi de
înşişi principii Transilvaniei, dar şi de războaiele şi de schimbările din primii ani ai păstoriei sale.
Pe plan politic, între anii 1657-1662, în Transilvania au avut loc permanente frământări de ordin
intern, determinate de luptele pentru putere între diferiţi pretendenţi la conducerea principatului, unii
sprijiniţi de turci, alţii de Dieta Transilvaniei. Frământările interne au avut însă şi alte consecinţe şi anume
mai multe incursiuni ale forţelor otomane în ţară, în vederea impunerii pe tron a favoritului lor. În astfel de
împrejurări, era firesc să ne aşteptăm şi la o serie de neajunsuri pentru mitropolit inevitabile în cazul unor
schimbări dese de cârmuituri politici. Sprijinind tendinţa antiotomană a principelui Gheorghe Rakoczy II,
contracandidatul său, Acaţiu Barcsay, a înlă¬turat pe Sava din scaun, în iulie 1660, înlocuindu-l cu un cleric
rus, Ghenadie, originar din Putivlia, fost preot în Alba-Iulia. Acestuia i s-au impus 13 restricţii, care
urmăreau facilitarea acţiunii prozelite calvine; a murit însă la Sibiu în vara aceluiaşi an (3). Abia noul
principe, Mihail Apaffi, numit de turci, - un calvin convins - a acordat lui Sava o nouă diplomă de confirmare
în scaunul mitropolitan, cu data de 23 aprilie 1662. De-acum înainte, păstorirea lui s-a desfăşurat fără
întrerupere, până în 1680, deşi cu multe neajunsuri, pricinuite de refuzul său de a colabora cu principele şi
ceilalţi conducători ai confesiunii calvine.
Cu toate că era într-o situaţie grea, mitropolitul Sava a obţinut totuşi din partea lui Apaffi
permisiunea de a face o călătorie în Rusia, după ajutoare, aşa cum făcuseră cu câteva decenii în urmă,
unchiul său, Longhin, şi mitropolitul Ilie Iorest.
Călătoria este descrisă, pe larg în Cronica fratelui său, care-l însoţea, dar poate fi reconstituită şi din
alte izvoare. A plecat din Alba-Iulia la începutul anului 1668, trecând prin Iaşi, prin Cracovia, unde; a fost
primit de regele Jan Kazimierz al Poloniei, ajungând la Moscova la sfârşitul lunii mai. Aici a fost primit într-o
primă audienţă de ţarul Rusiei, Alexei Mihailovici Romanov, care-l primise şi pe Ilie Iorest, şi de la care
dobândise mai multe obiecte de cult şi o sumă însemnată de bani (4).
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În ziua următoare, a depus la biroul ambasadorilor din Moscova un memoriu, care era un adevărat
program de luptă anti-otomană, subliniind faptul că sârbii, bulgarii şi românii "sunt în mare lipsă, necaz şi
strâmtorare", dar „cu oaste gata‖ (5). Mitropolitul Sava a „rămas în această capitală până spre sfârşitul
lunii august. În ziua de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel slujise în biserica Uspenia din Kremlin, alături de
Patriarhii Paisie al Alexandriei, Macarie al Antiohiei, acela al Moscovei şi de alţi ierarhi, ruşi sau străini,
prezenţi la lucrările unui sinod convocat aici în 1666, pentru judecarea fostului Patriarh Nicon.
Tot acum a avut prilejul să viziteze marile monumente de artă, mănăstirile şi bisericile din Moscova
şi din împrejurimi, a cunoscut ierarhi, stareţi, călugări şi preoţi ruşi. La 2 august 1668 a fost primit într-o
nouă audienţă de către ţar, care i-a acordat un ajutor bănesc substanţial pentru Biserica sa; la sfârşitul
aceleiaşi luni a dobândit şi un hrisov, prin care i se asigur privilegiul - nu numai lui ci urmaşilor săi în scaun
- să meargă în Rusia după milostenie, la fiecare şapte ani (6). Înainte de sărbătorile Crăciunului din 1668
va fi ajuns la reşedinţa sa din Alba-Iulia (7).
După întoarcerea din această călătorie, pentru mitropolitul Sava a început o perioadă de asupriri din
partea principelui Mihail Apaffi şi a conducătorilor confesiunii calvine, conştienţi că prin astfel de legături i-a
crescut hotărârea de a rezista faţă de noile încercări de calvinizare a Bisericii Ortodoxe. Se adăuga la
aceasta şi teama lui Apaffi - om de încredere al turcilor - că Sava urmărise şi interese de natură politică. O
primă măsură s-a luat la 20 februarie 1669, când principele, instigat de superintendentul calvin Petru
Kovasznai din Alba-Iulia, a dat un decret prin care s-au impus o serie de îndatoriri şi restricţii, urmărindu-se
calvinizarea Bisericii româneşti. Între altele, mitropolitul era subordonat superintendentului calvin, atât în
hirotonirea preoţilor şi a protopopilor precum şi în destituirea celor nevredri sau reprimirea celor ce
făgăduiesc îndreptarea vieţii, în vizitarea canonică a bisericilor, în revizuirea cauzelor grele bisericeşti şi
convocarea şi conducerea sinodului general românesc... (8).
La începutul anului 1670, Vlădica Sava a făcut o călătorie în Ţara Românească. Cu acest prilej
Antonie Vodă din Popeşti, împreună cu mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei, cu sufraganii acestuia de la
Râmnic şi de la Buzău, cu boierii din divan, au acordat o danie anuală de 6000 de bani mitropoliei
Transilvaniei. Se continua astfel ajutorarea pe care o dăduseră şi înaintaşii săi, Matei Basarab şi
Constantin Şerban, ştiind că aceasta era „ca o corabie ce se leagănă în mijlocul valurilor mării, lipsită de
cele din urmă mijloace, stând în mijlocul a tot soiul de eretici de felurite credinţe şi fiind hulită de ei din toate
părţile în deosebite chipuri" (9). În 1672 Vlădica Sava sfinţea mănăstirea Moisei din Maramureş, poate
renovată atunci, iar peste doi ani, biserica din Vlădeni, lângă Braşov (10).
În anul 1657, „având grijă de lucrurile bisericeşti şi multe lipse a preoţilor, a bisericilor şi a
creştinilor‖, a adunat în sobor pe toţi "juraţii scaunului şi protopopi‖, în mănăstirea-reşedinţă din Alba-Iulia.
Cei prezenţi - sub conducerea mitropolitului - au luat o serie de hotărâri, care au ajuns până la noi sub
forma a două „aşezăminte soborniceşti‖. După cuprinsul lor, aceste hotărâri pot fi împărţite în patru grupe.
Cele mai însemnate priveau românizarea slujbelor bisericeşti. Chiar în fruntea hotărârilor soborniceşti se
afla dispoziţia: „Cuvântul lui Dumnezeu să se vestească în limba noastră rumăneşte creştinilor în
biserică şi unde va trebui şi va fi lipsă‖.
În continuare, apăreau sub o altă formă, măsuri precise împotriva preoţilor care vor sluji tot în
slavoneşte. Trebuie subliniat aici că mitropolitul Sava a fost primul ierarh despre care ştim că a dat
dispoziţii, în scris privind săvârşirea slujbelor în româneşte. Reţinem apoi că tot acum s-a hotărât ca
„vestirea‖ sau „predicarea‖ cuvântului lui Dumnezeu să se facă nu numai în biserică, ci „unde va trebui şi va
fi lipsă‖, iar cărţile româneşti să se citească aici, dar „şi într-alte locuri unde va fi lipsă‖. Se va fi gândit
desigur la cununii, înmormântări ş.a. În a doua listă apare şi îndatorirea preoţilor pentru catehizarea copiilor
în biserică, măsură care de asemenea se precizează acum, pentru prima oară, în scris. A doua grupă de
hotărâri privea disciplina clerului, prevăzându-se pedepse pentru cei care nesocoteau canoanele şi
rânduielile tradiţionale ortodoxe. Alte dispoziţii urmăreau înlăturarea superstiţiilor, îndeosebi a celor legate
de cultul morţilor, mult răspândite în veacul al XVII-lea. În sfârşit, altă grupă cuprindea măsurile care
priveau întărirea vieţii religios-morale a păstoriţilor săi. În acest scop, ei erau îndatoraţi să cerceteze
biserica în Duminici şi sărbători, să înveţe Tatăl nostru, Crezul şi Cele 10 porunci, să se împărtăşească de
patru ori pe an, să respecte pe preoţi, să-şi trimită copiii la biserică ş.a. Din lectura acestor hotărâri
adoptate la soborul din 1675, reiese limpede că mitropolitul Sava era preocupat de ridicarea vieţii moralduhovniceşti a păstoriţilor săi, dar mai ales de înlocuirea limbii slavone în cult cu cea românească, lucru pe
care-l realiza şi marele său contemporan, mitropolitul Dosoftei al Moldovei (11).
În anii următori, datorită înţelepciunii mitropolitului, s-au obţinut din partea lui Mihail Apaffi câteva
diplome deosebii de favorabile clerului ortodox. Una dintre ele îi recunoştea toate drepturile şi atribuţiile
sale arhiereşti, pe lângă unele înlesniri administrative.
Dar toată această frumoasă lucrare naţională, bisericească şi misionar-socială s-a încheiat în anul
1680, datorită intrigilor noului superintendent, Mihail Tóföi, fost predicator la curtea lui Apaffi, un calvin
convins, dar om cult, cu studii în Anglia şi în Germania. Se adăuga şi faptul că tocmai atunci se
descoperise un complot îndreptat împotriva lui Apaffi, condus de un magmat ardelean emigrat la
Constantinopol, care încercase să înlăture domnia tiranică a principelui. Printre aderenţii acestuia se
număra şi Gheorghe Brancovici, lucru pe care-l recunoaşte el însuşi în Cronica sa.
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N-ar fi exclus ca la mişcarea anti-apafiană să fi aderat şi mitropolitul Sava, fapt care i-a agravat şi
mai mult situaţia. Numai aşa ne putem explica măsurile grabnice de cercetare şi judecare a cazului său.
Din dispoziţia principelui s-a constituit un „scaun de judecată‖ la Alba-Iulia. Printre membrii lui se
numărau câţiva protopopi români filocalvini, ca Ioan Zoba din Vinţ, "împreună cu alţi bărbaţi mireni şi din
tagma bisericească ştiutori de legi", - mai ales maghiari calvini - în total 101 persoane; prim-acuzator era
superintendentul Mihail Tóföi, reprezentat prin Ştefan Paloş. În aceeaşi zi s-a semnat sentinţa de destituire
a mitropolitului - redactată în limba maghiară - din care se constată că era acuzat de o viaţă imorală, că a
neglijat mănăstirea din Alba-Iulia şi tipografia. Pe baza acestor învinuiri neîntemeiate, s-a hotărât ca Sava
Brancovici „cel până acum vlădică al românilor, să se înlăture şi din dregătoria episcopească şi din cea
preoţească, pe temeiul canoanelor 80 şi 81 ale bisericii calvine din Ardeal şi canonul 75 al legii româneşti şi
ca persoană infamă, să se dea în mâna magistratului din afară al Măriei Sale Craiului, să facă cu el după
Aprobatae constitutiones,, partea I, titlul I, art. 3; însă făcându-se acestea, să fie dator a da seama de
averile mănăstirii Bălgradului" (12). Deci un mitropolit ortodox român era judecat după "canoanele"
confesiunii calvine maghiare!
În aceeaşi zi, Apaffi a cerut Sfatului orăşenesc din Sibiu să sigileze de îndată bunurile avute de cei
doi fraţi Brancovici în casa în care locuiau cu chirie, atunci când treburile îi duceau în acest oraş. Peste
câteva zile, au fost trimişi doi oameni de încredere să execute dispoziţia. Pe lângă veşminte şi vase
liturgice, obiecte de argintărie, stofe şi săbii, s-au mai găsit trei traiste cu cărţi româneşti, apoi „o ladă mare
pestriţă‖ în care erau 14 saci cu cărţi; tot acolo s-a descoperit „tipografia, împreună cu toate instrumentele
şi cu literele româneşti‖; într-un alt sac "cărţi româneşti, maghiare şi latine, 66 la număr, şi un ziar cusut în
piele‖ (probabil jurnalul său personal) (13). În acest inventar impresionează numărul mare de cărţi, mai ales
româneşti, dar şi maghiare şi latineşti. Alte cărţi existau la mitropolie, după cum aflăm din aşa numitul
"zaconic" sau „cartea legilor‖, un fel de statut de organizare a Bisericii noastre din Transilvania, din anul
1680 (14).
După judecată, mitropolitul Sava a fost închis, lucru pe care-l mărturisea Apaffi însuşi în scrisoarea
adresată, sibienilor în ziua judecăţii. Iar fratele său, Gheorghe, scria că „fiind suferind de boala podagrei,
luându-l cu nemiloasă grozăvie din patul de boală, îl aşezară pe un cal şi îl duseră cu aşa batjocură în
pretoriul ighemonului, „unde fu închis în temniţă. Pentru ca după legea lor să poată răpi toate averile lui,
închiseră în aceeaşi temniţă cu mitropolitul şi pe unicul frate bun al său, pe Gheorghe Brancovici‖ (15).
Cronicarul contemporan maghiar, Mihail Cserei, scria că protopopul filocalvin Ioan Zoba a fost
„mituit cu daruri‖ de principe, ca să-l învinuiască pe Sava de imoralitate. Tot el relata că Apaff şi oamenii lui
„au prădat întreaga avere a mitropolitului şi că l-au silit să plătească 3000 de taleri, pentru procurarea
cărora a trimis pe fratele său, Gheorghe, în Ţara Românească‖. Acelaşi Cserei afirmă că, după ce a fost
arestat, vlădica - deşi bătrân şi bolnav - a fost scos din închisoare numai în cămaşă şi bătut cu biciul „până
ce s-au rupt şi au căzut cămaşa... şi carnea de pe dânsul!‖ (16). Cronicarul sas, Andrei Gunesch, pe atunci
pastor în Petreşti (judeţul Alba), relata şi el că, fiind întemniţat, i s-au aplicat „lovituri enorme‖, încît „după
puţin timp şi-a dat nefericitul suflet‖ (17). Mai târziu, Petru Maior scria că "în castelul de la Blaj al principelui
Apaffi, din a cărui poruncă lăudatul Sava fu bătut de moarte, după aceia în besearica cea de la Vinţ
înaintea a tot norodul fu în chip de despreoţire desfăcut de vestmintele ceale arhiereşti, după aceaia din
nou băgat în temniţă şi de acolo scos în toată vinerea, fu bătut cu toiege până la moarte‖ (18).
La scurt timp după judecarea şi întemniţarea lui Sava, s-au făcut mai multe încercări pentru
eliberarea lui. Fratele său, Gheorghe, a solicitat sprijinul domnitorului Şerban Cantacuzino al Ţării
Româneşti şi al lui Constantin Brâncoveanul; viitorul domn. Din raţiuni de ordin politic, Mihail Apaffi a
eliberat pe mitropolit din închisoare, la o dată pe care nu o cunoaştem.
Bătrân şi bolnav, acesta a trecut la cele veşnice prin aprilie 1683. La 1 mai din acel an, fratele său
dăruia o Evanghelie (tipărită la Bucureşti, 1682) bisericii din Veştem, lângă Sibiu, spre pomenirea la Sfânta
Liturghie a „răposatului Sava, mitropolitul Ardealului‖ (19).
Din cele prezentate aci, reiese că acest ierarh a fost o personalitate de seamă a vieţii bisericeşti a
românilor transilvăneni. Păstorind aproape un sfert de veac în împrejurări foarte vitrege, a izbuit totuşi să-şi
apere clerul şi credincioşii în faţa oricăror încercări de înstrăinare de credinţa strămoşească şi de neamul
din care făceau parte. Pentru strădaniile depuse de el în acest scop, dar mai ales pentru suferinţele pe care
le-a îndurat spre sfârşitul vieţii, cu demnitate şi răbdare creştinească, fost considerat de urmaşi ca un
„mucenic‖ al legii strămoşeşti. De acest lucru ne încredinţează Samuil Micu, care scria; „Tot norodul şi
clerul românesc ca un lucru adevărat ţine, cum de la cei bătrâni au luat (subl. n.s.), că Sava acesta toate
întâmplările acestea le-a păţit pentru credinţă, că s-a împotrivit eresului calvinesc şi l-a lepădat şi n-a vrut a
se uni cu acela‖ (20).
Primul cărturar care a ridicat problema canonizării lui a fost August Treboniu Laurian, încă din 1850,
când scria: „Sava fu unul din mitropoliţii cei rari şi care merită a fi numărat între sfinţi‖ (21). Iar după un sfert
de veac, profesorul Ioan Al. Lapedatu, din Braşov, propunea: „Spre a-i dovedi toată recunoştinţa, s-ar
cuveni ca noi să semăm pe acest mare bărbat ca pe un sfânt al neamului nostru; să-i dăm onoruri de sfânt,
căci a murit pentru Biserică fi naţiune‖ (22). Canonizarea lui s-a făcut însă abia în zilele noastre.
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Ţinând seama de statornicia sa în dreapta-credinţă şi de pătimirea îndurată pentru apărarea ei,
Sfântul Sinod al Bisericii strămoşeşti, în şedinţa din 28 februarie 1850 - pe baza unui referat prezentat de
mitropolitul Nicolae Bălan - a hotărât ca râvnitorul vlădică Sava, ca şi înaintaşul său în scaun, Ilie Iorest să
fie cinstiţi ca sfinţi mărturisitori, în fiecare an, în ziua de 24 aprilie. Canonizarea lor solemnă s-a făcut în
catedrala din Alba-Iulia, în ziua de 21 octombrie 1955. După această dată, s-a întocmit slujba care să fie
introdusă în Minei în ziua respectivă, precum şi Acatistul lor, s-au ridicat biserici care au ca ocrotitori fie pe
unu din ei, fie pe amândoi, iar chipul lor s-a zugrăvit în numeroase biserici, mai ales din Transilvania.
Cunoscând toate aceste fapte din viaţa Sfântului Ierarh şi Mărturisitor Sava, mitropolitul
Transilvaniei, să-i urmăm pilda de trăire în credinţa noastră străbună şi să-l rugăm să mijlocească
îndurarea Părintelui ceresc asupra noastră asupra binecuvântatei ţări în care a păstorit el însuşi.
Pr. Prof. dr. Mircea Păcurariu
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SFINTE MOAȘTE
Sfinții Iorest și Sava au fost mitropoliți ai
Transilvaniei și au pătimit mult din partea
cârmuitorilor calvini. Ei au fost canonizați la 21
aprilie 1955, cu zi de prăznuire 24 aprilie.
• Mormântul Sfântului Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest
se află lângă Sfântul Altar al Mănăstirii Putna,
comuna Putna, jud. Suceava.
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SFÂNTUL IERARH SIMION ȘTEFAN, MITROPOLITUL TRANSILVANIEI
(24 Aprilie)
TROPAR, GLASUL 1

Paradisul preafrumos al Scripturilor iubindu-l, Sfinte Simion Ștefane, ai
tâlcuit Noul Testament în dulcea limbă românească. Mare a fost râvna și
dragostea ta pentru păstoriți, multe și necazurile venite de la vrăjmașii
ortodoxiei. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască unitate în credință
și mare milă.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Viaţa sfântă a mitropolitului Simion Ştefan.
Trebuie să recunosc că, deşi s-au scos la Arhiepiscopia din Alba Iulia ediţiile
critice ale celor două lucrări monumentale ce le datorăm Mitropolitului Simion
Ştefan - Noul Testament şi Psaltirea -, nu mi-a venit mie gândul de a iniţia
procedura îndătinată de canonizare a vrednicului Vlădică.
Ea mi-a fost sugerată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În acest context, simpozionul anual
care se desfăşoară în ajunul ―Sfinţilor Ardeleni‖ la Alba Iulia a avut în atenţie personalitatea Mitropolitului
Simion Ştefan.
Nu ştiu dacă Mitropolitul Simion Ştefan a citit Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, dar, din felul în
care se raportează la textul Scripturilor, se vede că a gândit ca şi el. Considera ca şi acela că lecturarea
Noului Testament pentru slujitorii Bisericii şi pentru credincioşi este o preocupare duhovnicească
de primă importanţă.
Vlădicul Simion Ştefan îl atenţiona pe principele Gheorghe Rákoczi că trebuie ―să poarte grijă de
aceasta, cum să aibă oamenii de supt biruinţa lui mâncare şi băutură sufletească‖, aducându-i aminte de
cuvintele Mântuitorului de la Matei 4, 4, argumentându-i faptul ―că omul creştin, din cuvântul lui Dumnezeu
neputrezătoriu se naşte din nou‖.
Şi, inspirându-se din râvna pentru Scripturi a înaintaşilor, s-a străduit ―să mărească slava lui
Dumnezeu şi să vestească cuvântul lui Dumnezeu în ţara lui în toate limbile‖, chiar dacă acest lucru a fost
cu cheltuială şi a fost nevoit să trimită ―cărturari în ţări străine, să înveţe cu de-adinsul cuvântul lui
Dumnezău din scriptură jidovească şi grecească‖. Chiar dacă aceste laude sunt de circumstanţă, ele ne
pun la curent cu faptul că traducerea Noului Testament a presupus o preocupare foarte serioasă. De fapt,
nu se poate presupune că Mitropolitul Simion Ştefan a cultivat un servilism extrem, dimpotrivă. În
predoslovia către ―Măria sa, craiul Ardealului‖, scrie: ―Că n-au făcut Dumnezău oamenii pentru craiu, ce au
ales Dumnezău şi au rânduit craii şi domnii pentru oameni, ca să-i socotească şi să-i păzească‖.
Simion Ştefan, din iubire faţă de Hristos, le pune la îndemână românilor cuvântul Mântuitorului: ―Iar
noao creştinilor, evangheliia ni-e veaste bună care sau prorocii şi apostolii, despre descumpărarea
neamului omenesc şi de întrămarea dereptăţii şi vieţiei de veac pren Hristos, au vestit lumii. Şi iaste
a doao parte a învăţăturii cereşti, carea făgăduiaşte ertăciunea păcatelor pocăiţilor şi credincioşilor
în Hristos‖ .
Om al rugăciunii.
În predoslovia cărţii sunt exprimate câteva gânduri, poate inspirate din Sfântul Vasile cel Mare:
―Cartea Psaltirii cuprinde toate lucrurile care-s de folos; lucrurile venitoare le proroceaşte, iar vieţile sfinţilor
cele trecute le pomeaneşte; viilor le rânduiaşte leage şi le tocmeşte obiceaiu şi easte vistiarul a toate
învăţăturile bune, varecarele-s de lipsa spăşeniei omului. Că ranele ceale de demult ale inimilor le vindecă,
şi celor noao încă le dă leac; beteagii vrăciuiaşte-i, pre cei sănătoşi ţine-i şi-i păzeşte; şi scârba o
domoleaşte, slăbiciunea inimilor noastre o întăreaşte; şi gândurile noastre le îndreptează, ca să fie pre voia
lui Dumnezău‖.
Referitor la sfinţii noştri înaintaşi şi la viaţa lor duhovnicească, ne relatează Ioanichie Bălan că
Părintele Paisie Olaru făcea următoarea remarcă: ―…părinţii noştri citeau zilnic Psaltirea, ca o
rugăciune permanentă. Ba unii o ştiau pe de rost, şi o spuneau în şoaptă la muncă sau mergând pe
cale. Puţini dintre credincioşii de azi mai ştiu doar psalmul 50. Este păcat că noi nu cunoaştem
puterea Psaltirii, frumuseţea duhovnicească a psalmilor. Cândva, o rosteau în ison sau o cântau
imitând pe sfinţii îngeri‖. Cred că Mitropolitul Simion Ştefan, tâlcuitorul şi tipăritorul Psaltirii, se încadra
între aceşti părinţi iubitori ai rugăciunii.
Susţinătorul unităţii spiritualităţii româneşti printr-o limbă comună.
Mitropolitul Simion Ştefan dorea ca prin traducerea Noului Testament să le pună la îndemână
românilor ortodocşi, de pe toate plaiurile, cuvântul lui Dumnezeu, într-o limbă pe care să o înţeleagă toţi.
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Dorea să creeze o limbă scripturistică unitară, care să-i adune pe români: ―Aceasta încă vă rugăm
să luaţi aminte că rumânii nu grăiescu în toate ţările într-un chip, încă nici într-o ţară toţi într-un chip… Bine
ştim că cuvintele trebue să fie ca banii, că banii aceia sânt buni carii îmblă în toate ţările, aşia şi cuvintele
acelea sânt bune carele le înţeleg toţi; noi drept aceaia ne-am silit den cât am putut, să izvodim aşia cum
să înţeleagă toţi, iar de nu vor înţelege toţi, nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia ce-au răsfirat rumânii
printr-alte ţări, de şi-au mestecat cuvintele cu alte limbi, de nu grăiesc toţi într-un chip‖.
Mitropolitul Andrei Şaguna subliniază lucrarea de pionierat a lui Simion Ştefan, în ceea ce priveşte
crearea unei limbi scripturistice pentru Poporul Român: ―Limba Bibliei pentru un popor numai o dată se
poate face; dacă s-au învins piedica cea mare a traducerii credincioase şi înţelese şi dacă poporul au primit
limba aceia aşa-zicând în însăşi fiinţa sa; atunci următorii n-au de a mai face alta, ci numai a o reînnoi şi
îndrepta aşa după cum o ar fi reînnoit şi îndreptat traducătorul cel dintâiu al limbii de ar fi trăit până în
veacurile lor. Lauda cea netrecătoare a unui astfeliu de lucru se cuvine arhiepiscopului şi mitropolitului
nostru din Bălgrad, Simion Ştefan care la anul 1648 au tradus şi tipărit întâia dată în limba noastră
Testamentul cel nou. Limba acestei cărţi nu e făcută, ci luată chiar din gura poporului şi aşa traducătorul nu
e decât un răsunet nu numai al limbei, ci şi al simţirei şi peste tot al chipului cugetării poporului.
Cu tot dreptul dară se pot numi aceste ediţii cea dintâiu Biblie nu a românilor din Ardeal ori din Ţara
Românească ori de aiurea, ci cea dintâiu Biblie a poporului român întreg, cel dintâiu glas obştesc, cu care
se roagă acesta Părintelui din ceriuri‖.
Rămâne peste veacuri, Mitropolitul nostru de la Bălgrad, modelul misionarului care luptă pentru
cauza unităţii ortodoxe şi româneşti, folosindu-se de cartea duhovnicească.
Slujitor devotat al Bisericii Ortodoxe şi al Neamului.
În vremurile grele, când noi, românii transilvăneni, nu aveam nici voievozi, nici nobili din neamul
nostru, îi aveam pe mitropoliţii de la Bălgrad. Ei ne-au fost şi păstori, şi îndrumători, şi învăţători, şi
mângâietori. Ei nu ne-au părăsit niciodată. Ei s-au născut dintre noi, au crescut şi au trăit împreună cu noi,
au gustat dimpreună cu noi bucuriile şi necazurile. Un asemenea mitropolit a fost Simion Ştefan.
A avut nevoie de mult tact şi diplomaţie pentru a eluda cele 15 condiţii draconice care, de la
instalare, i le impuseseră stăpânii calvini pentru a-i calviniza pe români. Geleji, superintendentul calvin, îl
avea de partea lui pe principele Gheorghe Rákoczi şi toată puterea seculară. Simion Ştefan îl avea de
partea lui pe Bunul Dumnezeu şi pe poporul oropsit care mărturisea credinţa ortodoxă. Din nefericire,
consemnări scrise legate de lupta şi zbuciumul său sunt puţine.
Părintele academician Mircea Păcurariu trage, referitor la viaţa lui Simion Ştefan, următoarea
concluzie: ―Cei 13 ani de păstorire a Mitropolitului Simion Ştefan (1643-1656) au fost ani de
necontenite zbuciumări şi lupte pentru apărarea credinţei strămoşeşti în faţa multor încercări de
înstrăinare. Deşi era conducătorul unei Biserici tolerate, încătuşat de atâtea condiţii, urmărit şi
umilit în propria sa ţară, Mitropolitul Simion Ştefan, cu mijloacele care i-au stat la îndemână, cu
dârzenia şi abilitatea lui, la care se adaugă credinţa puternică a păstoriţilor săi, a ştiut să treacă
peste orice obstacole, lăsând culturii româneşti acel dar nepreţuit care este Noul Testament din
1648‖. Noi credem că Mitropolitul Simion Ştefan, chiar dacă relatările scrise sunt puţine, a dus o viaţă
sfântă, mărturisindu-l pe Hristos şi conducându-şi turma spre mântuire.
(Articol apărut sub semnătura Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi
Clujului şi Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului şi publicat în ―Ziarul Lumina‖ din data de 22
iulie 2011)
Sursa: www.basilica.ro

SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREŞ
(24 Aprilie)

TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Mare slujitor al lui Dumnezeu, Sfinte Părinte Ierarhe Iosif, cu cântări cinstim şi pomenim numele tău.
Căci mărturisind pe Hristos şi în Maramureş, dreapta credinţă apărând, ocrotitor te-ai făcut turmei tale.
Pentru aceasta, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA

Îndreptător al credinţei şi învăţător prea blând te-ai arătat păstoriţilor tăi şi cu smerenie slujind, pe
Hristos ai mărturisit. Drept aceea, cu neîncetată cântare te lăudăm zicând: Bucură-te, Sfinte Părinte Ierarhe
Iosif, ocrotitor al credincioşilor maramureşeni
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VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
În străvechiul pământ românesc al Maramureşului, a existat o viaţă şi
organizare bisericească ortodoxă, care poate fi urmărită încă din primele
veacuri creştine.
Pe la mijlocul veacului al XV-lea, fraţii cneji Drag şi Dragoş (primul
„descălecător‖ în Ţara Moldovei), au ctitorit o mănăstire, cu hramul Sfântului
Arhanghel Mihail, în satul Peri (azi în Ucraina subcarpatică); în 1391, la
rugămintea urmaşilor acestor ctitori, mănăstirea a fost declarată „stavropighie‖ a
Patriarhiei, cu alte cuvinte îi era subordonată direct. În această mănăstire şi-au
stabilit reşedinţa unii episcopi ortodocşi, care îndrumau viaţa duhovnicească a
credincioşilor din Maramureş.
Dar în satele din nordul acestui pământ românesc s-au aşezat treptat şi
unii credincioşi ruteni, care-şi aveau propriul lor episcop, cu sediul la Muncaci
(azi Mukacevo, în Ucraina). Episcopii români din Maramureş s-au străduit să
menţină credinţa ortodoxă şi conştiinţa naţională în sufletul păstoriţilor lor de
aici.
Aceşti episcopi, ca şi călugării din schiturile şi mănăstirile maramureşene, au păstrat strânse
legături cu fraţii lor de-o limbă, de un neam şi de-o credinţă din Moldova învecinată.
În 1646 o parte din preoţii şi credincioşii ruteni din eparhia Muncaciului au acceptat unirea cu
Biserica Romei, aşa cum făcuseră şi o parte din ucraineni, prin aşa-numita „unire‖ de la Brest, din anul
1596. În astfel de împrejurări, unii din episcopii ruteni uniţi care au păstorit la Muncaci în a doua jumătate a
veacului al XVII-lea au încercat să treacă la Biserica Unită cu Roma şi pe unii dintre preoţii ortodocşi
români din satele româneşti din Maramureş şi Sătmar.
Pentru a împiedica lucrarea prozelitistă a episcopilor uniţi de la Muncaci, preoţimea românească din
Maramureş şi-a ales un episcop din partea locului, şi anume pe protopopul văduv Iosif Stoica, nobil din
Criciova. A fost călugărit într-una din mănăstirile maramureşene şi apoi hirotonit întru arhiereu de către
fostul mitropolit al Moldovei, învăţatul Dosoftei, aflat atunci în exil, la Jolkiew, în Polonia. Fără îndoială că
marele mitropolit moldovean l-a întărit în dreapta credinţă şi l-a îndemnat să vegheze la apărarea şi
păstrarea ei, cunoscând toate uneltirile potrivnicilor Ortodoxiei româneşti.
Nu se ştie unde şi-a avut reşedinţa; poate întruna din mănăstirile maramureşene, fie la Hust, fie la
Uglea, fie în alte locuri. Se cunoaşte un antimis sfinţit de el în 1692, cu text slavon, în care se intitula: „din
mila lui Dumnezeu, episcop ortodox al Maramureşului, exarh al stavropighiei patriarhale
constantinopolitane, locţiitor al Mitropoliei din Bălgrad (Alba Iulia) din Ardeal‖, înseamnă că în acel an va fi
avut şi calitatea de locţiitor de mitropolit al Transilvaniei, scaunul fiind vacant. Se cunosc câteva „soboare‖
de preoţi şi mireni, luându-se felurite măsuri pentru bunul mers al vieţii bisericeşti din eparhia
Maramureşului. A făcut vizite în parohii, a sfinţit biserici, a hirotonit preoţi, a rostit cuvinte de învăţătură în
faţa păstoriţilor săi.
Episcopul Iosif rămâne în istoria Bisericii noastre ca un ierarh vrednic, care a ştiut să-şi apere
păstoriţii în faţa oricăror încercări ale episcopilor ruteni uniţi de la Muncaci şi ale autorităţilor de stat
maghiare de a-i îndepărta pe români de la credinţa ortodoxă, prin acceptarea „unirii‖ cu Biserica Romei.
Clerul şi credincioşii români din Maramureş au fost cu totul străini de actul unirii săvârşit de mitropolitul
Atanasie Anghel în 1701. Şi acest lucru s-a datorat în primul rând vredniciei episcopului Iosif. Istoricul
maghiar Nicolae Bethlen, fost cancelar al Transilvaniei, nota că episcopul Iosif Stoica a întocmit şi o
scrisoare împotriva unirii cu Biserica Romei, bazată pe texte din Sfânta Scriptură şi din Sfinţii Părinţi,
exprimându-şi chiar uimirea că un român era capabil să scrie o lucrare atât de temeinică; este regretabil că
nu o cunoaştem.
După 15 ani de păstorire, episcopul Iosif a fost victima unor acuzaţii false aduse de duşmanii
Ortodoxiei şi neamului românesc. În 1705, vicecomitele Maramureşului, Francisc Darvay, l-a obligat să
semneze un program în 20 de puncte, care periclitau mult credinţa ortodoxă şi însăşi fiinţa naţională
românească. Refuzând să facă acest lucru, a fost arestat şi întemniţat în cetatea Hust. Nu era străin de
această arestare nici episcopul unit de la Muncaci, grecul Iosif Camillis, care urmărea să numească la
Sighet un vicar unit, în persoana lui Gheorghe Ghenadie Bizanczi.
Preoţii şi credincioşii maramureşeni au protestat cu demnitate, în mai multe rânduri, cerând
eliberarea ierarhului lor. În timp ce se găsea în temniţă, a fost ales un episcop nou, cu numele Iov Ţirca. Şi
acesta a avut o păstorire agitată, de câţiva ani, după care, autorităţile au ordonat să se facă o anchetă
asupra lui. El a reuşit să se refugieze la timp din Maramureş - se pare în Moldova - fiind condamnat la
moarte, în lipsă.
După eliberarea din închisoare, Iosif Stoica şi-a îndeplinit în ascuns îndatoririle sale vlădiceşti. În
1711, a încercat să fie reaşezat în scaunul episcopal, dar fără rezultat. După puţină vreme, tot în acel an, a
trecut la cele veşnice.
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Aşadar, vlădica Iosif a fost un vrednic apărător al credinţei ortodoxe în Maramureş. El a rămas în
amintirea credincioşilor ca un mărturisitor al credinţei ortodoxe şi ca un apărător al drepturilor românilor
maramureşeni în faţa autorităţilor străine opresoare. Acestea au fost motivele pentru care Sfântul Sinod al
Bisericii noastre a hotărât, la 20 iunie 1992, ca episcopul Iosif să fie trecut în rândul sfinţilor, ca
„mărturisitor‖ al credinţei ortodoxe. În hotărârea sinodală se rânduia ca prăznuirea lui să se facă în ziua de
24 aprilie, odată cu mitropoliţii Ilie Iorest şi Sava Brancovici. În aceeaşi hotărâre se spunea: „În bisericile
care se vor ridica de acum înainte, se va zugrăvi icoana acestui sfânt şi mare ierarh, iar pentru ca evlavia
binecredinciosului popor român să sporească faţă de el, rânduim ca unele din bisericile care se vor zidi
să-şi poată lua hramul Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul‖.
Să-l cinstim şi noi, cântând: „Îndreptător al credinţei şi învăţător prea blând te-ai arătat păstoriţilor tăi
şi cu smerenie slujind, pe Hristos ai mărturisit. Drept aceea, cu neîncetată cântare te lăudăm zicând:
Bucură-te, Sfinte Părinte Ierarhe Iosif, ocrotitor al credincioşilor maramureşeni‖ (Condacul sfântului, glas 4).
Sursa: Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români (Ediţie electronică), Ed. Apologeticum
2006, Sfântul Iosif Mărturisitorul, Episcopul Maramureşului.
SFINTE MOAȘTE
Sfântul Ierarh Iosif a apărat Ortodoxia în Maramureș, răbdând multe primejdii și necazuri din partea
credincioșilor eterodocși. După mulți ani de nevoință și mărturisire a Ortodoxiei, de surghiun și închisoare,
Sfântul Iosif și-a dat obștescul sfârșit în anul 1711. Moaștele sale nu se știe unde se află.

SFINȚII MUCENICI PASICRAT ŞI VALENTIN DIN DUROSTORUM
(24 Aprilie)
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
La 24 aprilie, se sărbătorea în cetatea Durostor (Silistra), din
provincia romană Moesia Inferior, local, pătimirea celor doi fraţi, Sfinţii
Mucenici Pasicrate şi Valention. După cum aflăm din Sinaxarul Bisericii de
Constantinopol, aceşti doi fraţi erau ostaşi creştini din legiunea armatei
romane de la Dunăre, cu sediul la Durostor, sub comanda lui Avsolan,
căpetenia locului aceluia, în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian
Galeriu.
Văzând Pasicrate şi Valention ca păgânii se închină la pietre
neînsufleţite, s-au aprins de râvnă pentru adevăratul Dumnezeu şi cu
îndrăzneală au mărturisit că Hristos este Dumnezeu, iar idolii sunt materie
neînsufleţită. Arestaţi, în 298, ei au fost duşi îndată la comandantul legiunii.
Acesta le-a arătat statuia zeului Apolo ca să-i aducă jertfă. Pasicrate
apropiindu-se, l-a scuipat în faţă, zicând: „Astfel de cinstire se cuvine zeului
acestuia‖.
Pentru aceasta, păgânii l-au legat cu lanţuri de fier şi l-au dus la închisoare. Şi s-a apropiat de el
fratele său, Valention, care, puţin mai înainte, de teamă tăgăduind pe Hristos, voia să jertfească zeului şi
astfel să scape de chinuri. Dar Pasicrate l-a respins, spunându-i că este nevrednic de rudenia cu el.
Fiind din nou cercetat, Sfântul Valention a mărturisit acum pe Hristos, ca şi fratele său Pasicrate, iar
în urma mărturisirii lor au fost condamnaţi la moarte prin tăierea capului. Aceasta a avut loc în anul în care
împăratul Maximian Galeriu a poruncit ca ostaşii creştini să fie înlăturaţi din armata romană.
Şi pe când slujitorii duceau pe sfinţi afară din cetate, la chinuri, îi însoţea mama lor, încurajându-i să
fie fără de frică şi să sufere chiar moartea pentru Domnul Hristos, Care a pătimit pe Cruce pentru noi.
Pasicrate avea douăzeci şi doi de ani, iar Valention treizeci. Mama lor, luând apoi trupurile neînsufleţite ale
amândurora le-a înmormântat cu cinste, după rânduielile creştineşti, slăvind pe Dumnezeu (1).
Pr. prof. dr. IOAN I. RĂMUREANU
Bibliografie
1. Sinaxarium Ecclesiae Consiantinopolitanae, 24 aprilie, ed. H. Delehaye, Bruxelles, 1902, col. 627-628; Sinaxarul din Mineiul lunii
aprilie, în 24 zile, Bucureşti, 1929, p. 207; Pr. prof. I. Rămureanu, Sfinţi şi martiri la Tomis-Constanţa, în „Biserica Ortodoxă
Română‖, XCII (1974) nr. 7-8, p. 990.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 133-134, Sfinţii Pasicrate şi Valention.
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SFÂNTUL CUVIOS VASILE DE LA POIANA MĂRULUI
(25 Aprilie)
TROPAR, GLASUL al 8-lea:

Învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povățuitorule al
călugărilor, propovăduitorule al harului, dascălul rugăciunii minții celei cu
trezvie lucrate, Părinte Cuvioase Vasile, roagă pururea pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Părintele Vasile Ieroschimonahul, mare trăitor al monahismului
românesc din secolul al XVIII-lea, s-a născut în anul 1692. După ce „a
vieţuit din tinereţe cu dumnezeiască râvnă în pustietăţi cu mari râvnitori
spre viaţa cea monahicească‖, cum mărturiseşte ucenicul său, stareţul
Paisie (1722-1794) de la Neamţu (1), s-a statornicit, în anul 1713,
împreună cu alţi părinţi călugări, în schitul Dălhăuţi, pe care l-a condus, ca
stareţ, douăzeci de ani (2).
Dar schitul acesta de la marginea Ţării Româneşti, deşi era aşezat în pădure, avea în jur sate şi în
apropiere târgul Focşanilor. Astfel s-a dovedit el neprielnic pentru o desăvârşită linişte; de aceea, Cuviosul
Vasile s-a hotărât să temeluiască el însuşi un schit cât mai departe de aşezări omeneşti. Şi, cercetând
munţii, a găsit loc de vieţuire sihăstrească la Poiana Mărului, pe atunci în ţinutul Buzăului, iar acum în
judeţul Vrancea. Aici, în 1733, cu ajutorul material al domnitorului Constantin Mavrocordat,
Ieroschimonahul Vasile ridică o biserică de lemn, cu hramul Naşterii Maicii Domnului, şi chilii, apoi se mută
acolo cu alţi monahi, schitul Dălhăuţi rămânând tot sub ascultarea sa duhovnicească (3).
Preacuviosul Părinte Vasile era cunoscut şi preţuit, în mod deosebit, pentru trăirea vieţii sihăstreşti
şi pentru învăţăturile sale de suflet mântuitoare, neabătute de la dreapta învăţătură ortodoxă. Ca urmare a
acestei cinstiri, schitul său era stavropighie, adică era condus de el fără nici un amestec al episcopilor
Buzăului, fiind sub directa îndrumare a mitropolitului Ţării Româneşti, iar acesta putea interveni numai
atunci când s-ar fi ivit vreo abatere de la dreapta-credinţă (4).
Aşezat „într-un loc pustiu şi pe un munte înalt, la văgăuni de stânci‖ (5), cum arăta, cu exagerare, o
jalbă a soborului, schitul a fost la început o sihăstrie cu 12 membri, care trăiau după rânduiala Sfântului
Vasile cel Mare şi cea a Sfântului Munte, cu viaţă de obşte pilduitoare, încît cronicarul Chiriac Râmniceanu
nota că aici este „obşte minunată‖ (6). O însemnare de la Muntele Athos, subliniind buna organizare a vieţii
călugăreşti de aici, care avea o puternică, înrâurire şi asupra altor schituri (7), adeverea că „al doilea
munte sfânt se găseşte la Poiana Mărului, în România‖ (8). Aceasta valoroasă însemnare nu surprinde,
pentru că între aceste două centre monahale exista o strânsă legătura, întreţinută prin vizite reciproce.
Însuşi Părintele Vasile mergând deseori acolo, unde avea duhovnic, ultima dată, în anul 1756, când l-a
tuns în cinul monahal pe fratele Platon, cunoscutul stareţ Paisie de la Neamţu, de mai târziu (9). Înalta viaţă
duhovnicească ce se trăia la Poiana Mărului era atât de cunoscută, încît şi domnitorul Constantin Ipsilanti,
într-un hrisov din 23 aprilie 1803, ţinea să sublinieze că: „într-acest sfânt schit locuiesc părinţii sihaştri ce
petrec o viaţă îngerească şi mai presus de lume, cari neîncetat sunt rugători către Dumnezeu pentru toţi
pravoslavnicii creştini...‖. Pentru o mai bună rânduială a vieţii de obşte, stareţul Vasile, amintea un urmaş al
său la stăreţie, dăduse canoane „ca să fie urmate pentru buna rânduială a părinţilor care trăiesc în acest
schit, ceea ce s-a păstrat şi se păstrează până azi, fără vreo schimbare din partea ucenicilor lui câţi ne
aflăm aici în viaţă, dintre care unul (este) şi preacuviosul Paisie, stareţul de la mănăstirea Neamţu‖ (10).
Şi pentru ca nu cumva viaţa de înaltă curăţie sufletească şi de aspră înfrânare să fie întinată, unul
din aceste canoane oprea intrarea femeilor în schit, iar altul nu îngăduia ca obştea să mănânce carne, ci
numai brânză şi lapte, sâmbăta şi duminica, iar în restul zilelor, post (11). Ca urmare firească a acestei
oprelişti, obştea nu creştea vite, hrana fiindu-i asigurată de oameni scutiţi prin hrisov domnesc (12).
Convingerea că monahii nu trebuie să mănânce carne si-a arătat-o Stareţul Vasile într-o scriere intitulată:
Întrebătoare răspunsuri adunate din Sfânta Scriptură pentru depărtarea de bucatele ceale oprite
făgăduinţei călugăreşti cei de bună voie. Aceste învăţături s-au răspândit în lumea monahală, în manuscris,
până în 1818, când, cu blagoslovenia mitropolitului Veniamin Costache, s-au tipărit în mănăstirea Neamţu.
Unii, afirmă el în înainte-cuvântare la această scriere, susţineau că n-ar fi păcat, nici călcare de făgăduinţă
ca monahii să mănânce carne, deoarece „cu lege sau cu pravilă nu este hotărât‖. Pentru lămurirea acestei
nedumeriri, adaugă el, a cercetat pe Patriarhul Silvestru al Antiohiei, care, în 1749, „se afla la Bucureşti, de
faţă fiind şi domnitorul Constantin Nicolae Mavrocordat‖, şi acesta i-a dat blagoslovenie „ca să grăiesc şi să
scriu împotriva celor ce învaţă ca să mănânce carne călugării‖.
57

„De aici, motivează el mai departe, luând cu pricină şi începătură, am îndrăznit, măcar deşi lipsit
sunt de toată îndrăzneala cea către Dumnezeu, a aduce din Sfintele Scripturi şi de la învăţătorii Bisericii şi
din tipicurile mănăstirilor celor mari pe care Sfinţita Sobornicească Biserică le primeşte şi le ţine, cum că
nicicum nu se cade acum călugărilor, căutând la cei vechi, să mănânce carne‖.
Adânc cunoscător al Bibliei şi al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, Cuviosul Vasile a dat îndrumări şi
pentru felul cum sihaştrii trebuie să ţină postul, pentru că, motiva el într-o scriere (13), un post nechibzuit şi
peste măsură ţinut, nu pentru înfrânare, ci ca o virtute, este rodul mândriei. De aceea, arată el, "înfrânarea
şi postul sunt începutul şi povăţuirea a toată calea vieţii călugăreşti". Şi, mai departe (14), arătând el că
trebuie postit cu înfrânare, zice: „împărtăşirea de bucate fără de păcat şi potrivit cu voia lui Dumnezeu
se poate afla în trei stări ale sufletului: în înfrânare, în îndestulare şi în săturare. Înfrânare înseamnă
a fi încă flămând când te scoli de la masă, îndestulare înseamnă a nu fi nici flămând, nici îngreunat;
săturare, a se îngreuna puţintel‖. Şi după ce dă alte folositoare îndrumări de felul cum trebuie ţinut postul,
Părintele Vasile accentuează că „mai vârtos şi mai multă vătămare aduce postul cel fără măsură decât
dezlegarea‖ (15).
Stareţul Vasile, care a fost schimnic, având o bogată experienţă a trăirii monahale, a îndrumat pe
vieţuitorii împreună cu el şi pe alţii să nu alunece pe căi greşite în viaţa sihăstrească. Viaţa monahală spunea el - are trei căi: prima, obştea; a doua, vieţuirea în doi sau trei fraţi, numită calea de mijloc sau
împărătească, având totul în comun şi supunere unii faţă de alţii; a treia, cea mai înaltă, pustnicia, pe care
o trăiesc numai cei desăvârşiti şi sfinţi, după ce s-au nevoit, pe celelalte două căi.
Pe lângă aceste modalităţi de viată recomandate de Sfinţii Părinţi, zicea el, unii monahi îşi aleg o
alta: fiecare îşi face chilie unde vrea, trăieşte singuratic, îngrijindu-se de cele ale trupului.
Aceştia însă, deşi la prima vedere ar părea că trăiesc după regula pustnicească, îşi primejduiesc
mântuirea, pentru că şi-au ales, din început, acest fel de viaţă, la care se ajunge numai după ce ai trăit
viaţa de obşte şi cea de mijloc, unde te-ai curăţit de orice patimă şi ţi-ai topit voia în viaţa obştii. Schimnicia
înainte de vreme, mai zicea el, este pricină de mândrie şi iubire de sine, pe când trăirea laolaltă cu alţii îţi
descoperă slăbiciunile, te apără de ispită şi te poate curăţi zilnic, prin harul lui Hristos, lucrând din dragoste
pentru Domnul.
Pentru ca învăţătura aceasta să aibă şi mai mare putere de convingere, Cuviosul Vasile, care
cunoscuse mulţi ani necazurile şi strâmtorarea pustiei, aduce în sprijinul îndemnurilor exprimate propria-i
viaţă: „Eu mi-aduc aminte de când trăiam în pustie că mă mâniam tare şi pe un lemn care era prea gros
sau prea subţire pentru lucru, şi pe toporul rău, care nu tăia bine crengile, şi pe cremenea care, când eram
grăbit, nu da repede scântei, din care pricină, scos din fire, blestemam nu numai făptura neînsufleţită ci şi
pe diavol‖. Şi tot din bogata sa experienţă, Părintele Vasile mai amintea această constatare: „Eu am
cunoscut oameni care petreceau în tăcere, ca pasărea în cuşcă, şi care de întristare şi ciudă cârteau
împotriva lor înşişi, ca şi cum s-ar fi aflat lângă ei unul care i-ar fi amărât‖ (16).
Preacuviosul schimnic Vasile era şi un adânc cunoscător al Cuvântului lui Dumnezeu, îndemânând
mereu pe fraţii întru sihăstrie să fie şi ei la fel. Deci, zicea el, „ia aminte la citirea Scripturilor şi, de nu vei
fi om, te vei face om, că citirea Scripturilor este tămăduire meşteşugitoare şi mântuitoare‖, dar în
acelaşi timp „mare întărire este a nu greşi înţelegerea citirii Scripturilor, iar mare surpare şi prăpastie
adâncă este neînţelegerea Scripturilor‖.
Dar pentru un doritor de viaţă îmbunătăţită nu este de ajuns numai Sfânta Scriptură, cuprinsă mai
ales în Psaltire, Apostol şi Evanghelie, ci acesta trebuie să cunoască şi scrierile Sfinţilor Părinţi şi ale altor
nevoitori întru viaţa duhovnicească aleasă. Pentru a dovedi acest folos, scria preacuviosul: „zic unii (...) ce
ne trebuie atâtea Scripturi multe, au nu este nouă destul Psaltirea şi Sfinţita Evanghelie şi Apostolul, care
sunt începutul şi sfârşitul a toată Scriptura şi învăţătura; nimenea nu poate să zică, o, fraţilor, cum că nu
sunt acestea izvor a toată Scriptura, însă de vreme ce acestea le-au numit Sfinţi Părinţi un postav întreg,
apoi cum poate fiecare ce nu va şti meşteşugul croitoriei să croiască şi să coasă haină; şi să nu-mi zici
pentru Psaltire şi pentru Sfinţita Evanghelie şi pentru Apostol, ci de vei citi şi toate cărţile învăţăturilor, iar
pentru sfintele scripturi ale Părinţilor care învaţă pentru viaţa cea în taină nu vei griji nimic, nu vei şti (nimic)
pentru lucrarea cea în taină a chiliei şi pentru viaţa cea duhovnicească călugărească şi cea din lăuntrul
inimii...‖ (17).
Stareţul Vasile nu s-a mulţumit numai să îndemne la citirea scrierilor unor mari îndrumători ai vieţii
duhovniceşti ci, pentru a le avea fraţii întru îmbunătăţire, el le şi răspândea, în copii, atât prin nevoinţa lui,
cât mai ales a unor vieţuitori din schitul Poiana Mărului, înzestraţi cu darul scrisului frumos. Acest
aşezământ devenise atunci o mare şi cunoscută vatră de înaltă spiritualitate ortodoxă (18), Stareţul Vasile
fiind definit de N. Iorga „un mare predicator al culturii‖ (19). El a răspândit scrierile unor mari nevoitori
întru desăvârşire, precum: Sfinţii Isaac Sirul şi Ioan Scărarul, Grigorie Sinaitul, Isihie al Ierusalimului şi
Filotei Sinaitul. Aceste scrieri conţineau învăţături despre Rugăciunea lui Iisus sau Rugăciunea minţii. La
unele din acestea, cuviosul a alcătuit înainte-cuvântări, prin care dădea îndrumări pentru înţelegerea şi
practicarea ei fără greş, fiind atunci cel mai iscusit cunoscător şi trăitor al amintitelor metode de
îmbunătăţire duhovnicească (20).
58

În una din aceste prefeţe (21) el precizează: „De vreme ce cu neînţelegerea sau cu uitarea, sau
fără voie sau de nevoie, sau din neputinţă trupească în fiecare zi vrând şi nevrând greşim, după
cum zice Apostolul Pavel, nu ceea ce voiesc fac, ci ceea ce nu voiesc. Deci noi, întru aceste feluri
de păcate ce sunt de iertare, greşim fără de iertare‖. „De multe ori ni se pare, continuă el, că aceste
păcate sunt iertate şi nu ne pocăirn, adică nu ne pare rău, şi adesea facem vinovaţi de ele pe alţii. ‖ „Vina
păcatului s-o punem pe noi înşine şi să cerem iertare de faţă, înaintea oamenilor, iar înaintea lui Dumnezeu
să cerem iertare cu mintea şi în taină, că într-alt chip nu se iartă aceste păcate, măcar şi de se par că sunt
de iertat‖. Iertarea să se ceară în minte, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine, păcătosul‖. Cu această simplă rugăciune - subliniază el - toată pravila se
săvârşeşte, după chipul văduvei din Evanghelie, care striga către judecător, ziua şi noaptea, cerând
răsplată de la pârâşul său.
„După acest chip şi aşezământ, îndemna cuviosul, se cade şi nouă să cântăm dimpreună la o
adunare cu toate cele şapte laude ce s-au zis mai sus, iar în cealaltă vreme să ne învăţăm întru rugăciunea
cea cu mintea, întru care se cade să ne învăţăm ori de vom fi în chilie, sau pe cale, sau şezând, sau
culcându-ne, sau oriunde vom fi, ca să nu fie mintea noastră deşartă de aducerea-aminte de Dumnezeu‖.
Ca să întărească această practică, nu numai pentru sihaştri ci şi pentru cei din viaţa de obşte, Stareţul
Vasile argumentează că „această sfinţită rugăciune cu mintea, a lui Iisus sau lucrarea inimii n-au ieşit
numai dintr-un unghiu, nici de la oarecari mici şi proşti călugări, ci, luând început din zilele apostolilor, au
strălucit, prin înger în trup, în vremea marelui Pahomie‖.
Pentru o şi mai mare convingere a cititorului, el aduce şi acest temei: „Şi să ştii şi aceasta că nu
numai în pustie sau în singurătatea sihăstrească au fost învăţători şi cei mai mulţi săvârşitori ai acestei
sfinţite lucrări. Ci mai mult în lavrele cele mari care se aflau în mijlocul oraşelor.
E de mirare cum sfinţitul Patriarh Fotie, fiind ridicat la patriarhie din dregătoria boierească şi nefiind
călugăr, s-a deprins cu această treaptă, adică cu această lucrare a minţii. Şi atâta a sporit, încât faţa lui
strălucea ca a lui Moise, din darul Sfântului Duh ce se afla într-însul, zice Simeon Tesaloniceanul. El
mărturiseşte că acela a alcătuit şi o carte despre această lucrare a minţii, cu toată înţelepciunea filozofică.
Mai zice că şi Sfinţii Patriarhi ai Constantinopolei, Ioan Gură de Aur şi Ignatie şi Calist, au scris cărţi despre
această lucrare. Oare nu-ţi ajung acestea, o, iubitorule de Hristos cititor, ca lepădând toată îndoiala să
începi să te deprinzi cu luarea-aminte a minţii? De vei zice: „nu sunt în viaţă singuratică‖, ce folos vei avea?
Doar Sfântul Patriarh Calist s-a deprins cu lucrarea minţii în lavra cea mare a Athosului, slujind la bucătărie.
Iar de te îndoieşti pe motiv că nu eşti în pustie adâncă, a doua pildă a atenţiei inimii îţi este Sfântul Episcop
Fotie‖ (22).
Cunoscând acestea, Părintele nostru Vasile arăta că părerea celor care socotesc că lucrarea minţii
e potrivită numai oamenilor desăvârşiţi, care au ajuns la curăţirea de patimi şi la sfinţenie, este
neîntemeiată. Cei ce socotesc aşa îşi mărginesc rugăciunea numai la rostirea psalmilor, troparelor şi
canoanelor, neînţelegând că ea a fost rânduită de Sfinţii Părinţi ca vremelnică, în vederea neputinţei şi
prunciei minţii noastre, şi cu scopul ca noi, desăvârşindu-ne treptat-treptat, să ne ridicăm la înălţimea minţii
lucrătoare şi nici într-un caz să nu ne oprim numai la rugăciunea din afară (23).
Spre deosebire de alţii, Stareţul Vasile, dând întâietate Rugăciunii lui Iisus şi apoi cântării, ţine să
sublinieze însemnătatea Bisericii, în care primim harul, cu ajutorul căruia dezvoltăm viaţa noastră în
Hristos: „Dar să nu socoteşti, binecredinciosule cititor, că luându-ne pe noi Sfinţii Părinţi de la multa cântare
din afară şi poruncindu-ne să ne deprindem cu lucrarea minţii, nesocotesc psalmii şi canoanele. Să nu fie
aceasta. Căci acestea Sunt date de Duhul Sfânt Sfintei Biserici, între care se săvârşeşte toată lucrarea de
sfinţire prin hirotonie şi toată taina iconomiei lui Dumnezeu-Cuvântul până la a doua venire a Lui, în care se
cuprinde şi învierea noastră. Şi nu este ceva omenesc în rânduiala bisericească, ci toate sunt ale darului lui
Dumnezeu, neprimind nici un adaos de la vrednicia noastră şi nici o împuţinare pentru păcatele noastre‖
(24).
Faima lui de îmbunătăţit şi iscusit îndrumător al unei înalte trăiri duhovniceşti (25) s-a răspândit în
toată Ortodoxia. Ca nu cumva, fără voia lui, în aceste învăţături să se strecoare vreo greşeală, în anul
1749, a avut loc la Bucureşti un sobor care le-a cercetat. Dar să-l lăsăm să istorisească pe Paisie de la
Neamţu, în scrisoarea către stareţul Atanasie de la Sfântul Munte: „Pentru stareţul meu, Părintele Vasile, îţi
vestesc ţie că acest om (...) mărturisit este că şi trei patriarhi: al Alexandriei, şi de Antiohia, şi al
Ierusalimului, cu mulţi arhierei întâmplându-se în Bucureşti şi auzind de dânsul, l-au chemat în Bucureşti.
Şi soborniceşte de dânsul întrebând şi socotind, l-au întrebat pe dânsul mult pentru credinţa sfântă şi
pentru învăţătura cu care învaţă pe fraţii cei ce vieţuiesc cu dânsul şi pe cei ce vin către dânsul şi l-au aflat
fără prihană şi neclătit în credinţa pravoslavnică şi învăţătura lui au socotit că de la sine nimic nu grăieşte.
Şi au văzut pe dânsul că după puterea Sfintei Scripturi învaţă, urmând întru toate învăţăturii sfintelor
bisericeşti învăţături şi după a preacuvioşilor părinţi şi întru nimic n-au aflat într-însul prihană. Şi foarte s-au
bucurat Preasfinţiţii Patriarhi şi l-au blagoslovit pe dânsul şi au mărturisit pentru dânsul înaintea a tot
soborul, ca nimeni pentru învăţătura lui să se îndoiască‖ (26).
Şi tot Stareţul Paisie, care l-a cunoscut prea bine pe Cuviosul Vasile, mai socotea că „acest bărbat
plăcut lui Dumnezeu îi covârşea, neasemănat, pe toţi părinţii din vremea lui în înţelegerea dumnezeieştii
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Scripturi şi în învăţătura de Dumnezeu purtătorilor Părinţi şi în ştiinţa cea desăvârşită a Sfintei Biserici a
Răsăritului, a sfintelor pravile şi a dreptei lor tâlcuiri, după Zonara şi Teodor Balsamon şi în alte înţelegeri‖
(27).
Şi devenise Cuviosul Schimnic Vasile atât de îmbunătăţit şi de cunoscut, încît era luat ca element
de comparaţie pentru alţi părinţi din vremea lui, care mergeau pe aceeaşi cale. Se spune despre viaţa
stareţului Mihail de la Trăisteni, din Ţara Românească, schit aflat atunci sub ascultarea sa duhovnicească,
de unde se văd şi alte însuşiri ale sale: „că acest bărbat într-atâta sporise întru smerită cugetare şi
dragoste şi întru înţelegere duhovnicească şi darul descoperirii tainelor întru dumnezeiască Scriptură de la
Dumnezeu luate, încât era asemenea Stareţului Vasile, că s-a ostenit a fi râvnitor în toate ostenelele şi
nevoinţele lui. Pentru aceasta, cu puţin de nu chiar asemenea acestuia, strălucea şi el în toate darurile
Duhului‖ (28).
Calea vieţii lui fiind rugăciunea neîncetată până în clipa morţii şi petrecând viaţă sihăstrească întru
curăţie, în post şi în alte înfrânări, Cuviosul Părintele nostru Vasile s-a mutat către Domnul, în cereştile
locaşuri, la 25 aprilie 1767 (29).
Rămăşiţele sale pământeşti odihnesc, neştiute de noi, la Poiana Mărului, din judeţul Vrancea, dar el
a rămas în amintirea urmaşilor şi a tuturor monahilor ca „sfânt stareţ‖ sau „bărbat sfânt‖.
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 422-431, Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia, Comuna Bisoca, jud. Buzău.
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SFINȚII MUCENICI CHIRIL, CHINDEU ȘI TASIE DIN AXIOPOLIS (CERNAVODĂ)
(26 Aprilie)
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Biserica
Ortodoxă
Română
îi
sărbătorește astăzi, 26 aprilie, pe Sfinții
Mucenici din Dobrogea Chiril, Chindeu și
Tasie. Ei au suferit moarte martirică în
vremea împăratului Dioclețian, în cetatea
Axiopolis de lângă Cernavodă, respectiv
Durostorum.
Din cei care au pătimit aici, Chiril,
Chindeu şi Tasie, ale căror nume sunt
pomenite într-o inscripţie descoperită în anul
1947, sunt cei mai cunoscuţi.
Sfântul Chiril era cinstit în Axiopolis, având cinci zile de sărbătoare. Era fie un martir local, fie că
numai suferise aici pentru Hristos, probabil într-o zi de 26 aprilie. Se crede că pe mormântul lui s-ar fi ridicat
o biserică, ale cărei ruine se mai văd şi azi. La fel stau lucrurile şi în cazul lui Chindeu, un sfânt local,
probabil un daco-roman.
După cum aflăm din volumul pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi Daco romani şi Români, în privinţa
lui Tasie, mulţi istorici socotesc că este una şi aceeaşi persoană cu ostaşul martir Dasius, despre care
„actul său martiric‖ arată că ar fi pătimit în cetatea Durostorum, în ziua de 20 noiembrie 304. Aceşti istorici
cred că el ar fi suferit martiriul la Axiopolis, iar mai târziu i-au fost aşezate moaştele, pentru o vreme, în
Durostorum.
Din actul său martiric, aflăm multe lucruri interesante în legătură cu pătimirea sa. Era soldat în
armata romană, tocmai în vremea persecuţiilor lui Diocleţian. Era pe atunci foarte răspândită sărbătoarea
„saturnaliilor‖, în cinstea zeului grec Cronos, numit de romani Saturn, zeul timpului. Cu acest prilej, se
obişnuia să se aleagă un soldat, prin tragere la sorţi, ca „rege al saturnaliilor‖, care era îmbrăcat „într-o
haină împărătească, după asemănarea lui Cronos însuşi‖, având dreptul ca, timp de 30 de zile, să-şi
permită orice fapte „nelegiuite şi ruşinoase‖, precum şi felurite „plăceri diavoleşti‖. După încheierea acestor
zile, în ziua propriu-zisă a sărbătorii, se sfârşea însă şi viaţa lui, căci el urma să fie adus jertfă lui Cronos şi
ucis cu săbiile.
S-a întâmplat ca să fie ales, prin tragere la sorţi, în vederea sărbătoririi lui Cronos, tocmai soldatul
creştin Dasius. „Aprins de râvnă sfântă‖, după cum mărturiseşte actul său martiric, şi-a dat seama că după
acele zile de petreceri deşarte şi trecătoare, „va fi aruncat în focul cel veşnic‖, încât Dasius şi-a zis: „Este
mai bine pentru mine să sufăr puţinele chinuri şi munci, pentru numele Domnului nostru Iisus
Hristos, iar după moarte să moştenesc viaţa cea veşnică, împreună cu toţi sfinţii‖. Drept aceea, în
ziua rânduită pentru începutul sărbătorii, Dasius le-a spus celorlalţi soldaţi că este creştin şi că preferă să
fie adus el însuşi ca jertfă lui Hristos. Închis de îndată, a doua zi a fost adus în faţa comandantului său
militar Bassus, spre a fi judecat. Neînfricatul Dasius a respins cu tărie toate încercările aceluia de a-l face
să cinstească chipurile împăraţilor de atunci. El declara, între altele: „Sunt creştin şi nu slujesc împăratului
pământesc, ci împăratului celui ceresc şi primesc darul Lui, trăiesc din harul Lui şi mă îmbogăţesc din
negrăita Lui iubire de oameni‖ sau: „Eu mărturisesc că sunt creştin şi nu mă supun nimănui altuia decât
unuia, curatului şi veşnicului Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, cel în trei nume şi feţe, dar de o singură
fiinţă‖. Văzând că toate încercările de a-l abate de pe drumul său rămân zadarnice, legatul Bassus l-a
supus la multe chinuri şi, în cele din urmă, a poruncit să i se taie capul.
Săvârşirea lui din viaţă s-a petrecut în ziua de 20 noiembrie, anul 304. Moaştele fericitului mucenic
al lui Hristos au fost duse la Durostorum, iar în anul 579 la Ancona, în Italia, unde se păstrează până azi, în
biserica Sfântul Cyriacus; pe sarcofagul său se găseşte inscripţia grecească: „Aici zace Sfântul martir
Dasios, adus din Dorostol‖ (Durostorum).
Sursa: www.basilica.ro
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SFINȚII MUCENICI MAXIM, CVINTILIAN ŞI DADAS DIN OZOVIA
(28 Aprilie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor,
cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine,
Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori
au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase
îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte
sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Împărăţind Diocleţian şi Maximian, păgânii
împăraţi, iar antipaţi fiind Tarcvinie şi Gavinie, în al
doilea an al stăpânirii lor, s-a ridicat diavolească
mânie asupra creştinilor.
Pentru că, stăpânind acei împăraţi şi antipaţi toată lumea, a ieşit de la dânşii această poruncă: ―Deşi
ştim că toţi cei ce sunteţi sub stăpânirea noastră cinstiţi cu cucernicie pe zei, însă noi avem purtare de grijă
pentru buna îndreptare a toată împărăţia.
Şi pe toţi care în vremurile noastre stăpânesc părţile Romanilor, îi rugăm şi îi sfătuim, ca şi pe
ceilalţi să-i aducă spre cinstirea zeilor şi spre dragostea către dânşii în toate chipurile. Iar de se va afla
cineva, în orice loc, pomenind numele lui Hristos, unul ca acela va porni mânia noastră asupra sa‖.
Această poruncă auzind-o, popoarele s-au adunat vrând să săvârşească cele ce li se poruncise lor,
adică să aducă zeilor jertfe şi lăudau pe boierii lor, zicând: ―Să se bucure şi la mulţi ani să fie sănătoşi
stăpânii noştri, cei ce au purtare de grijă pentru cinstirea zeilor!‖ A zis către dânşii antipatul Tarcvinie: ―De
vreme ce vedem la voi o atât de mare osârdie, vă rugăm ca mâine dimineaţă să vă adunaţi ca să aducem
zeilor jertfe împreună. Dar acum să vă odihniţi, că aţi venit de departe şi cu noi vă veţi veseli; iar după
săvârşirea jertfei, fiecare se va întoarce la cetatea sa‖.
A doua zi s-au adunat toţi şi s-a săvârşit praznicul cel urât de Dumnezeu, aducând jertfe necurate
zeilor lor, apoi Tarcvinie i-a eliberat. Iar a doua zi, un oarecare din păgânii închinători la idoli, mergând la
Tarcvinie, i-a zis: ―Sunt aici trei bărbaţi, care în ziua de ieri, n-au voit să asculte poruncile voastre şi să
aducă jertfe zeilor; şi se zice despre ei că se închină Unui Dumnezeu Care este în ceruri‖. Deci, Tarcvinie a
trimis deîndată pe slujitorii săi, ca să-i prindă şi căutându-i, i-au aflat în satul lor care se chema Ozovia,
petrecând în rugăciune către Dumnezeu. Prinzându-i, i-au legat cu lanţuri de fier şi i-au dus îndată în
cetatea Dorostol (Dorostol, în sudul Dobrogei de astăzi). Acolo s-au întâlnit amîndoi antipaţii de atunci.
Cînd au sosit în cetate, se înserase şi, fiind înştiinţat Tarcvinie despre prinderea acestor trei creştini,
a poruncit ostaşilor să-i păzească până a doua zi. Toată noaptea aceea, sfinţii au petrecut-o în rugăciuni,
zicând: ―Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne din cer puterea Ta spre ajutor, ca să putem birui pe
potrivnicii noştri şi cu darul Tău învredniceşte-ne să luăm cununile biruinţei‖. Iar după ce s-a făcut
ziuă, Tarcvinie, mergând la judecată împreună cu Gavinie, a poruncit să aducă înaintea lor pe creştinii cei
prinşi. Tarcvinie a întrebat: ―Aceştia sunt cei ce defaimă porunca noastră şi îşi ţin credinţa după a lor voie?‖
Apoi a zis către sfinţi: ―Spuneţi-vă mai întâi numele voastre‖. Sfântul Maxim a răspuns: ―Eu sunt creştin
după credinţa lui Hristos, precum şi aceşti fraţi ai mei, iar după obiceiul omenesc mă numesc Maxim‖.
Ighemonul a zis: ―Ai răspuns, arătându-te îndată că nu slujeşti zeilor noştri, ci altora. Dar celălalt care îţi
urmează, cum se numeşte?‖ Iar acela singur a răspuns: ―Mă numesc Dada şi sunt, de asemenea, creştin,
ca şi întâiul nostru frate‖. Tarcvinie a zis: ―Dar al treilea cum se numeşte?‖ Acesta a răspuns: ―Eu mă
numesc Cvintilian şi sunt şi eu creştin‖.
Notarul Magnilian scria cuvintele fiecăruia. Antipatul Gavinie a zis către notar: ―Le-ai scris numele
lor?‖ Notarul a răspuns: ―De va porunci stăpânirea voastră, le voi citi‖. Gavinie a poruncit şi notarul a citit,
zicând: ―Numele creştinilor celor ce sunt acum de faţă, după spusele lor înaintea tuturor, sunt acestea:
Maxim, Dada şi Cvintilian‖. Tarcvinie a zis către sfinţi: ―Iată, viaţa voastră se află în mâinile noastre; deci, de
voiţi ca să trăiţi, mergeţi de aduceţi jertfă la maica zeilor şi veţi fi slujitori ai aceleia, în locul celui care a
murit şi care s-a dus la Dia, cerescul împărat, ca să-i slujească acolo‖.
Iar Sfântul Maxim a răspuns: ―Preanemilostivule şi preaneruşinatule, oare nu te temi tu de Domnul,
numind Dumnezeu pe necuratul desfrânat şi împărat zicându-i aceluia? Să ştiţi, oameni buni, că Hristos
este Împăratul cerului, Care poartă grijă de toţi şi pe toate le ţine pe palma Sa; aceasta să o ştiţi, că noi nu
vom împlini pierzătoarea voastră poruncă, fiindcă suntem zidire a adevăratului Dumnezeu‖. Iar antipatul
Gavinie, chemând la dânsul pe Dada şi pe Cvintilian, a vorbit cu dânşii multe cuvinte deşarte, vrând să-i
înşele cu credinţa lui păgână.
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Sfinţii i-au răspuns: ―Noi ţinem ceea ce a zis fratele nostru Maxim, deoarece acesta este citeţ al
bisericii soborniceşti şi înţelege foarte bine dumnezeiasca Scriptură şi ştie ce ne este nouă de folos; iar tu
cu diavoleasca nebunie înşelându-te, nu ştii ce-ţi este de folos. Şi de ai fi voit să ne asculţi, ai fi văzut
lumina cea cerească‖. Gavinie cu Tarcvinie au zis: ―Iată în atâtea chipuri vă îndemnăm, sfătuindu-vă cele
bune, iar voi nu vă supuneţi, ci petreceţi în îndărătnicia voastră‖. Răspuns-a Sfântul Maxim: ―Voi singuri vă
îndrăciţi, vrând ca pe oamenii cei ce bine vieţuiesc şi slujesc Unuia Dumnezeu, să-i atrageţi la diavoleasca
credinţă; ci acum faceţi nouă ceea ce voiţi să faceţi, că nu ne veţi întoarce de la a noastră credinţă
niciodată‖. Atunci antipaţii Gavinie şi Tarcvinie sfătuindu-se unul cu altul ce să facă cu dânşii, au poruncit
să ducă pe sfinţi în temniţă. Iar ei mergeau, bucurându-se şi vorbind despre a lor mântuire.
Şezând sfinţii în temniţă, se îndeletniceau în duhovniceasca vorbire. Pentru că Maxim, din
dumnezeiasca Scriptură, mult învăţa pe Dada şi pe Cvintilian. Apoi, la miezul nopţii a adormit şi a văzut în
vedenie pe diavol încingându-şi armele şi tăbărând asupra lor. Deşteptându-se din somn, au văzut pe
Îngerul Domnului, zicându-le: ―Nu vă temeţi, căci Dumnezeu, Căruia v-aţi încredinţat, vă va primi şi nu
este departe de voi, ajutându-vă!‖ Cu acea îngerească arătare şi cu cuvintele lui întărindu-se mucenicii,
au binecuvântat pe Dumnezeu preamărindu-L până dimineaţa. Iar antipaţii iarăşi, şezând la judecată, au
poruncit să aducă la dânşii pe cei legaţi. Şi, aducându-i pe ei, le-a zis Gavinie: ―Iată, înaintea noastră staţi!
Deci, acum vă sfătuim să aduceţi jertfă zeilor, că nu puţine daruri veţi câştiga de la noi; iar de nu ne veţi
asculta, apoi morţi veţi fi, fiind singuri vinovaţi, căci aceasta ne-au poruncit în vis zeii noştri pentru voi, în
noaptea trecută‖. Iar sfinţii mucenici au răspuns: ―Şi nouă ne-a arătat Dumnezeul nostru în vedenie ca
pentru numele Lui cel Sfânt să răbdăm toate chinurile‖.
Tarcvinie zise către Gavinie: ―Aceştia, de nu vor fi trimişi la mucenicie, niciodată nu se vor supune,
ca să ne asculte‖. Gavinie zise: ―Deoarece singuri şi-au ales suferinţa, singuri şi-au scris pricina‖. Şi au
poruncit antipaţii slujitorilor, să dezbrace de pe mucenici hainele, iar după ce i-au dezbrăcat, a zis Gavinie:
―Legaţi-i, întindeţi-i pe pământ şi-i bateţi!‖ Şi îndată slujitorii au împlinit porunca. Apoi Tarcvinie a zis către
slujitori: ―Întrebaţi-i de voiesc să ne asculte şi să jertfească zeilor. Iar de nu, apoi alte munci le vom găti, ca
să-i pierdem de tot‖.
Deci, întrebând pe mucenici, au răspuns toţi odată: ―Noi, fiind întăriţi de Dumnezeul nostru, nu ne
îngrijim de muncile voastre, nici nu ascultăm sfatul vostru cel viclean şi nici nu vom jertfi diavolilor‖.
Tarcvinie a zis către slujitori: ―Aruncaţi-i iarăşi în temniţă, fiindcă este vremea prânzului‖. Fiind aruncaţi
sfinţii, după ce a trecut al şaptelea ceas, amândoi antipaţii, şezând la judecată, au pus înaintea lor pe sfinţii
mucenici. Şi a zis Gavinie: ―Maxime, nu te-ai înduplecat să asculţi sfatul nostru, ca să jertfeşti zeilor?‖
Sfântul Maxim răspunse: ―Noi nu primim un sfat ca acesta, ci, precum v-am spus mai înainte, aşa zicem şi
acum: că nici unuia nu ne vom închina, decât numai Domnului nostru Iisus Hristos, Cel împreună slăvit cu
Tatăl şi cu Duhul Sfânt‖. Atunci, mâniindu-se, Gavinie a zis către mucenici: ―Dacă nu voiţi să vă înţelepţiţi şi
să vă închinaţi zeilor, apoi vă vom pierde; căci vom porunci să vă ducă la locuri barbare şi acolo să vă taie
capetele‖. Iar mucenicii au zis: ―Vă jurăm ca prin faptă să săvârşiţi cuvintele voastre‖.
Atunci sfinţii luând asupra lor hotărâre de moarte, au preamărit pe Dumnezeu şi au zis: ―Doamne
Iisuse Hristoase, Cel ce ne-ai izbăvit de acest veac rău de acum, primeşte-ne în odihna Ta şi ne
învredniceşte Împărăţiei Tale celei cereşti!‖ Astfel rugându-se sfinţii mucenici, i-au dus la locul cel mai sus
zis, care se numea Ozevia şi acolo le-au tăiat capetele.
Astfel şi-au dat sufletele lor în mâinile lui Dumnezeu, Sfinţii Mucenici Maxim, Dada şi Cvintilian, în
28 de zile ale lui Aprilie, împărăţind Diocleţian şi Maximian, iar Tarcvinie şi Gavinie fiind antipaţi.
Însă în noi toţi stăpâneşte Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava, stăpînirea şi
împărăţia, în vecii vecilor. Amin.
SFINTE MOAȘTE
În ziua a doua a lunii lui Gustar (August), Biserica face pomenirea aflării moaştelor Sfinţilor Mucenici
Maxim, Dada şi Chintilian.
Sursa: Ziarul Lumina

SFÂNTUL IERARH ATANASIE AL III-LEA (PATELARIE), PATRIARHUL
CONSTANTINOPOLULUI (2 Mai)
TROPAR, GLASUL 8

Dumnezeiască odraslă a cretanilor, păstor al cetăţii celei împărăteşti şi povăţuitor sfinţit al creştinilor
de la Dunăre, comoara cea de mult preţ a Harkovului, Atanasie înţelepte, primit-ai har bogat de Sus, cu
nume nemuritor fiind. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
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VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Atanasie al III-lea al Constantinopolului, un nou sfânt în
calendarul nostru.
Arhim. Daniil OLTEAN / Vieţile sfinţilor / în Ziarul Lumina - Joi, 8 Mai 2008
Personalitate proeminentă a vieţii bisericeşti ortodoxe în secolul al XVIIlea, mitropolit al Tesalonicului şi patriarh ecumenic în două rânduri, pentru
scurte perioade de timp, într-o vreme de mari încercări pentru credinţa
creştină, cinstit ca sfânt în Creta, locul naşterii sale, şi Ucraina, locul adormirii
sale, Sfântul Atanasie al III-lea al Constantinopolului (1580-1654) a fost mai
puţin cunoscut, până de curând, în România.
Vreme de mai bine de un deceniu, el a locuit, însă, la Galaţi, la
Mănăstirea „Sfântul Nicolae―, realizând, atât în timpul vieţii, cât mai ales după
mutarea sa la cele veşnice, o adevărată punte de legătură între popoarele şi
Bisericile de sorginte greacă, slavonă şi română
Ca recunoaştere a rolului şi a locului său în istoria şi spiritualitatea românească, Sfântul Sinod a
hotărât, la propunerea Eparhiei Dunării de Jos, ca Sfântul Atanasie să fie înscris, din anul 2008, şi în
calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
Sfântul Atanasie s-a născut în anul 1580 în insula Creta, într-o familie creştină şi cu bun nume.
Tatăl său, Gheorghe Patelarie, era secretar al episcopului locului, iar mama sa - o evlavioasă creştină.
Primind din pruncie o educaţie aleasă, viitorul ierarh, ce primise la botez numele de Alexie, s-a îndreptat
încă din tinereţe spre studiul dumnezeieştilor scripturi şi spre viaţa duhovnicească profundă.
File de sinaxar.
După moartea tatălui său, Alexie renunţă la lume şi intră în viaţa călugărească, mai întâi la
Mănăstirea „Sfânta Ecaterina― din Sinai, unde este călugărit cu numele Atanasie, apoi la Mănăstirea
„Sfântul Atanasie― din Tesalonic, unde este hirotonit ieromonah, iar mai apoi în Muntele Athos, la
Mănăstirile Esfigmenu şi Xeropotam. Pentru o vreme se va afla ca dascăl şi în Ţara Românească, unde
traduce „Psaltirea― în greaca populară.
Aflând de alesele sale calităţi teologice şi duhovniceşti, patriarhul Chiril Lucaris îl cheamă pe Sfântul
Atanasie în Constantinopol la apărarea credinţei ortodoxe mult încercate, la acea vreme, de atacurile
ereticilor şi ale necredincioşilor. În anul 1631, este ales mitropolit al Tesalonicului, iar trei ani mai târziu,
pentru scurtă vreme, Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul patriarhal al Constantinopolului.
Silit fiind să-şi părăsească păstoriţii săi şi să ia calea pribegiei, sfântul primeşte sprijin şi găzduire la
domnitorul Vasile Lupu al Moldovei, care îi îngăduie să se aşeze la Mănăstirea „Sfântul Nicolae― din oraşul
Galaţi. Vreme de 12 ani, între 1642 şi 1654, cu o scurtă pauză în anul 1652, când este ales din nou patriarh
ecumenic, Sfântul Atanasie va îmbogăţi spiritual zona Dunării de Jos, dar nu îşi va uita nici scaunul său
mitropolitan, pentru care va solicita neîncetat ajutor material. Tocmai pentru acest scop, va întreprinde o
lungă călătorie la Moscova, unde obţine de la ţarul Rusiei sprijin pentru eparhia sa, în grea suferinţă.
Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, obosit de greutatea drumului, Sfântul Atanasie îşi dă sufletul în
mâinile lui Dumnezeu la Lubni, în Ucraina de astăzi, după o viaţă întreagă dăruită slujirii pline de râvnă a
Bisericii lui Hristos. La doar câţiva ani de la adormirea sa, este trecut în rândul sfinţilor, fiind prăznuit la 2
mai, la ziua Aducerii moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare.
Sfintele moaşte ale Sfântului Atanasie al Constantinopolului, aflate la Harkov, în Ucraina, sunt de
secole izvor de binecuvântare şi vindecare pentru credincioşi.
SFINTE MOAȘTE
Ca urmare a unei intense corespondenţe purtate începând cu anul 2003 între Înaltpreasfinţitul
Mitropolit Nicodim al Harkovului şi Bogoduhovului şi Preasfinţitul Episcop Casian, ierarhul ucrainean a
răspuns cu bunăvoinţă solicitării chiriarhului Dunării de Jos şi a oferit în dar o frumoasă icoană a Sfântului
Atanasie, care poartă încastrată şi o părticică din moaştele sfântului ierarh.
În luna octombrie a anului 2004, după 350 de ani de la mutarea la ceruri a sfântului, o delegaţie a
Eparhiei Dunării de Jos a efectuat un pelerinaj la Harkov, de unde a adus la Galaţi sfintele moaşte mult
aşteptate. Sfintele relicve au fost primite cu mare entuziasm la Catedrala episcopală, în ziua de 26
octombrie 2006, de ziua pomenirii Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de mir, de către Preasfinţitul Casian,
înconjurat de preoţi, monahi, monahii, reprezentanţi ai autorităţilor locale, armatei şi numeroşi credincioşi.
În anul 2006, răspunzând invitaţiei Mitropolitului Harkovului, chiriarhul Dunării de Jos a efectuat o
vizită în Ucraina, aducând la Galaţi un veşmânt al sfântului şi o nouă părticică din sfintele sale moaşte.
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Cinstirea pe plan local şi naţional a Sfântului Atanasie.
Sfântul Atanasie a intrat, astfel, în calendarul spiritual al
zonei Dunării de Jos. Sfintele sale moaşte sunt venerate an de
an de mii de credincioşi, atât la ziua de prăznuire a sfântului, cât
şi cu prilejul altor pelerinaje, procesiuni şi manifestări creştine.
Biserica Mănăstirii „Sf. Nicolae― din Galaţi, astăzi biserică
parohială, a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Atanasie,
iar, la iniţiativa Ierarhului locului, un nou locaş de cult, construit
în cartierul Micro 18 din Galaţi, a fost închinat aceluiaşi mare
ierarh şi sfânt al Bisericii Ortodoxe.
Toate aceste mărturii ale cinstirii pe plan local a
Sfântului Atanasie s-au constituit ca argumente duhovniceşti şi
misionare pentru aşezarea sfântului şi în calendarul Bisericii
Ortodoxe Române.
Ziua de prăznuire a Sfântului Atanasie.
În urma demersurilor făcute de Eparhia Dunării de Jos, care a înaintat, spre studiu, motivaţiile
înscrierii sfântului în calendarul Bisericii noastre, însoţite de slujba, acatistul şi icoana acestuia, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa sa de lucru din 6 martie 2008, ca Sfântul Atanasie
să fie cinstit şi în patria sa adoptivă de la gurile Dunării, cu zi de prăznuire la 2 mai.
Cu prilejul prăznuirii din acest an a Sfântului Atanasie, primul moment de acest gen după înscrierea
sfântului în calendarul Bisericii noastre, Episcopia Dunării de Jos a organizat un program spiritual special
dedicat evenimentului. Moaştele sfântului au fost conduse în procesiune şi cinstite de credincioşi la
Catedrala episcopală, la Biserica „Sf. Nicolae― şi la noua biserica închinată Sfântului Atanasie.
Prezentând evlavioşilor creştini importanţa spirituală a momentului, Preasfinţitul Episcop Casian a
subliniat, printre altele: „A chema după mai bine de trei sute cincizeci de ani un sfânt în ajutor, a zidi
biserici şi aşezăminte închinate lui, a întocmi sfinte slujbe şi a trăi cu credinţă prezenţa sfântului în
mijlocul nostru, prin părticele din sfintele sale moaşte, acestea toate sunt acte spirituale de
excepţională importanţă pentru viaţa duhovnicească a Dunării de Jos.
De aceea, în acest an în care numele Sfântului Atanasie a fost înscris şi în calendarul Bisericii
Ortodoxe Române, ne rugăm lui Dumnezeu ca viaţa şi învăţătura acestui mare sfânt să ne fie şi nouă, celor
de astăzi, o pildă vie de credinţă şi de slujire. Ne rugăm Sfântului Atanasie, ca aşa cum el a mărturisit, în
necazuri şi încercări, pe Mântuitorul Hristos Înviat din morţi, să ne ajute şi pe noi să-L mărturisim prin
faptele vieţii noastre şi prin curăţia sufletului nostru. Ne rugăm Sfântului Atanasie, ca aşa cum a povăţuit şi
sprijinit pe creştinii din Tesalonic şi Constantionopol, pe monahii din Muntele Athos, pe românii de aici, de
la gurile Dunării şi pe ortodocşii din părţile Ucrainei, prin sfintele sale moaşte, să ne unească şi pe noi, pe
toţi, creştinii români, greci sau slavi de pretutindeni, în dragoste şi credinţă neşovăielnică, în bucuria
Domnului şi în nădejdea vieţii veşnice.―
Sfintele sale moaşte, care săvârşesc multe minuni, se păstrează întregi, așezate pe un tron
arhieresc, în Catedrala mitropolitană "Buna Vestire" din Harkov, Ucraina.
Din anul 2004, a fost adus din Ucraina un fragment din moaştele Sfântului Atanasie, fragment care
se păstrează în catedrala din Galaţi.
Sursa: Ziarul Lumina

SFÂNTUL CUVIOS IRODION DE LA LAINICI
(3 Mai)
TROPAR. GLASUL AL 5-LEA

Pe luceafărul nostru cel din Oltenia, cu închinare de taină, ca pe un părinte
ales să-l slăvim acum noi, ucenicii lui; că înainte-văzător s-a făcut Sfântul Irodion,
de boli pe toţi vindecându-i şi duhovnic dumnezeiesc s-a arătat în viaţa sa.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Prea Cuviosul Părintele nostru Irodion Ionescu - Stareţul de
la Lainici († 3 mai 1900)
S-a născut în 1821 la Bucureşti primind numele la botez de Ioan. Pe la
vârsta de 20 de ani intră ca vieţuitor la Mănăstirea Cernica, atras fiind de viaţa
isihastă ce se trăia aici, sub oblăduirea stareţului Calinic. În 1846 este tuns în
monahism, primind numele de Irodion. Odată tuns în monahism, tânărul monah
Irodion conştientizează marea vocaţie la care a fost chemat adăugând nevoinţă
peste nevoinţă.
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Era foarte iubitor de fraţi, nu discredita pe nimeni niciodată, se ferea de orice vorbire de rău, postea
foarte mult, dormea doar 3-4 ceasuri pe noapte şi făcea sute de metanii pe zi. Prin aceste nevoinţe devine
foarte iubit de toata obştea, impunând mult respect şi apreciere chiar şi faţă de stareţul său.
În septembrie 1850 stareţul său Calinic este hirotonit episcop la Râmnicu Vâlcea unde şi-a luat cu el
mai mulţi ucenici pentru a-i fi spre ajutor în refacerea episcopiei amintite ce era într-o vizibilă decădere.
Printre ucenicii luaţi este şi monahul Irodion pe care-l va detaşa pe la sfârşitul anului 1851 la Schitul
Lainici de pe Valea Jiului şi pe care-l va hirotoni în diacon şi apoi în preot în anul 1853, numindu-l ecleziarh.
Iar în 1854 îl numeşte stareţ la schitul Lainici. Între 1854-1900 stareţul Irodion a păstorit 41 de ani acest
schit cu mici intermitenţe. A fost cel mai longeviv stareţ al schitului Lainici din toate timpurile.
După moartea duhovnicului său, Sfântul Calinic, episcopul, îşi ia ca duhovnic pe ucenicul său
IRODION, stareţul de la Lainici. Astfel ucenicul îi devine duhovnic avei. Nu după mult timp, cucerindu-se de
evlavia sa, Sfântul Calinic îl va numi „Luceafărul de la Lainici‖. Simţea o mare uşurare, avea o aleasă
încredere şi deosebită apreciere la adresa stareţului Irodion.
Venea foarte des la Lainici Sfântul Calinic la povaţă şi spovadă. Se cunoaşte faptul că spre sfarşitul
vieţii avea la sufletul său acea triadă de mănăstiri – Cernica, Frăsinei şi Lainici, la care ţinea foarte mult şi
pe care le susţinea în rugăciunile sale.
Cuviosul Irodion, ca toţi marii sfinţi, a avut foarte multe ispite din partea confraţilor săi, dar el,
formându-se în duhul isihast cernican, le biruia cu smerenie şi cu răbdare. Cu cât înainta în virtute, cu atât i
se înmulţeau ispitele, călindu-se în ele precum aurul în foc. Acesta fiind paradoxul sfinţeniei – suferinţa.
Foarte repede îşi duce faima atât în Oltenia cât şi dincolo de Carpaţi, în Transilvania Imperiului
Austo-Ungar. Devenise făcător de minuni din viaţă. Avea puterea de a alunga duhurile necurate din
oameni, îi radiografia la prima vedere, spunându-le păcatele lor şi cele ale înaintaşilor lor.
La un moment dat îi aduce îi aduce în dar, o femeie ce locuia în aceşti munţi, un vas cu lapte.
Cuviosul îi refuză categoric vasul cu lapte spunându-i ca nu-l primeşte deoarece nu-i de la capra ei.
- Ba nu, părinte, de la capra mea este. L-am muls acum, este proaspăt.
- Nu, femeie, nu-l primesc pentru că nu mai este cu adevărat de la capra ta. Aseară ai dat-o diavolului şi
foarte des ai acest obicei rău. De aceea pentru ca ai dat diavolului capra, laptele nu mai este al ei, ci al
diavolului. Te rog iartă-mă, dar nu-l primesc! Vădită femeia fiind de păcat s-a întors acasă cu laptele
cerându-şi iertare şi făgăduindu-i că nu va mai drăcui niciodată.
Deci observăm cum stareţul Irodion era văzător cu duhul. Foarte multă lume se vindeca şi afla
alinare de la el.
Pe 3 mai 1900 Cuviosul Irodion se mută la Domnul. La 7 ani de la mutarea sa la Domnul, stareţul
Teodosie Popescu, la insistenţele ucenicului Cuviosului Irodion – ieromonahul Iulian Drăghicioiu, cere
episcopului Râmnicului blagoslovenia pentru a-l dezgropa. Aceasta fiind o foarte veche tradiţie monahală,
care se păstrează mai ales în Muntele Athos până azi ca la 7 ani de la moartea monahului se dezgroapă şi
i se face din nou slujba înmormântării.
Aşa s-a petrecut şi cu trupul Cuviosului Irodion. Este dezgropat, însă cu toţii au rămas surprinşi
deoarece trupul era întreg şi neputrezit. Au raportat episcopului faptul acesta, la care episcopul ar fi
exclamat: „Aista mi-ai fost, Irodioane‖ (adica chiar aşa sfânt cu adevărat mi-ai fost, Irodioane).
Însă, i-au făcut slujba înmormântării şi l-au pus în mormânt, deoarece Lainiciul nu avea osuar sau
gropniţă, cum aveau alte mănăstiri mai mari, pentru a fi puse acolo.
Cuviosul Irodion fiind în viaţă, a profeţit că la câţiva ani de la mutarea sa la Domnul Lainiciul va fi
pustiit. Ceea ce s-a şi întâmplat în Primul Război Mondial. „Fiii mei, să ştiţi că puţin după ducerea mea,
schitul acesta va rămâne mulţi ani pustiu. Voi, însă, îngropaţi trupul şi nu uitaţi legămintele călugăreşti ce
le-aţi dat lui Hristos‖ (Patericul românesc, pag. 472, Ioanichie Bălan).
În acest război mondial ucenicul cuviosului Irodion, ieromonahul Iulian Drăghicioiu este luat
prizonier de către armatele germane, deportat în Germania, unde a şi murit în lagăr ca martir. Fotografia
părintelui Iulian ne-a fost dăruită în anul 2008 de către o strănepoată de-a dumnealui, socotind această
descoperire ca o mare taină ce se vrea desluşită.
La mormântul Părintelui Irodion se făceau minuni, se vindecau demonizaţii şi se alungau duhurile
necurate. Veneau oamenii atât din Regat cât şi din Transilvania să-şi aline durerile şi suferinţele la
mormântul Cuviosului Irodion, unde se şi întâmplau.
În 1929 este numit stareţ la Lainici părintele Visarion Toia împreună cu un grup de 6 monahi de la
Frăsinei. Printre monahii veniţi cu Părintele Visarion erau Calinic Cărăvan, următorul stareţ isihast 19521975, Părintele Nicodim Sachelarie, Gherontie Ghenoiu şi alţii.
La mormântul Cuviosului Irodion făcându-se multe minuni, vrăjmaşul diavol sub masca evlaviei a
îndemnat pe diverse persoane (probabil şi monahale) să dezgroape mormântul şi să sustragă părticele din
moaştele cuviosului. De aceea părintele Visarion găsind această situaţie ingrată, a dezgropat pentru a
doua oară moaştele prin anii 1930 (prima fiind în 1907).
Am putea numi aceasta ca o a doua aflare a moaştelor Cuviosului Irodion. A pus moaştele într-un
alt sicriu mai mic şi le-a îngropat la o adâncime de 2,5 metri.
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La fundul gropii de 2 metri adâncime a săpat altă groapă mai mică de 1,2/0,7 metri, a pus sfintele
moaşte în acel sicriu mai mic, le-a îngropat, a pus pământ normal peste ele iar la adâncimea normală a
unei gropi de 1,8 - 2 metri a presărat alte oseminte de la alt părinte pentru a deruta pe toţi potenţialii viitori
căutători de sfinte moaşte. Toate acestea le-a făcut foarte tainic. Nu ştim dacă următorul stareţ Calinic
Cărăvan a ştiut această taină. Cert este că celălalt stareţ de după părintele Calinic, părintele Caliopie 1975
- 1985 a făcut săpături ca să dezgroape sfintele moaşte prin 1985. A săpat la 2 metri adâncimea unei gropi
normale, a găsit acele oase puse la derută, a astupat groapa şi a închis subiectul.
După 1990, cei care au rămas au fost învinuiţi, acuzaţi de diferite persoane evlavioase că nu vor să
dezgroape sfintele moaşte. Se ştia că s-a încercat de către Părintele Caliopie în 1983 dar nu se putea
spune deoarece s-ar fi produs confuzie şi necredinţă. S-au răbdat toate acele insulte şi s-a aşteptat
momentul.
Mitropoliţii Olteniei de după 1990, Î.P.S. Nestor si Î.P.S. Teofan au dorit să canonizeze pe Cuviosul
Irodion cercetându-i viaţa plină de sfinţenie, însă probabil nu se împlinise numărul de rugăciuni.
Noul mitropolit al Olteniei Î.P.S. Irineu având evlavie specială la Sfântul Calinic şi implicit la
duhovnicul său Cuviosul Irodion a purces la demararea procesului de canonizare (cercetare istorică şi
dezgroparea mormântului).
În ajunul Sfântului Calinic, pe 10 aprilie 2009, cu post de câteva zile şi cu rugaciune asiduă, însuşi
mitropolitul Irineu împreună cu obştea mănăstirii au participat la dezgropare. Ajungând la 2 metri adâncime
s-a dat de acele oseminte străine.
A fost un examen foarte greu, îi cuprinsese pe toţi deznădejdea că nu s-a găsit ceea ce se căuta.
Î.P.S. Mitropolit a poruncit să se sape în continuarea mormântului, cu toate că era iarbă, însă spre
surprinderea tuturor s-a dat de un schelet întreg. Iniţial s-a crezut că acesta este dar deznădejde. Era alt
vieţuitor, aşa cum scria pe cărămida de sub cap: „Mitrofan schimonahul 1864‖.
Î.P.S. Mitropolit Irineu a poruncit să se sape în partea opusă la celălalt capăt al mormântului. La 2
metri adâncime s-a dat de alte oseminte mai vechi la care se pare că se mai umblase.
Deznădejde şi dezamăgire i-a cuprins pe toţi. Deja se săpaseră 3 morminte la rând unul în capul
celuilalt. Se făcuseră o groapă imensă de 6 metri lungime, 2 metri adâncime şi 1,5 metri lăţime. Toţi se
rugau cum puteau şi cum ştiau. Se pare că se năruia orice speranţă. La fundul gropii centrale era pământul
mai moale, s-a început evacuarea lui şi spre surprindere, se întrezărea conturul unei alte gropi mai mici. Au
inceput să apară semne. S-a găsit la 2,1 metri adâncime un toc de bocanc după care au început să apară
cuie ce erau aproape descompuse de rugină.
Primul impact vizual pozitiv a fost în momentul când a apărut prima parte din sfintele moaşte. Aveau
o culoare maronie-portocalie. În al doilea rând erau nefireşti de uşoare, ca un pai, ca o hârtie. Iar în al
treilea rând au început să emane un miros plăcut.
În cele din urmă s-a găsit şi cărămida cuviosului Irodion ce i-a fost pusă sub cap.
Astfel s-a descoperit marea comoară ascunsă intenţionat a doua oară prin anii 1930 la 2,5 metri
adâncime. S-a descoperit în parte marea taină a ―Luceafărului de la Lainici‖.
După 109 ani Sfântul Irodion se lasă a fi descoperit pentru a treia oară. O putem numi a treia aflare
a moaştelor Sfântului Irodion de pe data de 10 aprilie 2009. De data aceasta au fost puse într-o raclă la
închinare în biserică spre folosul duhovnicesc al tuturor doritorilor şi al cinstitorilor sfinţilor din ceruri.
Sfântul Calinic l-a numit pe cuviosul Irodion ―Luceafărul de la Lainici‖ deoarece cu adevărat a fost
un mare luceafăr, un mare luminător şi rugător. Sfântul Irodion este ultima verigă a lanţului neo isihast
românesc din sec. XIX.
Neo isihasmul românesc începe la sfârşitul secolului al XVIII-lea prin Vasile de la Poiana Mărului,
Sfântul Paisie Velicikovschi Stareţul de la Neamţ, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica, Sfântul Grigorie
Dascălul, Sfântul Calinic de la Cernica şi continuă cu Sfântul Cuvios Irodion, Stareţul de la Lainici.
Îi mulțumim Sfântului Prea Cuviosului Părintelui nostru Irodion pentru că a acceptat a fi dezgropat
de nevredniciile noastre și-l rugăm fierbinte să mijlocească şi pentru noi înaintea Prea Sfintei Treimi. Amin!
Sursa: Sfânta Mănăstire Lainici
SFINTE MOAȘTE
Sfântul Cuvios Irodion Ionescu este ultima verigă a lanțului neoisihasmului românesc din secolul al
XIX-lea. S-a născut în ceruri pe data de 3 mai 1900, iar după 7 ani s-a dezgropat și s-au găsit moaștele
întregi după care s-au pus înapoi în mormânt
De atunci până azi a fost o mare taină care de abia acum s-a dezlegat. Astfel Sfânta Mănăstirea
Lainici și întreaga țară are un mare ocrotitor și mijlocitor în ceruri
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Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Lainici, Localitatea Bumbeşti-Jiu, Judeţul Gorj, Cod poştal
215100; (Părinte Stareţ Ioachim Pârvulescu).
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Antim - Paraclis Patriarhal, Strada Mitropolit Antim Ivireanu
nr. 29, Sector 5, Bucureşti.
Pe 10 aprilie 2009 în ajunul praznicului Sfântului Ierarh Calinic de
la Cernica, după 109 ani, s-au găsit moaștele Sfântului Irodion Ionescu,
duhovnicul Sfântului Calinic "Luceafărul de la Lainici" și aflarea sfintelor
sale moaște a fost tot ca o mare inundare de har peste mănăstirea
Lainici.
Sursa: Broșura de prezentare a Sfintei Mănăstiri Lainici

SFÂNTUL MUCENIC IOAN VALAHUL
(12 Mai)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Astăzi duhovniceşte prăznuieşte Biserica dreptcredincioşilor, şi cu bucurie
strigă: Veniţi, iubitorilor de mucenici, să prăznuim pomenirea cea de peste an a
luptelor noului mucenic Ioan! Că acesta, dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind,
în împărăteasca cetate a lui Constantin a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod
bogat şi bine primit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri, să se
mântuiască sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Multe ţinuturi ale lumii s-au învrednicit să-i facă raiului belşug de suflete
alese, care pururea se împărtăşesc de neînserata lumină a lui Dumnezeu. Întru
aceasta, nici hotarele neamului românesc n-au fost mai sărace decât altele.
Din duhul poporului român au izvorât suflete ce s-au suit în ceata drepţilor; din sângele lui s-au
plămădit trupuri care n-au suferit stricăciunea morţii; sub altarele lui s-au mucenicit mădulare care, prin
suferinţă, au mărturisit puternicia duhului întru Hristos; prin munţii lui s-au mântuit sihaştri în luminată
cuvioşie, mistuindu-se în rugăciune, post şi priveghere; şi nu pe puţine din scaunele vlădiceşti s-au nevoit
ierarhi care, peste cununa de aur şi nestemate a preţuirii celei de obşte, şi-au adăugat cununa cea
nepieritoare a sfinţeniei.
Slavă lui Dumnezeu pentru darurile Sale, că nu ne-a ruşinat în faţa altor seminţii lipsindu-ne de
rugători apropiaţi. Deşi aceştia, împreună cu toţi sfinţii, mijlocesc pentru noi în limba îngerilor, cea mai
presus de orice limbă, ei cu osârdie ne pomenesc pe noi, purtătorii graiului în care, aici, L-au mărturisit pe
Hristos. Cu toate că au chipuri duhovniceşti, mai presus de orice chip al sângelui şi al cărnii, ei sunt acolo
iconarii chipurilor noastre, ca unii ce s-au desăvârşit în templele Duhului Sfânt. Şi cu toate că sălăşluiesc în
cetatea luminii, cea mai presus de orice împărăţie, ei cu osebire ne priveghează, ca nişte străjeri
neadormiţi ai cetăţii lor celei pământeşti.
Prin sfinţii lor, toate neamurile pământului purced din Dumnezeu şi se întregesc în Dumnezeu, aşa
cum culorile curcubeului purced din soare şi se întregesc în soare. Şi precum rouă pământului răsfrânge
soarele şi-i arcuieşte lumina pe boltă, desfătându-ne, aşa sfinţii cerului îl răsfrâng pe Dumnezeu Cel
nevăzut şi-I arcuiesc slava peste veacuri, mântuindu-ne cu puterea Lui. Slavă lui Dumnezeu că şi pe
pământul ţării noastre a revărsat îmbelşugată ploaie de har, din care s-a brobonit rouă cea mântuitoare a
sfinţilor noştri.
Un asemenea strop de răcoare duhovnicească este şi Sfântul Nou Mucenic Ioan Valahul. El se
cheamă «nou», pentru că a pătimit după 1453, când Constantinopolul a căzut sub turci, şi de asemenea se
numeşte «Valahul», pentru că era de neam din Valahia, adică din Ţara Românească. Ştiut este că, în
vechime, popoarele străine îi numeau pe români vlahi sau valahi, adică neam de obârşie latină, iar
amintirea aceasta se păstrează până astăzi în numirea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei.
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Binecuvântatul Mucenic Ioan şi-a purtat vremelnica viaţă la jumătatea celui de al XVII-lea veac de la
Hristos. În acel timp, nu mult după evlavioasa domnie a lui Matei Vodă Basarab, la cârma Ţării Româneşti
a venit Mihnea Voievod, pe care pământenii l-au poreclit «Turcitul». Acest Mihnea, cu toate că se pretindea
a fi român, era fiul unui cămătar grec şi, arătându-se de mic atras de obiceiurile agarenilor, adică ale
închinătorilor lui Alah şi cinstitorilor lui Mahomed, a fugit de la părinţii lui. S-a dus apoi la Ţarigrad şi s-a
curtenit lui Sinan Paşa, zicând ca este feciorul lui Radu Vodă, şi aşa a petrecut la turci şi în legea lor vreme
de patruzeci de ani. Acolo se chema Gioan Bei şi era întru totul robit de pofta slavei celei deşarte. Deci,
plătind sultanului multe pungi cu galbeni, a ajuns domn în Ţara Românească şi a început a asupri poporul
cu biruri. Ţara i-a stat mereu împotrivă, iar el nu s-a putut ţine în scaun decât chemând, în câteva rânduri,
pe tătari, care năvăleau în hoardă, pustiau ţinuturile şi duceau cu ei mulţime de robi. Dar mai pe urmă,
nemaiputând face faţă lăcomiei otomane şi râvnind oarecare câştig şi pentru sineşi, a poftit să nu mai
plătească haraciul agarenilor din Ţarigrad.
Aşadar, Mihnea s-a unit cu alţi doi voievozi şi, după ce a ucis pe mulţi din dregătorii săi de la curte,
a pornit răscoală împotriva turcilor, tăindu-i pe unde-i găsea. Iar sultanul Mehmet, auzind de acestea, a
trimis o hoardă de tătari în Moldova, o oaste de turci în Ţara Românească şi o alta în Transilvania. Tătarii
au ieşit biruitori în Moldova şi au făcut cumplită prădare în laturile ei. În Ţara Românească s-a întâmplat că
Mihnea i-a bătut pe potrivnici, dar îndată după aceea, cuprins de frică, a fugit peste munţi, unde şi-a dat
sfârşitul nemântuit. Iar cea de a treia oaste a sultanului a câştigat biruinţă asupra voievodului transilvan, la
Deva, şi, întorcându-se prin ţinutul Olteniei sau Vlahiei Mici - cum i se spunea atunci -, a trecut munţii prin
văile Oltului şi ale Jiului. Ea a făcut mare pierzanie în neamul creştinesc şi a robit mulţime mare de bărbaţi,
femei şi copii, prinzându-i în arcane şi târându-i, legaţi cu funii, în urma cailor şi carelor lor. Prăpădul acesta
s-a întâmplat în anul 1659, în luna lui noiembrie sau decembrie.
Printre cel robiţi atunci a fost şi tânărul Ioan, vlăstar de bun neam, născut şi crescut aici, în Ţara
Românească, din părinţi cuprinşi în credinţă, evlavie şi chivernisire gospodărească. Şi Ioan, când a fost
robit, era în vârstă de numai cincisprezece ani.
Cât de minunat însă se arată Dumnezeu cu aleşii Lui! Cu toate că era atât de tânăr, Ioan ajunsese
la măsura vârstei plinirii lui Hristos, când curăţia inimii de prunc se împleteşte cu înţelepciunea minţii de
bătrân. Şi era Ioan frumos la chip, luminos în privire şi bine legat în trup. Tocmirea lui era plină de sănătate,
tinerească vlagă zburda în toată fiinţa lui. Şi măcar că grumazul îi era încovoiat de robie, ochii îi străluceau
de puterea credinţei şi de nădejdea mântuirii. Trupul minunat al tânărului era ca o biserică în care fumega,
plină de miresme, căţuia sufletului său curat şi jertfelnic. Aşa mergea el pe drumul anevoios al robiei,
apropiindu-se de Dunăreni lăsându-şi în urmă părinţii, neamurile şi ţara lui frumoasă, fără să ştie că nu se
va mai întoarce niciodată şi că Dumnezeu îi pregătea o altă patrie, cea mai presus de orice hotar, Împărăţia
cerurilor. În această împărăţie însă nu se intră decât pe poarta cea strâmtă a nevoinţelor ş după ce omul a
trecut prin focul încercărilor de tot felul.
Robii agarenilor erau socotiţi ca un bun al sultanului, dar ei puteau fi cumpăraţi de orice închinător al
lui Alah, pe bani buni, potrivit vârstei şi folosului fiecăruia. Aşa se face că încă fiind pe drum, un păgân din
cei ce îi duceau pe români în robie s-a oprit asupra lui Ioan şi, plăcându-l, l-a cumpărat, cu gând urât. Că
n-a avut putere să înţeleagă frumuseţea lui lăuntrică, ci s-a oprit cu nelegiuită căutătură spre mândreţea
cea din afară. Şi a început a-l sili să-şi întineze trupul cu păcatul izvodit cândva în blestemata cetate a
Sodomei, cea arsă de Dumnezeu cu foc şi pucioasă pentru nelegiuirea ei; pe care păcat osândeşte şi
dumnezeiescul Pavel, în Epistola către Romani, în cel de al douăzeci şi şaptelea verset al întâiului capitol.
Dar Ioan s-a împotrivit păcatului şi s-a împlătoşat cu rugăciunea şi cu semnul crucii împotriva celui ce voia
să-l întineze.
I-a zis agareanui, plin de mânie: "- Într-atât de semeţ eşti înaintea mea şi uiţi că nu eşti decât un biet
rob?".
Iar Ioan i-a răspuns: "- Doar lui Hristos îi sunt rob, dar cât de largă îmi este libertatea în lăuntrul
dumnezeieştii mele robii!»
S-a încruntat păgânul: «- Eu sunt stăpânul tău, pentru că te-am cumpărat cu preţ de aur; fac cu tine
ce vreau».
L-a înfruntat tânărul: «- Hristos îmi e stăpânul, că El m-a răscumpărat cu preţ de sânge; El face cu
mine ce trebuie".
Şi cugetul său se întărea întru puterea credinţei. Atunci agareanul se pregătea să-l lege de un
copac, spre a-i face silă. Iar Ioan, cumplit scârbindu-se în inima sa şi nevrând să fie ruşinat înaintea lui
Dumnezeu, s-a întrarmat cu amintirea tânărului David, biruitorul lui Goliat, şi cu a ostaşului Nestor, cel ce
surpase mândria lui Lie. Şi, prinzând curaj, a pândit o clipă prielnică şi l-a ucis pe păgân.
Nu mult după aceea, ceilalţi agareni care-l duceau pe Ioan în robie au băgat de seamă lipsa
stăpânului său. Deci au prins a-l ispiti şi, aflând adevărul, l-au legat în lanţuri şi aşa l-au purtat, îndelungată
vreme, pe drumul Ţarigradului. Cine va putea spune chinul celui târât printre robi? Că era vreme de iarnă şi
gerul însuliţa cu foc îngheţat trupul gol al tânărului. Dar el răbda cu bărbăţie, gândindu-se că mai bine este
a-i arde trupul în văpaia iernii decât sufletul în văpaia gheenei. Dar foamea pântecului nehrănit şi
sângerarea picioarelor desculţe şi sfârşeala mădularelor ostenite, cine le va putea şti?
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Pe drumul greu din trecătorile înzăpezite ale Balcanilor şi Rodopilor, viscolul îi biciuia obrajii, îi
înlăcrima ochii şi-i încovoia spinarea. Dar duhul său rămânea drept, cu toate că bănuia chinurile ce-l
aşteptau la capătul drumului, ştiind el că uciderea unui turc nu putea rămâne nepedepsită.
Şi astfel, legat, a ajuns la Ţarigrad, unde iarna nu mai era iarnă, dar robia era robie. Iar cei ce-l
păzeau l-au dus la femeia celui ucis, povestindu-i toate câte se întâmplaseră. Păzind legea ei, soţia
agareanului l-a înfăţişat pe Ioan vizirului, spre judecată. Şi Ioan a fost supus cercetării şi a mărturisit
adevărul, cum că el, omorîndu-l pe păgân, nu a făcut altceva decât să-şi apere fiinţa lui de creştin adevărat
şi curat. Iar vizirul l-a dat în puterea femeii celui mort, ca să facă cu el ce va voi dânsa.
Ascuţite sunt ispitele Satanei împotrriva mărturisitorilor lui Hristos! Iar Dumnezeu le îngăduie, pentru
ca să urce puterea credinţei. Şi cu cât mai mari sunt ispitele biruite, cu atât mai neveştejită este cununa de
slavă a biruitorului. Că i se dăduse lui Ioan frumuseţe în trup şi prin frumuseţea trupului a fost ispitit.
Acea tânără văduvă a fost îndată răpită de mândreţea lui Ioan şi l-a dus la locuinţa ei cea scumpă,
unde duhul desfrânării se răsfăţa pe covoare şi divanuri, nutrit cu mâncăruri alese şi cu otrăvite miresme.
Şi i-a zis femeia: «- Iată eşti în puterea mea! Fiindcă mi-ai ucis bărbatul, îi vei lua locul şi-mi vei fi
bărbat. Din rob te fac slobod, din sărac, te ridic bogat. Dar, pentru ca să-mi fi bărbat, trebuie să te faci de
aceeaşi lege cu mine. Nimic mai uşor decât să te lepezi de Hristos şi să te faci închinător al lui Alah şi
cinstitor al lui Mahomed, profetul său. Priveşte împrejur aurul şi argintul, mătăsurile, pietrele nestemate,
priveşte-mă pe mine, alături, care sunt gata de însoţire».
Nu era uşoară ispita tânărului Ioan. Să schimbe lanţurile de fier pe veştminte de mătase; să
îmblânzească năpârcile foamei prin saţul meselor îmbelşugate; în loc de osteneala drumului, să-şi îngăduie
odihnă mângâietoare; în loc de biciuirile viscolului, să primească adierile zefirului; în loc să sângereze prin
stâncile munţilor, să lunece în caiac, pe undele Bosforului!
Ioan însă era plin de virtute şi nu s-a plecat. Cu îndrăzneală i-a răspuns femeii: «- Curăţia sufletului
mi-o voi păstra şi la legea ta nu voi trece; neîntinarea trupului o voi păzi şi nu mă voi însoţi cu tine !».
I-a zis femeia: «- A fost aici, în Ţarigrad un tânăr din neamul vostru, pe nume Gioan Bei, a crescut
în curţile seraiului şi s-a bucurat de farmecele sultanei şi a ajuns bogat şi domn în ţara voastră. Eu nu zic
că şi tu vei ajunge domn, dar Ţarigradul e răscrucea multor drumuri către putere şi slavă».
Nu i-a trebuit multă vreme de gândire, căci neprihănitul tânăr ortodox a adăugat din bogăţia datinilor
strămoşeşti: «- Nu ştiu ce s-a ales acum de domnul nostru, că fugise peste munţi de frica voastră, dar ştiu
că poporul îi spune «Mihnea Turcitul» şi cu acest nume de ruşine o să rămână el în amintirea veacurilor.
Eu nu vreau să mă ruşinez de numele meu».
Şi iarăşi a ridicat Ioan rugăciune la Hristos Mântuitorul şi s-a întrarmat cu semnul crucii, pentru ca
să fie păzit şi întărit până la urmă neabătut din credinţa părinţilor săi. Şi şi-a adus aminte de Iosif, fiul lui
Iacov, care a înfruntat ademenirile femeii lui Putifar, dregătorul din ţara Egiptului. Şi această aducereaminte l-a luminat şi l-a întărit peste măsură.
Câte meşteşuguri n-a încercat acea femeie păgână ca să-l întoarcă pe tânăr de la Hristos şi să-l
însoţească cu ea! Că era muncită de patimă şi nu avea linişte. Toate aceste ispitiri au durat aproape doi ani
şi jumătate, pe măsură ce şi tânărul se împlinea la trup. Dar Ioan nu s-a clintit din temelia cea tare a
credinţei lui ortodoxe.
În cele din urmă, văzându-se într-atât înfruntată, agareanca şi-a dezlănţuit păgâneasca furie şi l-a
dat pe Ioan eparhului, adică mai-marelui cetăţii, care l-a aruncat în temniţă. Şi acolo a fost supus mucenicul
la atât de multe, de cumplite şi de înfricoşătoare chinuri, încât cineva nu să le pătimească, ci numai să le
gândească s-ar îngrozi cu adevărat.
Caznele au durat mai multe zile. Şi nici în vremea aceea Ioan nu a fost lipsit de ispită. Căci femeia,
neîncetat împătimită de frumuseţea lui, mergea în fiecare zi în temniţă şi cu linguşiri şi făgăduinţe îl
ademenea spre întinare şi lepădare de credinţă. Dar tânărul, ademenea unui diamant, a rămas neclintit în
credinţă şi în înţelepciune, căutând numai spre Domnul Hristos de la care primea putere şi biruinţă asupra
vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Căci el, cu mintea lui vârstnică sălăşluită în trup nevârstnic, luminată de darul
lui Dumnezeu, ştia că întreagă trebuie păstrată curăţia şi a sufletului, şi a trupului, ca pe o jertfă bineplăcută
înaintea Cerului.
Întru sfârşit, văzând toţi că în zadar se ostenesc cu chinurile şi că asupra lui Ioan nu au nici o
izbândă, au cerut vizirului îngăduinţă să-l omoare. Iar vizirul a poruncit eparhului să săvârşească aceasta.
Deci, călăii, cei ce-l chinuiseră, l-au luat pe binecuvântatul tânăr Ioan şi l-au dus în Parmac-Kapi, aproape
de Bazestani, tot în Ţarigrad, ca să-l ucidă prin spânzurătoare. Iar el, înseninat de chinuri şi străluminat de
harul sfinţeniei, mergea spre locul muceniciei sale, mulţumind lui Dumnezeu. Şi ochii duhului său, adânciţi
undeva, dincolo de hotarele zărilor şi ale veacului acestuia, în împărăţia luminii celei pururea fiitoare,
descoperind răsplata pentru lanţurile robiei, pentru bicele crivăţului, pentru nevoinţele trupului şi caznele
temniţei, vedeau straie mai scumpe decât mătăsurile Răsăritului, simţeau mângâieri mai dulci decât adierile
Ţarigradului şi lăcrimau de o fericire ce nu se poate împerechea cu bucuriile pământului.
Şi astfel, în anul 1662, în a douăsprezecea zi a lunii mai, pururea-fericitul tânăr Ioan a primit din
mâna Domnului cununa biruinţei. Iar viaţa sfântului, împreună cu pătimirea sa, a fost scrisă de Ioan Cariofil,
un învăţat grec din vremea lui, şi apoi tipărită la Veneţia de Sfântul Nicodim Aghioritul, după care s-a trecut
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în sinaxarele greceşti şi apoi în cele româneşti. Aşa s-a scris numele Sfântului Nou Mucenic Ioan Valahul
în cartea vieţii lui Dumnezeu, iar pomenirea lui se săvârşeşte în inima neamului care l-a odrăslit.
Cu ale sale sfinte rugăciuni, Dumnezeu să ne învrednicească şi pe noi de bunătăţile cele fără
înşelare, fără de sfârşit. Amin (1).
Arhim. Bartolomeu Anania
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SFINTE MOAȘTE
Moaștele Sfântului Ioan Valahul nu ni s-au păstrat, existând posibilitatea ca trupul său să fi fost
aruncat în apele Bosforului sau îngropat de creștini într-un loc din jurul Istanbulului.
Viața Sfântului Ioan Valahul, a fost scrisă de Ioan Cariofil, un învățat grec din acea vreme care a
fost martor al pătimirilor lui, fiind tipărită la Veneția de Sfântul Nicodim Aghioritul.

SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL, MITROPOLITUL MOLDOVEI
(15 Mai)
TROPAR, GLASUL AL 3-LEA podobie: Mare apărător…

Grija cea lumească lepădând şi viaţa pustnicească trăind, ca un bun
păstor turma cea cuvântătoare a Moldovei ai păzit, pentru aceasta cu îngerii
în ceruri te veseleşti, Sfinte Ierarhe Iacob, Arhiereul lui Hristos, roagă-te
pentru sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Iacob Putneanul este un dar neprețuit, pe care Dumnezeu l-a
făcut poporului român și Bisericii. Viața și faptele sale sfinte nu au rămas
ascunse sub obroc, ci sunt o pildă de slujire a lui Dumnezeu, din toată inima și
din toată puterea, prin toate darurile cu care marele ierarh a fost înzestrat.
Intrat în mănăstire din copilărie, a ajuns egumen la Putna, episcop de Rădăuți,
mitropolit al Moldovei și a strălucit tuturor prin dragostea și jertfa pentru
oameni, prin râvna pentru Hristos și Biserică, prin demnitate creștină și
neînfricare întru apărarea adevărului și a binelui.
Smerit, rugător pentru neam și țară, el a știut să se identifice cu nevoile și durerile poporului,
devenind un părinte al tuturor, dăruitor, rugător și jertfitor. Rugăciunile și activitățile sale au fost îndreptate,
în primul rând, spre binele familiei, creșterea și educația copiilor și ajutorarea săracilor și a celor în nevoi. A
ctitorit mai multe biserici și mănăstiri, a tipărit primul abecedar din Moldova, s-a îngrijit de înființarea primei
școli rurale din Moldova și a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași.
Pentru Putna, el este al doilea mare ctitor al mănăstirii și părintele monahilor nevoitori la mănăstire
și în așezămintele ei, Sihăstria Putnei, Sihăstria Ursoaia și Mănăstirea veche, în secolul al-XVIII-lea. În jurul
lui s-au adunat părinți care, la rândul lor, au format pe alții și au dus mai departe mesajul pe care l-a avut
Putna dintru început, de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare: buna chivernisire a vieții, iubirea adevărului,
iubirea credinței, iubirea a ce este frumos și veșnic.
Începuturile vieții monahale
Sfântul Mitropolit Iacob s-a născut la 20 ianuarie 1719, într-o familie credincioasă și așezată din
nordul Moldovei. Aproape toți membrii familiei sale vor intra în cinul monahal: părinții s-au călugărit și au
purtat numele Adrian și Mariana, fratele a devenit monahul Ioil, o soră a fost monahia Pelaghia, iar o altă
soră, Maria, se va căsători, soțul ei devenind mai târziu ieromonahul Misail de la Schitul Doljești.
Mișcat de râvna pentru Hristos, la numai 12 ani, a intrat în Mănăstirea Putna. Aici a aflat o adevărată
școală monahală, cu părinți duhovnicești care transmiteau știința vieții în Hristos de la o generație la alta.
Cu smerenie, s-a predat pe sine ascultării și astfel s-a format părintele duhovnicesc pe care îl arată faptele
și scrierile sale de mai târziu.
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La Putna, el a fost ucenic al Mitropolitului Antonie, pe care îl considera „starețul‖ său, părintele său
duhovnicesc. Astfel, s-a înscris în filiația duhovnicească a acestuia, care începe cu Mitropolitul Sava Balaci,
în prima jumătate a secolului al-XVIII-lea, și continuă prin Episcopul Calistru de Rădăuți, Mitropolitul
Antonie, Sfântul Iacob. În Pomelnicul mănăstirii, alcătuit din porunca Sfântului Iacob în 1756, la locul unde
este însemnat numele Mitropolitului Sava, această legătură este arătată astfel: „Sava mitropolit: Acesta au
călugărit pre episcopul Calistru, iar Calistru pe Antonie mitropolit, iar Antonie pe Iacob mitropolit‖. În puțini
ani, a sporit duhovnicește foarte mult, încât, în 1736, la numai 17 ani, a fost hirotonit ieromonah de către
Mitropolitul Antonie.
După ce a primit darul preoției, și-a continuat nevoințele duhovnicești cu mai multă râvnă și s-a
adâncit în smerita cugetare, în cunoașterea de sine și în cunoașterea lui Dumnezeu. Hrănindu-se cu
scrierile Sfinților Părinți, care se aflau în biblioteca mănăstirii, cu hrana duhovnicească a rugăciunii și purtat
de aripile dumnezeiești ale ascultării, Sfântul Iacob și a umplut sufletul de dorul pentru Dumnezeu și de
râvna pentru frumusețea vieții în Hristos. Gândul la dobândirea unirii cu Dumnezeu l-a călăuzit toată viața,
arătându-i care faptă se înveșnicește și care piere fără folos sufletesc.
Râvna sa pentru mănăstire, priceperea la cele văzute și darul lui Dumnezeu care se odihnea întru
smeritul Său slujitor au arătat obștii că este vrednic să se îngrijească de bunul mers al Putnei. Astfel, a fost
ales egumen al mănăstirii în 1744, la vârsta de 25 de ani.
Alegerea ca ierarh
Însă darurile sale și lucrarea lui Dumnezeu cu el străluceau și dincolo de porțile mănăstirii, astfel
încât, un an mai târziu, în 1745, este ales Episcop de Rădăuți.
Sfântul Iacob s-a implicat în organizarea învățământului pentru copii. La 25 decembrie 1747,
domnul Moldovei, Grigore al II-lea Ghica, membrii divanului, Mitropolitul Nichifor și episcopii Iacob al
Rădăuților, Ioanichie al Romanului și Ierotei al Hușilor au hotărât înființarea a trei școli pentru copii în
centrele episcopale din Roman, Rădăuți și Huși. Episcopilor le revenea îndatorirea de a găsi dascăli și de a
face „necontenită cercetare școlilor, adesea luându-se seama cum învață copiii și la ce sporesc, ca și
dascălii să se silească, și copiii să se procopsească cu învățătura lor‖. La Rădăuți, școala a funcționat chiar
în sediul episcopal.
Sfântul Iacob a fost și un susținător al traducerilor cărților de cult în limba română, continuând astfel
opera Sfântului Mitropolit Dosoftei. În anul 1745, la Rădăuți, a văzut lumina tiparului Liturghierul, tipărit „cu
osteneala și toată cheltuiala a iubitorului de Dumnezeu chir Iacob, episcopul Rădăuțiului‖, cartea fiind cel
de-al doilea liturghier românesc din Moldova, după cel al Sfântului Dosoftei (1679, 1683). Traducerea a fost
făcută din grecește de către Evloghie dascălul.
În anul 1749, domnul Constantin Cehan Racoviță a desființat vecinia, echivalentul iobăgiei din
Moldova. Printre cei care l-au convins la aceasta a fost și Sfântul Iacob Putneanul.
După doar cinci ani, vrednicia și râvna sa pentru slujirea lui Dumnezeu au fost hotărâtoare pentru a
fi înălțat în scaunul de Mitropolit al Moldovei. În noiembrie 1750, a fost ridicat în treapta cea mai înaltă a
ierarhiei bisericești a țării. Tradiția era ca episcopul de la Roman, pe atunci Ioanichie, să devină mitropolit,
însă acesta, cunoscându-l bine pe Sfântul Iacob, a văzut că el este cel ales de Dumnezeu să păstorească
Biserica în acele vremuri. La rândul său, și Sfântul Iacob l-a cinstit pe acest evlavios și energic ierarh și îl
considera ca un „al doilea stareț‖, după întâiul său părinte duhovnicesc, Mitropolitul Antonie.
Atunci când va începe înnoirea Mănăstirii Putna, Sfântul Iacob îl va chema și pe Episcopul Ioanichie
să participe la această lucrare.
În cei zece ani cât a fost mitropolit la Iași, 1750–1760, a desfășurat o intensă activitate pastorală și
socială, a promovat cultura și tiparul românesc și a vegheat la traducerea de cărți folositoare de suflet.
Miluitor al sărmanilor
În slujirea de cel dintâi ierarh al țării, Sfântul Iacob a împlinit, cu toată ființa sa, cuvântul
Mântuitorului Hristos: „care între voi va vrea să fie mare, să fie slujitorul vostru‖ (Matei 20, 26). A lucrat cu
multă râvnă la creșterea duhovnicească a poporului și, când a fost nevoie, s-a jertfit, fără cruțare de sine,
pentru apărarea turmei încredințate lui de Dumnezeu.
Una dintre cele mai mari binefaceri pe care le-a făcut păstoriților săi a fost faptul că a reușit să
determine pe domnii țării să elimine câteva impozite care sărăceau întreaga țară, dar mai ales pe oamenii
simpli. Lupta cea mai grea a dus o pentru eliminarea impozitului numit „văcărit‖. A câștigat această luptă în
care și-a pus toată puterea și a pecetluit izbânda cu renunțarea la scaunul de mitropolit. Izvorul râvnei
pentru această luptă a fost faptul că el s-a identificat cu necazurile poporului din vremea sa. Dragostea
pentru credincioși l-a făcut să fie una cu durerea lor și cu dorința lor de bine.
Țările române se aflau în perioada foarte dificilă a domniilor fanariote. Pentru a deveni domni,
candidații trebuiau să achite sultanului, marelui vizir și altor persoane importante din administrația
Imperiului Otoman mari sume de bani. Apoi, venind în țările române, puneau impozite împovărătoare,
pentru a strânge banii cheltuiți cu dobândirea domniei.
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Cel mai greu era văcăritul, impozitul pe animale mari. Acesta ducea la o sărăcie cumplită în țară,
care afecta mai ales pe oamenii nevoiași. În mai multe rânduri, ierarhii țării au reușit să lege cu blestem și
să interzică, astfel, acest impozit. Dar, la presiunea puterii domnești, blestemul era dezlegat și se
percepea, din nou, văcăritul. Pentru prima dată, strămoșul duhovnicesc al Sfântului Iacob, Mitropolitul
Sava, a reușit să oprească impozitul, prin blestem, în 1698. În 1749, Sfântul Iacob luase parte la legarea
prin blestem a văcăritului de către toți ierarhii moldoveni.
Voievodul Constantin Racoviță, la începutul celei de a doua domnii în Moldova, în 1756, l-a impus
din nou. Sfântul Iacob l-a sfătuit și l-a determinat să renunțe la acest impozit. Iată cum este descrisă fapta
Sfântului Iacob și gravitatea văcăritului într-o cronică din epocă:
„Îndemnându-se din râvnă dumnezeiască și prin duhovnicescul sfat al Preasfințitului Iacob Mitropolitul
Moldovei și socotind cum că toată ticăloșia și stricăciunea țării acesteia nu este dintr-altă, fără numai dintracea dajdie stricătoare și urâtă, că măcar că vaci nu rămăseseră la locuitorii țării, dar, de vreme ce era
văcăritul, tot trebuia să dea sumă de bani, și o babă săracă, ce toarce în furcă să-și agonisească hrana și
comândul său, trebuia la acea vreme să dea și ea bani la văcărit‖.
Sfântului Iacob și celorlalți ierarhi li s au alăturat boierii țării și, împreună, au cerut și au primit de la
patriarhul de Constantinopol o carte de afurisenie împotriva acelora care vor pune din nou acest impozit.
Ceremonia religioasă de punere a blestemului asupra văcăritului a fost deosebită. Domnul Constantin
Racoviță a chemat la Iași câte 6 locuitori din fiecare ținut al țării. Alături de ei, au venit mulți oameni din
oraș și din împrejurimi. S-au adunat cu toții în Catedrala Mitropolitană și în incinta Mitropoliei. În cadrul
Sfintei Liturghii, la Vohodul Mare, Sfântul Iacob a dat citire Cărții Patriarhale de blestem, iar poporul a
răspuns după fiecare frază: „Amin!‖. Cronicarul Enache Kogălniceanu, care s-a ocupat cu buna rânduială la
slujbă, a scris: „nu putem arăta ce vuiet era în biserică de strigarea norodului‖. Apoi a urmat citirea unei
cărți de blestem, semnată de mitropolit, de episcopi și de egumenii marilor mănăstiri.
După înlăturarea acestui impozit, în anii următori țara a înflorit, pentru că familiile se eliberaseră de
povara sărăciei datorate impozitului văcăritului. Înlăturarea impozitului a făcut ca mai mulți copii să se
nască în familiile care nu mai erau stăpânite de frica de a nu avea ce să le dea de mâncare: „îndată cum
s-au rădicat această dajdie, au început a se întări și a se înmulți locuitorii țării și de atunci prea bine s-au
îndreptat țara‖.
Dar Sfântul Iacob a trebuit să lupte în continuare pentru păstrarea acestei binefaceri. Urâtorul de
bine al neamului omenesc, care, mai ales, se luptă împotriva celor mai slabi, a copiilor, nu putea să rabde
că din ce în ce mai mulți prunci veneau pe lume, primeau Taina Botezului, iar părinții lor lăudau pe
Dumnezeu pentru aceasta.
În martie 1757, Constantin Racoviță a fost schimbat și în locul lui a fost pus domn Scarlat Ghica,
care a încercat să îl determine pe Sfântul Iacob și pe ceilalți arhierei să dezlege blestemul pe văcărit.
Văzând că nu îl poate convinge pe Sfântul Iacob, Scarlat Ghica a apelat la sultan și a obținut dreptul de a
reintroduce văcăritul, chiar dacă arhiereii nu dezleagă blestemul. Dar, spune cronica, „s-a cunoscut că nu a
fost voia lui Dumnezeu să treacă ruga și lacrimile lui Iacob Mitropolitul și ale altor arhierei; că atunci când
gătise toată rânduiala slujbei să pornească văcăritul, i-a sosit mazilirea și s-a dus în Țara Muntenească,
rupând toate rânduielile slujbei ce făcuse‖.
La 1758, turcii au numit domn pe Ioan Teodor Callimachi. Noul domn a insistat și el foarte mult pe
lângă Sfântul Iacob să dezlege blestemul, atât în mod direct, cât și prin intermediul altor demnitari.
În cele din urmă, după doi ani de insistențe, în 1760, Sfântul Iacob, pentru a nu apărea o criză în țară, a
părăsit scaunul de mitropolit. El a rostit atunci un mișcător cuvânt de învățătură:
„Iată că m-am lepădat și de Mitropolie și de cinste și de toate ale acestei lumi, numai focul
jurământului să nu-mi iau în cap și în suflet; și socotiți că sunteți toți musafiri ai acestei lumi și în
cealaltă lume avem a trăi și a răspunde la faptele noastre și fiți sănătoși‖.La aceste cuvinte, cei de față
s-au „pierdut cu firea‖ și au izbucnit în plâns. Nu numai ei, ci tot poporul, boieri și oameni simpli, au plâns
amarnic la retragerea sa, căci știau că un mare și sfânt păstor pleca de la ei.
Dar jertfa lui nu a fost în zadar. Prin ea s-a pecetluit eliminarea văcăritului. În ciuda dezlegării
primite de la Patriarhul de Constantinopol, nimeni nu a îndrăznit, nici următorul mitropolit, Gavril Callimachi,
chiar dacă era fratele domnului, nici un altul, să dezlege blestemul pentru a impune din nou impozitul. Spre
deosebire de Moldova, în Țara Românească văcăritul a mai fost perceput încă 40 de ani.
Atât de mare a fost importanța opoziției Sfântului Iacob față de văcărit, încât în popor au rămas
două versuri, în care este portretizat tocmai prin această faptă:
„Iacob mitropolitul, Care a legat văcăritul.‖
Sfântul Iacob a avut rolul decisiv și la eliminarea temporară a altor două impozite, pogonăritul (5
august 1755) și vădrăritul (25 august 1756), care vor fi apoi desființate.
Luminarea poporului prin educație
Marele Mitropolit a dorit din toată inima ca poporul să meargă pe urmele lui Hristos, să Îl cunoască
pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Care S-a făcut om pentru a noastră mântuire. Hristos era viața
Sfântului Iacob și această Viață voia să o dăruiască din belșug credincioșilor.
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De aceea, a lucrat neobosit ca sufletul poporului să fie luminat prin învățătură, să aibă parte de o
educație care să îl înalțe spre cele sfinte, spre cele veșnice.
Unul dintre mijloacele de aflare a cuvântului lui Dumnezeu și de formare duhovnicească este
cuvântul scris. Bucurându-se de hrana sufletului și a minții prin cărțile citite la Putna, a dorit ca această
hrană să ajungă și la alți nevoitori și la cât mai mulți creștini, spre luminarea și mântuirea lor. Pentru
aceasta, a rânduit să fie traduse și tipărite mai multe cărți. A găsit traducători pricepuți la limba greacă,
precum Evloghie Dascălul, și la limba slavonă, precum arhimandritul Vartolomei Mazereanu, și le-a creat
condiții pentru a traduce cărți de slujbă și de învățătură.
În primul rând, a tipărit numeroase cărți necesare pentru buna rânduială a slujbelor. Acestea au fost
traduse în limba română, pentru ca preoții să slujească în limba înțeleasă de popor și pentru ca oamenii să
trăiască prezența lui Hristos în sfintele slujbe.
De pe la sfârșitul veacului al-XVII-lea, în Moldova, a început să fie folosită limba română în Biserică.
Principalul osârduitor în această privință a fost Sfântul Mitropolit Dosoftei. După aceasta, traducerea cărților
de slujbă în limba română a stagnat. Sfântul Iacob Putneanul a reluat traducerea și a tipărit mai întâi
Liturghierul slavo român, tradus din nou, în 1745, la Rădăuți. Apoi a tipărit la Iași Adunare de rugăciuni
(1751), Synopsis, adică Adunarea celor șapte taine și a celor șapte laude ale Sfintei Biserici și canoane din
Sfânta Pravilă ce sunt trebuincioase la taina duhovniciei (1751), Târnosania (1752), Evhologhion adică
Molitvenic (1754), Penticostar (1754), Antologhion (1755), Apostol (1756), Psaltirea (1757), Liturghier
(1759), Antologhion (1760).
Tot la Iași, Sfântul Iacob s-a îngrijit să publice cărți cu învățăturile marilor părinți văzători de
Dumnezeu, folositoare la deprinderea meșteșugului luptei duhovnicești. Astfel, a tipărit Adunare de multe
învățături pentru preoți (1753), Carte de duhovnicie (1755), Alfavita (1755), Despre lemnul Sfintei Cruci
(1759).
Pentru a înțelege cât de mult a sporit Sfântul Iacob numărul cărților de folos, trebuie spus că, între
1700 și 1750, au fost tipărite 66 de cărți în Țara Românească și doar 10 în Moldova, iar între 1750 și 1760,
Sfântul Iacob a tipărit 15 cărți în Moldova.
Sfântul Iacob a avut un rol foarte important pentru dezvoltarea învățământului. Pentru a împlini
nevoia de cărți după care să învețe copiii, Sfântul Iacob a tipărit, în 1755, primul abecedar din Moldova,
Bucvarul. În prefața acestuia, Sfântul Iacob scrie cât de importantă este educația copiilor și cât de mare
nevoie era de cărți pentru copii: „Cum dar vei nădăjdui de bine unde nu este hrană bună copiilor? Iar
de hrană ca aceea în țara aceasta, cine nu vede câtă lipsă este?”
Patru ani mai târziu, a tipărit o nouă ediție a Bucvarului, îmbunătățită. În 1771, această ediție va fi
republicată la Viena, pentru școlile din Bucovina.
La propunerea Sfântului Iacob, prin hrisovul domnesc al lui Teodor Callimachi din 25 iunie 1759, s-a
înființat prima școală rurală din Moldova, pentru copiii satului Putna. În primele decenii de funcționare,
Sfântul Iacob va încredința arhimandritului Vartolomei Mazereanu și altor călugări ascultarea de a preda
copiilor și de a purta grija întreținerii școlii. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, aici vor preda monahi
putneni, apoi vor veni învățători laici. Școala funcționează, fără întrerupere, până în prezent.
Nu numai prin tipărirea Bucvarului și prin înființarea școlii din Putna și a arătat Sfântul Iacob grija
pentru educarea copiilor, ci permanent îi îndemna pe credincioși spre aceasta. Fără învățătură, sufletul se
usucă, scria el: „Învățătura este asemenea cu florile cele mirositoare, iar cel neînvățat este asemenea
copacului celui uscat‖.
Râvna sa pentru educație se datora înțelegerii pe care o avea despre rostul educației. Sfântul Iacob
a înțeles că lumea și frumusețea ei sunt daruri de la Dumnezeu pentru om. Iar omul, prin frumusețea și
sensul celor văzute, este chemat să înțeleagă frumusețea și realitatea celor nevăzute.
Educația deschide ochii pentru a înțelege firea acestei lumi, pentru a înțelege rostul fiecărui lucru și
dreapta lui folosire, rostul fiecărui om și dreapta legătură cu ceilalți oameni. Cunoscând lucrările lui
Dumnezeu, omul află despre El și despre dragostea Sa pentru om, pentru care a făcut toate. Și astfel,
folosind după voia lui Dumnezeu cele văzute, omul se înălță către cele duhovnicești, nevăzute. Așadar,
pentru Sfântul Iacob, educația este o cale pentru dobândirea vieții veșnice.
De aceea, ca părinte sufletesc și ca ierarh responsabil cu educația în țară, el a urmărit ca prin
aceasta să se formeze fii ai Împărăției cerurilor. Având în fața ochilor acest rost, Sfântul Iacob, împreună cu
colaboratorii săi au făcut eforturi mari, continue, și au înscris câte o pagină importantă în istoria educației și
în istoria culturii românești.
Sfântul Iacob a dorit să arate poporului modele de desăvârșire – sfinții. De aceea, a rânduit să fie
traduse Viețile sfinților, adevărate manuale în care orice om, de orice vârstă, fire și statut, își poate afla un
model de viață. La îndemnul lui, s-au tradus, deși fără a fi reușit să le publice, 6 dintre cele 12 volume ale
Vieților sfinților, pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie, martie, aprilie și mai. Nu doar acestea, ci, din
păcate, și alte cărți, pe care el a rânduit să fie traduse, au rămas în manuscris, în urma retragerii sale din
scaunul de mitropolit.
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Părinte al tuturor
Contemporanii au simțit că asupra Sfântului Iacob este harul lui Dumnezeu, este lucrarea Sa. De
aceea l-au ascultat și l-au urmat în inițiativele sale. Dar mai ales dragostea sa i-a făcut să îi fie alături.
Împărtășindu-se de dragostea lui Dumnezeu pentru om, Sfântul Iacob a avut multă dragoste față de
semeni. Prin aceasta, a încălzit inimile lor spre facerea de bine și spre viața în Hristos.
Nu numai oamenii simpli au fost cuceriți de dragostea și de lucrarea lui pentru ei. Sfântul Iacob a izbândit și
acolo unde mulți dintre cei care doresc binele nu izbândesc: a reușit să miște inimile oamenilor bogați și
puternici spre a face bine poporului. Cuvântul său cu putere multă, dat de Dumnezeu, le-a arătat acestora
cum să folosească poziția socială și bogățiile pe care le au primit de la Dumnezeu, spre folosul aproapelui.
Așa s-au dat legi mai bune, s-au ctitorit locașuri sfinte și s-au creat instituții folositoare oamenilor.
Autoritatea pe care Sfântul Iacob o avea în fața demnitarilor și a oamenilor a făcut ca el să aducă pacea în
momente foarte dificile, salvând vieți de oameni și salvând suflete de la păcate grele.
În anul 1758, turcii au numit domn pe Ioan Teodor Callimachi. Principalul demnitar al acestui domn,
Iordache Stavarache, a determinat, prin comportamentul său, o răscoală a locuitorilor din Iași împotriva lui,
a Curții și a domnului. În fața răscoalei poporului, soldații care păzeau curtea domnească au ucis câteva
persoane și erau gata să ucidă pe cei care ar fi încercat să intre cu forța.
Datorită încrederii în el, Sfântul Iacob a fost rugat de răsculați să mijlocească înțelegerea cu domnul
țării: „au mers la Mitropolie de au luat pe Mitropolitul, zicând să meargă la Domn din partea țării, să i spună
că cer pe Stavarache să li-l dea‖. Tot datorită conștiinței că mitropolitul este un om al lui Dumnezeu, și Ioan
Teodor Callimachi l-a rugat pe mitropolit să-i fie „chezaș‖ față de revolta oamenilor.
Luminat de Dumnezeu, Sfântul Iacob a reușit să reprezinte dorințele și durerile poporului și a obținut
de la domn și boieri ceea ce a putut împlini nevoile oamenilor, dar fără vărsare de sânge. Domnul a promis
că va aduce înapoi pe boierii exilați pentru că se împotriviseră fiscalității lui Stavarache: „au căzut Domnul
la Mitropolit cu rugămintea ca să intre chezaș că-i va aduce într-atâtea zile; și așa Mitropolitul au început a
intra chezaș că până în atâtea zile îi va aduce pe boieri; și așa s-au potolit‖. Astfel, el a evitat o mare
vărsare de sânge creștinesc.
Istorisind această grea cumpănă, care nu s-a sfârșit într-o mare tragedie datorită curajului și a
dragostei de pace ale Sfântului Iacob, Nicolae Iorga îl numește „păstorul celor săraci și umili […] ce
dusese o viață de sfânt”.
Un alt moment în care Sfântul Iacob a ferit poporul de o mare primejdie a fost în septembrie –
octombrie 1758. Atunci, tătarii din Bugeac și Nogai au jefuit cumplit Moldova, din cauză că Vidali și Rizu,
caimacamii lui Ioan Teodor Callimachi, nu le dăduseră darurile obișnuite. Sudul și centrul Moldovei au
suferit cea mai cumplită invazie a tătarilor din secolul al XVIII-lea. Orașele Bârlad și Focșani precum și
satele dintre Prut și Siret au fost pustiite și arse în întregime. Mii de oameni au fost luați în robie.
Mitropolitul, împreună cu episcopii, câțiva egumeni și boieri care se aflau în Iași, a trimis o plângere
la hanii tătari din Buceag și Nogai. În scrisoare a prezentat situația în care se afla țara, cu satele arse și
locuitorii robiți, obligația de a apăra pe locuitori și a nu-i ataca și a cerut să înceteze distrugerea țării și
uciderea populației.
„Vedem că toți săracii din raiaua Moldovei se pradă de tot, se jăcuiesc, să omoară și se robesc, și
se ard cu foc fânațele și ariile cu pâine, și casele pe la târguri și pe la sate de către tătari Nohai și Bugegi,
și toată raiaua s-au risipit și s-au bejenit prin păduri și aiurea, unde nici acolo nu pot să se mistuiască.
Și nu numai că-i pradă de bucate și de altele ce au pe afară, ci necontenit și acolo, prin pădure,
năvălind tătarii cu armele lor, mulțime de oameni din săraca raia au omorât, și pe câți prind vii îi robesc și
fac batjocoră de femeile și fetele oamenilor. Și alte multe nevoi și supărări ce se fac întru această una dată
nu s-au făcut în săracele raiale de când sunt și până acum, că mai la toate ținuturile n-au rămas nici un fel
de dobitoc neluat, pâinile cele strânse pe la arii le ard, cele ce au rămas nesecerate se prăpădesc pe
pământ, și mulți din locuitorii ținuturilor de sus, de spaimă și groaza aceasta, s-au dus printr-alte țări,
lăsându-și toate ale lor la pieire numai să scape cu sufletele de urgia aceasta pentru care și noi cu toții ne
aflăm la mare întristăciune. Pentru aceasta, cu plecăciune până la pământ și cu fierbinți lacrimi, ne rugăm
Măriilor Voastre să socotiți dreptatea lui Dumnezeu că nu suntem cu nimic vinovați, nici suntem haini
împărăției sau Măriilor voastre. Și să fie mila Măriilor Voastre, să porunciți să se oprească prada, să se
ridice tătarul deasupra săracilor raialei, că n-are margini răutatea aceasta ce sau făcut în ticăloasa țară ... ‖.
Sfântul Iacob a intervenit într-o problemă importantă pentru sufletele oamenilor, care ține de
domeniul dreptului juridic. Modul în care se încheiau tranzacțiile și se judecau conflictele ducea uneori la
jurăminte, la căderea sub blesteme. Sfântul Iacob a prezentat domnitorului Matei Ghica problema și i-a
propus soluția ca orice act de tranzacție să se facă cu consemnarea în scris și în fața a trei martori, pentru
a nu mai fi nevoie de jurăminte și cărți de blestem. În actul din 1 august 1755, prin care această soluție
devenea lege, domnul arată că a luat această hotărâre la propunerea Sfântului Iacob, „al nostru prea
cinstit părinte duhovnicesc”.
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În 25 septembrie 1755, domnul Matei Ghica, la îndemnul Sfântului Iacob, a întărit regulamentul de
funcționare al breslei groparilor din Botoșani, prin care li se impunea acestora să îi înmormânteze și pe
străini. Până atunci, străinii morți rămâneau și câteva săptămâni neînmormântați, lucru necreștinesc, dar și
periculos pentru sănătatea publică. Având în vedere aceeași problemă, domnul Constantin Racoviță, în
1757, a dat un document în care îl arată pe Sfântul Iacob ca inițiatorul reînființării breslei groparilor în
Suceava.
O mare binefacere a Sfântului Iacob este ctitorirea Spitalului Sfântul Spiridon, în Iași. În trecut, când
un om cu stare era bolnav, doctorul venea la el acasă. Dar la cei fără bani, nu veneau doctorii, căci nu erau
plătiți. Din milă față de oamenii bolnavi care nu aveau bani, Sfântul Iacob l-a determinat pe domnul
Constantin Racoviță să facă un spital public, la biserica Sfântul Spiridon din Iași, în 1757. Aici erau doctori
și puteau să vină oamenii săraci să se trateze. Pentru a întreține spitalul, Sfântul Iacob a transformat
biserica Sfântul Spiridon în mănăstire și a îndatorat o să se îngrijească de spital. În 1758, când lucrările au
fost terminate, Sfântul Iacob a sfințit mănăstirea.
L-a avut ca pildă în această întreprindere pe Episcopul Ioanichie de la Roman, care ctitorise un
spital public la Mănăstirea Precista Mare, în Roman, și unul la Mănăstirea Sfântul Proroc Samuil, în
Focșani. De altfel, Sfântul Iacob a avut grijă nu numai de spitalul ridicat de el, ci și de aceste așezăminte.
Astfel, în 1756, prin mijlocirea sa, Constantin Racoviță a dat 12 hrisoave Mănăstirii Precista Mare și
metocului ei, Prorocul Samuil, acordându-le însemnate privilegii, venituri, scutiri și întinse moșii, pentru a
asigura funcționarea spitalului.
Sfântul Iacob a vegheat și la soarta românilor din Transilvania. Ca și ceilalți ierarhi din Moldova,
Sfântul Iacob a dăruit antimise mănăstirilor și bisericilor ortodoxe din Transilvania. Se păstrează, de când
era episcop la Rădăuți, un antimis dăruit bisericii din Cuhea Maramureșului și mai multe antimise dăruite,
de când era mitropolit, bisericilor din zona Clujului. El s-a ocupat și de legătura cu Mănăstirea Moisei din
Maramureș, atestată ca schit al Putnei în 1759.
În general, cărțile tipărite de Sfântul Iacob au fost folosite în bisericile și mănăstirile din toate zonele
locuite de români și au fost de mult ajutor în apărarea credinței ortodoxe a românilor din Transilvania.
Pentru că era un izvor de lumină și de har, oamenii au venit alături de Sfântul Iacob și i-au devenit
colaboratori. Astfel, la fiecare dintre ctitoriile sale, a știut să aducă lângă el pe unii dintre boierii vremii, care
s-au învrednicit, astfel, să devină împreună ctitori cu el și sunt pomeniți mereu în bisericile și mănăstirile
ctitorite. Prima asupra căreia și a îndreptat mâna spre a o reface a fost biserica Mitropoliei din Iași. Sfântul
Iacob, în timpul păstoririi sale, a înfrumusețat Mitropolia și s-a îngrijit de plata datoriilor pe care le
acumulase.
Prin sprijinul și sfatul pe care le-a acordat negustorilor români din Suceava, a ajutat acest oraș să
renască în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Sfântul Iacob este considerat al doilea ctitor al bisericii
Sfântul Dumitru din Suceava. Tot el a purtat și grija Catedralei Mitropolitane din Suceava și a vegheat
asupra ctitoririi Schitului Doljești de către un fost boier, intrat în viața monahală la Putna, Dionisie Hudici.
Al doilea mare ctitor al Putnei
Dacă pentru întreaga țară Sfântul Iacob a fost o lumină vreme de câteva decenii, pentru Mănăstirea
Putna el a pus un fundament pentru următorii mai bine de 100 de ani. După ocuparea nordului Moldovei de
către Austria, Putna a fost una dintre cele trei mănăstiri rămase deschise, alături de Dragomirna și
Sucevița. Principalul motiv al acestei alegeri a fost dat de refacerea materială și de înflorirea
duhovnicească de sub conducerea Sfântului Iacob.
Acesta a început lucrările de refacere a Putnei în anul 1755, când „din întâmplările vremilor și a
nepăcilor‖, „toate câte sunt în mănăstire erau stricate, încât era un lucru de jale a și vedea cineva la câtă
stare rămăsese această sfântă mănăstire‖, după cum relatează arhimandritul Vartolomei Mazereanu.
Cu smerenie, Sfântul Iacob nu s-a folosit atunci de faptul că era mitropolit, ci a cerut acordul obștii
pentru a începe lucrările ca „al doilea ctitor mare al mănăstirii și înnoitor‖ al ei, așa cum este numit în
pomelnicul mănăstirii. Alături de el, la înnoirea mănăstirii au fost monahii putneni, și în mod deosebit,
Cuviosul Sila, Cuviosul Natan, arhimandritul Vartolomei Mazereanu, ieroschimonahul Mihail Mazereanu,
egumenul Calistru și câteva familii domnești și boierești, în primul rând familia Racoviță.
Sfântul Mitropolit l-a trimis pe Cuviosul Sila de la Sihăstria Putnei în Țara Muntenească, unde, în
jumătate de an, a adunat 1000 de lei. Cu acești bani și cu alții, Sfântul Iacob a început înnoirea mănăstirii.
Prin mâna plină de har a arginatarului mănăstirii, monahul Rafail, primul pas a fost ferecarea în argint a
icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la 15 august 1755. „Și, mai întâi de toate, au scos sfânta și
făcătoarea de minuni icoană a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu din Sfântul Altar și au ferecat o peste
tot cu argint. Și, făcându i scaun frumos, o au așezat în mijlocul Sfintei biserici și i-au făcut candele
frumoase de argint. La care sfânta icoană îndată au început a se face minuni și tămăduiri de boli și de
duhuri necurate.‖ La aceasta, arhimandritul Vartolomei adaugă că strana pe care s-a așezat icoana era de
lemn lucrat foarte iscusit, peste tot poleit cu foiță de aur.
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În anul 1757, a fost refăcut zidul din jurul mănăstirii, iar arhimandritul Vartolomei, ieromonahul
Calistru din Putna și ieromonahul Mihail din Sihăstria Putnei au fost trimiși la Kiev, de unde au adus „86
icoane a toate praznicele mari și mici de peste an și 2 steaguri mari bisericești și alte lucruri de trebuința
bisericii, cu care mult s-au împodobit sfânta biserică‖.
În această perioadă a fost consolidată clopotnița, au fost făcute trapezele, pivnițele, bucătăria,
brutăria, paraclisul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, chiliile și un cerdac pentru procesiuni. Au fost refăcute
acoperișul bisericii mari și turla bisericii, căreia i s-au adăugat cele opt colonete ornamentale. Tot acum
este fortificat, cu cinci contraforți, și zidul de nord al bisericii, afectat de cutremurul din anul 1739, iar Turnul
tezaur capătă, și el, un acoperiș.
Când s-a retras din scaunul mitropolitan, în 1760, Sfântul Iacob a ales ca loc de retragere Putna.
Ioan Teodor Callimachi i a confirmat, la plecarea de la Iași, dreptul de a veghea asupra vieții de la
mănăstire, dat și de calitatea de ctitor. Acest statut a fost reînnoit de către domnul Grigore Callimachi în
1768: „De vreme ce Sfinția Sa va să petreacă rămășița vieții sale întru sfântă mănăstirea Putna, la care nu
numai că și de metania este de acolo, ci încă și cu oarecare ctitorie este împărtășit […], hotărâm domnia
mea ca oricând ar fi trebuința ca să se scoată sau să se pună egumen acestei sfinte mănăstiri, pe care va
arăta sfinția sa că este vrednic, acela să se facă egumen‖.
După revenirea în obștea mănăstirii, Sfântul Iacob „nu s-a dat spre odihnă, ci iarăși s-a apucat de
înnoirile Sfintei mănăstiri, care încă nu se isprăviseră‖: în 1761 a făcut fântâna din incinta mănăstirii și în
anul următor a pavat biserica cu lespezi de piatră.
Urmând obiceiul ctitorilor din vechime, Sfântul Iacob nu s-a mulțumit doar cu înnoirea și ridicarea de
clădiri, ci s-a străduit, pe cât i-a stat în putere, să înzestreze mănăstirea cu toate cele de trebuință. Clopotul
Buga, de la Sfântul Ștefan, a fost turnat din nou cu purtarea de grijă a Sfântului Iacob, în anul 1761,
cântărind aproape dublu. De refacerea clopotului a răspuns un meșter adus de la Liov special cu acest
scop. Alte danii sunt consemnate de arhimandritul Vartolomei Mazereanu: „făcut a Sfinția Sa, dintru a
Sfinției Sale argint, o candelă mare de argint și au pus o în biserica cea mare, înainte sfintei, făcătoarei de
minuni icoane‖, „un felon de material roșu, cu flori de fir de aur‖. La 1 ianuarie 1765, Sfântul Iacob a dăruit
un policandru „de alamă galbenă cu 35 ramuri‖, care se află până azi în naosul mănăstirii.
În anul 1773, a făcut o catapeteasmă nouă în biserică, poleită cu aur. A luat alături de sine pentru a fi ctitori
la această catapeteasmă pe Episcopii Antonie de Roman și Dositei de Rădăuți, ieromonahii Clement,
Gheorghe, Varlaam și Gheorghe.
Arătând multele înnoiri pe care Sfântul Iacob le-a adus mănăstirii, arhimandritul Vartolomei încheie
astfel: „au mai făcut și alte multe lucruri bune, cât dinlăuntru, așa și din afară, la această sfântă mănăstire,
pe care, pentru scurtare, nu le am mai scris‖. Toate acestea și purtarea de grijă pentru bunăstarea
duhovnicească au făcut din el al doilea ctitor al mănăstirii, chemat de Maica Domnului și de Sfântul
Voievod Ștefan cel Mare să pregătească mănăstirea pentru perioada foarte grea ce va urma, a stăpânirii
austriece. Astfel, mișcat de dragostea sa pentru maica duhovnicească și de râvna pentru Hristos, Sfântul
Iacob s-a ostenit și a devenit „fericit și mare ctitor și înnoitor acestei sfinte mânăstiri‖.
Părintele familiei duhovnicești a monahilor putneni
Documentele din veacul al XVIII lea îl arată pe Sfântul Iacob conlucrând foarte mult cu monahii de
la Putna în activitățile sale ca mitropolit. Ele reflectă o realitate a vremii, și anume că Sfântul Iacob a fost
părintele obștii putnene pentru câteva decenii și că el a lucrat și în afara mănăstirii cu monahii din obște.
În secolul al XVIII-lea, viețuirea la Putna s-a extins și în așezămintele Sihăstria Putnei, Sihăstria Ursoaia,
Mănăstirea veche, aflate foarte aproape de vatra mănăstirii.
În această perioadă, viețuitorii au alcătuit o familie duhovnicească unică, descrisă de expresia
Sfântului Iacob: „o casă sunt‖. În această familie, fiecare viețuitor avea rostul lui, ca și fiecare loc de
nevoință.
Rostul și slujirea mănăstirii în ansamblul viețuirii de la Putna sunt exprimate cel mai bine în cuvintele
Sfântului Iacob: mănăstirea este „maica și clironomia mea‖, după cum scrie în testamentul său, în 1761–
1762. Mănăstirea este maica duhovnicească în care s-a format și căreia îi datorează sporirea
duhovnicească. „Clironomie‖ înseamnă că mănăstirea îi este moștenitoare, adică toate ostenelile sale
duhovnicești și materiale se adaugă la zestrea mănăstirii, care mereu se îmbogățește prin fiii ei.
Cele două sihăstrii sunt locuri ale nevoinței duhovnicești mai înalte, în care se retrag, cu
binecuvântare, părinții mănăstirii doritori de liniștea isihiei și care sunt capabili să poarte nevoința
pustnicească. La sihăstrie pot veni și viețuitori din alte locașuri monahale, dornici să viețuiască aici. Din
evlavia pentru piscul vieții monahale, care este schima mare, pustnicia, unii dintre părinții mănăstirii vin la
Sihăstria Putnei pentru a primi chiar și schima mică, precum Sfântul Iacob și Episcopul Dositei Herescu. Ei
vor să își închine viața lui Hristos în acest loc retras, în care rugăciunea cea neîncetată este în inimile
nevoitorilor de aici, care sunt dezlipiți de datoriile față de societate ale viețuitorilor de la vatra mănăstirii.
„Mănăstirea veche‖ era așezământul din jurul bisericii de lemn, construită de Dragoș vodă, la Volovăț, și
adusă aici de Sfântul Voievod Ștefan. În a doua parte a secolului al XVIII lea, aici a fost înființată școala
pentru copiii din sat și așezământul a fost orientat spre activități cărturărești.
77

De la sfârșitul secolului al XVII-lea și până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, această familie a
viețuitorilor de la Putna i a avut ca părinți duhovnicești pe Mitropolitul Sava, Episcopul Calistru, Mitropolitul
Iacob, Episcopul Dositei Herescu.
După plecarea Mitropolitului Antonie în Rusia, în urma războiului ruso turc din 1735–1739, cel care
a vegheat asupra familiei monahale de la Putna, până la trecerea sa la cele veșnice, a fost Sfântul Iacob.
Ca egumen al mănăstirii, Episcop la Rădăuți, Mitropolit la Iași și apoi în perioada de retragere la Putna, el a
fost cel care a sfătuit și a dat binecuvântare pentru buna rânduială a vieții monahilor din această familie.
Astfel, Sfântul Iacob a rânduit, în 1753, pe Cuviosul Sila ca stareț la Sihăstria Putnei. În 1754, Sfântul Iacob
l a chemat la Iași, la Mitropolie, pe Cuviosul Natan, care era eclesiarh la Putna, pentru a întocmi împreună
pomelnicul Mitropoliei Moldovei. Aici, Sfântul Iacob l a hirotonit ieromonah, iar în anul următor, 1755, îi dă și
ascultarea de duhovnic, pe care o va împlini toată viața.
Tot Sfântul Iacob l a chemat înapoi în țară, la 1754, pe Vartolomei Mazereanu, ieromonahul
putnean plecat la Mitropolitul Antonie, în spațiul rusesc, pentru „treaba tălmăcirii cărților de pe limba
slovenească pe limba moldovenească‖. În 15 august 1755, Sfântul Iacob l-a hirotesit arhimandrit și l a
numit egumen la Mănăstirea Putna. Apoi, în 1755, Sfântul Mitropolit l-a trimis pe Cuviosul Sila, viețuitor la
Sihăstria Putnei, în Țara Românească, la domnitorul și boierii de acolo, pentru a strânge fonduri în vederea
înnoirii mănăstirii.
Din inițiativa Sfântului Iacob, starețul Mihail Mazereanu de la Sihăstria Ursoaia termina de tradus din
slavonă, în 6 ianuarie 1756, lucrarea Piatra smintirii. În noiembrie 1756, cu purtarea de grijă a Sfântului
Iacob, Cuviosul Natan realizează Pomelnicul Mănăstirii Putna, al doilea pomelnic al său. Iar în 1757,
Sfântul Iacob a trimis pe arhimandritul Vartolomei Mazereanu, pe ieromonahul Calistru de la mănăstire și
pe starețul Mihail Mazereanu la Kiev, de unde au adus 86 de icoane și alte obiecte necesare bisericii.
Unitatea viețuitorilor și chivernisirea lor de către marele mitropolit este frumos exemplificată într o
scrisoare din 26 decembrie 1757, în care Sfântul Iacob îi scrie arhimandritului Vartolomei Mazereanu să îl
sprijine pe Cuviosul Sila într o problemă legată de Sihăstria Putnei, „de bună vreme că acea Sihăstrie este
tot o casă cu mănăstirea cea mare‖.
Sfântul Iacob a avut darul de a-i rândui pe monahii putneni după voia lui Dumnezeu, dând fiecăruia
ascultarea și locul potrivit. Sprijinindu-se unul pe altul, în rugăciune și în ascultare, lucrându-și fiecare
talantul dat de Dumnezeu, au reușit să scrie o pagină sfântă în istoria zbuciumatului secol al XVIII-lea din
Moldova.
Sub ascultarea Sfântului Iacob, colaboratori din toate cinurile bisericești și straturile sociale au lucrat
împreună spre binele comunității și spre mântuirea lor. Împreună lucrarea lor reprezintă un model de
comuniune între ierarh și monahi, între cler și popor, în ascultare și în dragoste, care a bineplăcut lui
Dumnezeu.
Peste timp, roadele acestei familii duhovnicești se vor vădi în toată puterea lor, când Sfântul Iacob
și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan, viețuitori la Putna și Sihăstria Putnei, au fost canonizați. Alături de ei, alți
împreună nevoitori din acea vreme se bucură de slava Împărăției cerurilor, dintre care, după voia lui
Dumnezeu, Cuviosul Arsenie ori arhimandritul Vartolomei Mazereanu, vor fi proslăviți și în Biserica
luptătoare pentru viața lor aleasă și sfântă.
Trecerea la cele veșnice
Odată cu retragerea din scaunul mitropolitan, Dumnezeu a lucrat în chip deosebit prin slujitorul Său
credincios. Părintele ceresc l-a purtat, peste priceperea omenească, acolo unde El a știut că este nevoie.
Mai întâi, Sfântul Iacob, cu smerenie și cu blândețe, fără a se robi patimii ținerii de minte a răului, a
căutat îndreptarea domnului care îl izgonise, practic, din scaun.
A reușit aceasta, astfel încât și Ioan Teodor Callimachi și, apoi, fiul său, Grigore Callimachi, devenit
domn, îl vor sprijini în chivernisirea mănăstirii și la înnoirea ei.
Apoi, la Putna, a dus mai departe activitatea lui cărturărească și duhovnicească, cu ochii ațintiți
asupra lui Iisus Hristos și având totodată cugetul la viața de dincolo. Cugetarea la moarte și la vremelnicia
lucrurilor i-au dat o adâncă așezare în Hristos și o smerită cugetare prin care a urcat din treaptă în treaptă
spre unirea cu Blândul Iisus, Domnul și bucuria călugărilor.
S-a adâncit în rugăciunea curățitoare și luminătoare de suflet. Cu câțiva ani înainte scrisese:
„dumnezeiasca rugăciune, aducând lumina lui Hristos în sufletul nostru și risipind dintru dânsul
negura ce-l vatămă pe el, îl face mai apoi cu mult mai luminat decât soarele, căci aievea știut este că
cel ce vorbește cu Dumnezeu este mai sus de moarte și de stricăciune‖ (Prefața la Antologhion).
Sfântul Iacob a fost acum mai aproape de viața sihăstrească. A iubit de la început acest fel de
viețuire, dar a urmat cu smerenie chemărilor pe care i le-a făcut Dumnezeu, de a fi preot, egumen, episcop
și mitropolit. Nici după întoarcerea la Putna nu și-a împlinit voia sa de a fi sihastru, căci a trebuit să poarte
în continuare grijă de mănăstire și de credincioșii care alergau la el pentru sfat și binecuvântare.
Acest dor adânc al inimii sale l-a arătat tuturor și l-a împlinit cu cinci zile înainte de a trece la cele veșnice.
A mers și a fost tuns în schima mare de către ucenicul și duhovnicul său de decenii, Cuviosul Natan, în
biserica schitului Sihăstria Putnei.
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A primit numele de Eftimie, după Sfântul Eftimie cel Mare, marele îndrumător al călugărilor, pe care
l-a cinstit în mod deosebit toată viața sa și în a cărui zi de pomenire, 20 ianuarie, se născuse.
Cu durerea pricinuită de răpirea Bucovinei, dar cu bucuria de a fi înnoit mănăstirea, în 15 mai 1778,
sufletul sfântului păstor s-a înălțat la cer, alături de Hristos, Cel pe care L-a purtat în inimă întreaga viață,
Cel care a fost, în toate, bucuria lui. S-a împlinit cu el ceea ce scrisese în cuvântul înainte la Alfavita
sufletească: „Nu te bucura de nimic întru acest veac al plângerii și trecător, de vreme ce toate sunt
întru dânsul nestătătoare și fățarnice, toate sunt întru dânsul mincinoase și schimbătoare. Ci, de
voiești a te mângâia, numai întru Domnul te mângâie; de voiești a te bucura, numai întru Domnul te
bucură; că bucuria trupească degrabă piere, iar bucuria Domnului rămâne în veci.‖
Cu doi ani în urmă, în 1776, scrisese în testamentul său: „Așijderea și altor frați și creștini
tuturor cu lacrimi mă rog, de toate cele ce voi fi greșit, să mă ierte. Și cu dragoste pe toți îi chem să
mă sărute cu sărutarea cea mai de pe urmă, cum și eu cu duhul pe toți îi sărut. Și tuturor, pentru
toate las iertăciune și blagoslovenie. Amin.‖
Părinții l-au înmormântat în pridvorul mănăstirii, ca nou ctitor al ei, alături de rămășițele pământești
ale părinților săi după trup, călugăriți la bătrânețe. Chipul în care a fost înmormântat este pecetea modului
cum și a trăit viața, lepădând toată slava lumii. Când sfintele sale moaște au fost găsite, s-a văzut că
fusese pus în mormânt în veșminte de schimnic, cu o simplă cruce de argint, mică, la piept. Atletul lui
Hristos a părăsit slava lumii și a aflat slava Domnului și Dumnezeului său.
Cinstirea Sfântului Iacob
Purtându-și cu râvnă și cu demnitate crucea slujirii arhierești și cu blândețe și cu smerenie crucea
de a fi prigonit pentru dreptate, jertfindu-se pe sine pentru popor, Sfântul Iacob și-a închinat întreaga viață
slujirii Bisericii, luminării poporului prin Sfintele Taine, rugăciune, educație și cateheză, apărării celor
nedreptățiți și promovării culturii și spiritului românesc. Multa lui osteneală și slujirea jertfelnică de păstor
l-au adus, cu suflet curat, în brațele lui Hristos. Toată truda i-a fost răsplătită, după credința lui: „Mică este
osteneala, dar odihna este nesfârșită. Puțină este truda, dar câștigul este nenumărat. Puțină este
tânguirea pe pământ, iar veselia nesfârșită‖ (Cuvânt înainte la Prothesis).
În vremea sa, Sfântul Iacob Putneanul a făcut pentru eparhiile pe care le-a păstorit ceea ce au făcut
marii ierarhi ai Bisericii, precum Sfântul Vasile cel Mare ori Sfântul Nicolae, în vremea lor, în eparhiile lor:
acești păstori cu rugăciunea, cu predica și cu fapta s-au făcut toate tuturor, cu timp și fără timp, ca pe toți
să-i câștige pentru Hristos și pentru Împărăția cerurilor. Astfel, miluitor al săracilor, dascăl al cărturarilor,
îndreptător al dregătorilor, izvor al rugăciunii, el a devenit părinte al tuturor.
De aceea, Sfântul Iacob a fost cinstit în chip deosebit de oameni încă din timpul vieții. Cu multă
smerenie a știut totuși să se lepede de toată slava lumii și să caute singura slavă nepieritoare, cea a lui
Hristos Domnul. Iar Acesta l-a încununat cu și mai multă slavă, în sufletele urmașilor și în Împărăția Sa.
Faptele sale alese de slujire și jertfă au fost consemnate în scris de către cronicarii secolului al XVIII lea. În
conștiința poporului a rămas drept cel care a izbăvit țara de văcărit. La Putna, el a fost cinstit ca al doilea
mare ctitor al mănăstirii și ca un mare părinte duhovnicesc al ei.
În secolul al XX-lea, asupra chipului său blând și ferm, jertfitor și rugător s-a aplecat și Patriarhul
Teoctist Arăpașu. În cartea În slujba Ortodoxiei românești, a năzuințelor de unitate națională și de afirmare
a culturii române (1978), i-a întocmit un portret adânc, plin de evlavie și în care se vede lucrarea lui
Dumnezeu prin Sfântul Iacob: „Sârguincios la săvârșirea celor sfinte în Altarul cel dumnezeiesc,
ieromonahul Iacob întru toate s-a arătat priceput; fie în gospodărie, fie la promovarea bunului mers
al școlii, fie la îndrumarea fraților și elevilor, fie la propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.
Râvna sa prisosea ca cel ce însuși s-a îndulcit din știința și viața dascălilor de la această
pepinieră, fiind distins între toți prin hărnicie și spor la învățătură‖. Patriarhul Teoctist îl descrie ca
„blândul și vrednicul ierarh, fire contemplativă și din pruncie dornic de viață călugărească, cu dragoste
nemărginită față de chemările acestui cin și osârdnic făptuitor al binelui de obște‖.
Canonizarea
Evlavia monahilor și credincioșilor mireni a crescut în timp și a dus la cinstirea Mitropolitului Iacob
ca sfânt. Lucrarea lui Dumnezeu este ușor de văzut în ierarhul dăruit cu toate bunătățile, asemenea marilor
ierarhi ai Bisericii: milostiv, iubitor de săraci, capabil să mijlocească între popor și conducători, salvator de
vieți omenești, făcător de pace. De aceea, marele istoric Nicolae Iorga îl numește, fără șovăială, „un om
sfânt‖.
Luând aminte la viața pilduitoare a Sfântului Iacob, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
hotărât canonizarea acestuia, în ședința din 6–7 iunie 2016, împreună cu ucenicii săi, Cuvioșii Sila, Paisie
și Natan. Prăznuirea Sfântului Iacob se face pe 15 mai, când a trecut la cele veșnice, iar cea a Cuvioșilor
Sila, Paisie și Natan este în ziua următoare, 16 mai, pentru a fi alături de părintele lor.
În 15 iunie 2016, în prezența Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Pimen, părinții mănăstirii au desfăcut
cripta din pridvorul bisericii voievodale în care a fost înmormântat Sfântul Iacob. Starețul mănăstirii,
arhimandritul Melchisedec Velnic, a spus despre felul cum a fost aflat Sfântul Iacob: „L-am găsit ca pe o
pâine coaptă și rumenă – culoarea sfințeniei și a desăvârșirii întru Domnul.
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L -am găsit smerit înveșmântat. Am simțit că atunci când a spus «mă las și de mitropolie», cu
adevărat s-a și lepădat de toate cele ale lumii. A fost așezat simplu, în veșmântul monahicesc al schimei
mari, cu o cruce simplă din lemn, îmbrăcată în argint‖.
Punerea în raclă a sfintelor sale moaște a avut loc în 25 septembrie 2016, ca parte a sărbătoririi
celor 550 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna de către Sfântul Voievod Ștefan cel
Mare. Racla pentru sfintele moaște a fost sfințită de către Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul
Antiohiei și al Întregului Orient.
Duminică, 14 mai 2017, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării celui între sfinți Părintelui
nostru Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, și a ucenicilor săi, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan. Au slujit
Sfânta Liturghie și-au exprimat public proslăvirea de către Dumnezeu a acestor sfinți Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, împreună cu ierarhi, clerici
și credincioși români și din alte Biserici Ortodoxe.
Prin toată osârdia sa și prin darul lui Dumnezeu, Sfântul Iacob se bucură în cer alături de sfinții
ierarhi pe care Dumnezeu i-a dăruit poporului român, pentru a-i purta de grijă în momente de cumpănă,
precum Sfinții Iachint de Vicina, Teoctist I, Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul, Grigorie Dascălul, Calinic de
la Cernica sau Andrei Șaguna.
Pentru noi toți, Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul este model de jertfă, de purtare a crucii și de viață
întru slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui, iar în ceruri este mijlocitor blând către Hristos Domnul.
Fie ca pacea, bunătatea și blândețea Părintelui nostru Iacob Putneanul să se reverse în casa fiecărui
creștin și să dea tuturor râvnă fără șovăire pe calea Domnului nostru Iisus Hristos!
Sursa - De veghe în casa Măriei Sale. File de pateric de la Mănăstirea Putna, Editura Mitropolit Iacob
Putneanul, Putna, 2017
SFINTE MOAȘTE

La Mănăstirea Putna, duminică, 14 mai 2017, a
avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfinților
putneni Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, și a
ucenicilor săi, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan.
Programul a fost acesta
Luni, 15 mai, la Mănăstirile Putna și Sihăstria
Putnei: la ora 9.30 – Sfânta Liturghie în ziua de
prăznuire a Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul,
Mănăstirea Putna; ora 17.00, Pelerinajul Sfinților –
În sunetul clopotelor. Cele două racle cu Sfinte
Moaște vor fi purtate în pelerinaj de la Mănăstirea
Putna până la Mănăstirea Sihăstria Putnei. Aici, ele
vor fi așezate spre închinare pe o scenă amenajată
lângă biserica Buna Vestire. La ora 19.00 – Slujba
Privegherii în cinstea Sfinților Cuvioși Sila, Paisie
și Natan, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

SFINȚII CUVIOȘI SILA, PAISIE ȘI NATAN DE LA SIHĂSTRIA PUTNEI
(16 Mai)
TROPAR, GLASUL 1

Mărturisitori ai dreptei credinţe şi apărători ai
neamului românesc v-aţi arătat, Sfinţilor Cuvioşi Sila,
Paisie şi Natan. Cu postul, cu privegherea şi cu
rugăciunea ostenindu-vă, cereştile daruri aţi luat.
Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască
sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan s-au nevoit
în veacul al XVIII-lea în Sihăstria Putnei, loc de liniște
în care se retrăgeau monahii iubitori de mai multă
rugăciune și nevoință.
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Sfântul Cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în ținutul Botoșanilor, din părinți ortodocși, Ion și Ioana.
A intrat ca frate începător la Schitul Orășeni (com. Cristești, jud. Botoșani), fiind foarte tânăr, de unde, în
anul 1714, la vârsta de 17 ani, a venit la Sihăstria Putnei, unde a fost primit și apoi călugărit de starețul
Teodosie. După trecerea acestuia la cele veșnice, starețul Dosoftei, noul părinte duhovnicesc al schitului, a
rânduit să fie hirotonit diacon și preot, iar la scurt timp să fie tuns în schima mare.
Ca ucenic și ajutor al starețului Dosoftei, ieroschimonahul Sila a purtat grijă timp de peste 30 de ani
de toate cele necesare obștii, ostenindu-se, în același timp, la slujbele bisericii și la împlinirea pravilei de
chilie. În toamna anului 1753, trecând la Domnul starețul Dosoftei, Cuviosul Sila a fost numit stareț de către
mitropolitul Moldovei, Sfântul Iacob Putneanul.
Ca părinte duhovnicesc al obștii, a înnoit viața duhovnicească a Sihăstriei Putnei, iar ca bun
chivernisitor, cu binecuvântarea mitropolitului Iacob, a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul BunaVestire, pe care a împodobit-o cu toate cele trebuitoare, precum și o nouă trapeză și chilii. Ajuns vestit
duhovnic și povățuitor de suflete, Cuviosul Sila a fost prețuit atât de credincioșii simpli, cât și de domnitorii
Moldovei Constantin Cehan Racoviță și Grigorie Calimachi, precum și de înalți dregători, egumeni și
arhierei, pe toți povățuindu-i cu înțelepciune pe calea mântuirii. Sub îndrumarea sfântului stareț, monahii
din Schit se îndeletniceau cu caligrafierea manuscriselor ce cuprindeau sfinte slujbe și importante scrieri
ale Sfinților Părinți.
Dintre ucenicii săi, cel mai cunoscut este episcopul Rădăuților Dosoftei Herescu. Ultimii ani de viață
Cuviosul Sila și i-a petrecut în multe lipsuri și încercări, ca urmare a răpirii Bucovinei de către Imperiul
Habsburgic, în anul 1774, și a îngrădirilor puse de noua stăpânire. Schitul nu avea cele necesare hranei
monahilor și era nevoit să se împrumute de bani și alimente. Cunoscându-și apropiatul sfârșit pământesc,
Sfântul Sila a pus povățuitor Sihăstriei Putnei pe Cuviosul Natan, apoi și-a cerut iertare de la toți. La 23
aprilie 1783, după ce se nevoise aproape 70 de ani la Sihăstria Putnei, Cuviosul ieroschimonah Sila și-a
dat cu pace sufletul în mâinile Domnului, pe Care L-a iubit și slujit întreaga sa viață.
Sfântul Cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de tânăr în viața monahală. Pentru
vrednicia sa a fost hirotonit diacon, apoi preot, și a ajuns egumen la Mănăstirea Sfântul Ilie, de unde a
trecut la Mănăstirea Râșca. După o vreme a venit la Schitul Sihăstria Putnei, viețuind întru adâncă
smerenie. Deși nu a fost stareț al Sihăstriei, el era un rugător înfocat, sprijinind în credința ortodoxă pe toți,
mai ales în vremea stăpânirii străine. De asemenea, el primise de la Dumnezeu darul înainte-vederii, care,
adăugându-se celorlalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc.
Împreună cu stareții Sila și Natan a fost martor al greutăților din anii de stăpânire austriacă, dar s-a dovedit
un nevoitor plin de râvnă. A trecut cu pace la cele veșnice în data de 16 decembrie 1784.
Sfântul Cuvios Natan s-a născut în anul 1717, fiind originar din Pașcani. A fost mai întâi viețuitor și
eclesiarh la Mănăstirea Putna, unde a fost hirotonit diacon, apoi preot. Dornic de mai multă rugăciune și
liniște, s-a retras la Sihăstria Putnei, unde a primit schima cea mare cu numele de Natan. Cuviosul Natan a
fost cunoscut ca un duhovnic foarte iscusit, fiindu-i părinte duhovnicesc și marelui mitropolit Iacob
Putneanul. Totodată, viețuitorii din sihăstrie, împreună-nevoitori cu el, dar și credincioșii închinători îl
cinsteau ca pe un adevărat părinte și păstrător al bunelor rânduieli ortodoxe.
El se îndeletnicea și cu caligrafierea de manuscrise și cu alcătuirea pomelnicelor ctitoricești. În anul
1781 a fost rânduit stareț de către Cuviosul Sila, care se pregătea pentru trecerea la cele veșnice.
Deși înaintat în vârstă, ieroschimonahul Natan a continuat cu multă râvnă și jertfelnicie lucrarea
duhovnicească a înaintașului său, călăuzind obștea încredințată lui spre păstorire timp de trei ani și
jumătate, deși lipsurile și greutățile erau tot mai mari din pricina ocupației habsburgice.
La capătul unei vieți închinate lui Dumnezeu, în neagonisire și curăție, după ce a purtat cu multă
răbdare și necontenită rugăciune povara grea a bolilor, Cuviosul ieroschimonah Natan s-a mutat la
Domnul, a doua zi după sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 1784.
La scurt timp după trecerea la cele veșnice a celor trei Sfinți ieroschimonahi, Schitul Sihăstria Putnei
s-a pustiit din pricina vitregiei vremurilor. După mai bine de 200 de ani, la începutul Postului Mare din anul
1990, un monah putnean, retras pe locul fostului Schit, a văzut o lumină cerească deasupra pronaosului
vechii biserici ruinate, lumină care a înconjurat biserica, apoi s-a făcut nevăzută. La puțin timp după
aceasta, pe 24 aprilie 1990, când s-a început refacerea Schitului, în pronaosul vechii biserici s-au
descoperit mormintele celor trei Cuvioși: Sila, Paisie și Natan, în care se aflau osemintele lor, galbene ca
ceara și răspândind bună-mireasmă. În anii ce au urmat numeroase vindecări minunate s-au săvârșit la
racla cu moaștele Cuvioșilor. De aceea, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la resfințirea vechii biserici de la
Sihăstria Putnei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința sa din 6-7 iunie 2016,
trecerea în rândul Sfinților a Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, cu zi de prăznuire la 16
mai. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Sursa doxologia.ro
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SFINTE MOAȘTE
La Mănăstirea Putna, duminică, 14 mai 2017, a
avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfinților
putneni Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, și a
ucenicilor săi, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan.
Marți, 16 mai, la Mănăstirea Sihăstria Putnei
s-a oficiat începând cu ora 9.30 Sfânta Liturghie în ziua
de prăznuire a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan, ale
căror Sfinte Moaște sunt așezate la Mănăstirea Sihăstria
Putnei.

SFÂNTUL MUCENIC IULIU VETERANUL
(27 Mai)
TROPAR, GLASUL 1

Învrednicindu-te a primi harul lui Hristos, ai biruit semeţia tiranului
închinător la idoli şi, bine săvârşind lupta mucenicească, ai dobândit cununa
biruinţei. Pentru aceasta, toţi credincioşii de la Dunăre cinstim pătimirea ta,
Sfinte Mucenice Iuliu, slăvind pe Hristos Dumnezeu, Cel ce ne dăruieşte,
prin rugăciunile tale, mare milă.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
În timpul persecuţiei împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu,
ginerele său, s-a pornit mare persecuţie contra creştinilor. În urma victoriei
obţinute în 297 contra perşilor, Maximian Galeriu, socotind pe nedrept că
îndeosebi creştinii sunt vinovaţi de slăbirea şi decăderea Imperiului Roman,
a hotărât îndepărtarea soldaţilor creştini din armată, pentru că ei nu dădeau
dovadă de vitejie ucigând în timpul luptelor pe duşmanii imperiului.
La Durostor, în provincia Moesia Inferior, a fost dus la judecată ostaşul creştin Iuliu în faţa
dregătorului locului, Maxim, căruia i s-a spus că veteranul Iuliu nu vrea să asculte de poruncile împăraţilor,
ca să jertfească zeilor.
Iuliu i-a răspuns lui Maxim că cele afirmate de slujitori sunt adevărate. „Nu dispreţuiesc poruncile,
desigur, a spus el. Dar eu sunt creştin şi nu pot face ceea ce vrei. Căci nu se cuvine să uit pe
Dumnezeul meu Cel adevărat şi viu‖.
Maxim i-a zis: „- Ce lucru mare este să tămâiezi (statuile zeilor şi ale împăraţilor) şi să pleci!‖. Iar
Iuliu a mărturisit: „- Nu pot să dispreţuiesc poruncile dumnezeieşti şi să mă arăt necredincios Dumnezeului
meu‖. De altfel, el îşi făcuse datoria de ostaş.
De şase ori a mers la război şi s-a luptat, fără să fie mai prejos decât alţii. „- După gradul meu, a
spus el, sunt acum veteran. Mă tem totdeauna de Dumnezeu care a făcut cerul şi pământul şi îi datorez
neîncetat ascultare‖.
Auzind acestea, dregătorul Maxim l-a îndemnat cu blândeţe: „- Iuliu, te văd bărbat înţelept şi
destoinic. Jertfeşte zeilor, convins fiind de mine, ca să dobândeşti o mare răsplată!‖. Iuliu însă a rostit cu
îndrăzneală: „- Nu fac ceea ce doreşti, ca să nu ajung la osânda cea veşnică‖.
Maxim a căutat să-l înduplece, vorbindu-i mai departe cu blândeţe: „- Oare socoteşti, Iuliu, că este
păcat să mă asculţi pe mine ? Eu nu te silesc, ca să nu pară ca ai consimţit prin forţă. De aceea, mergi în
siguranţă la casa ta, primind leafa pentru cei douăzeci de ani de serviciu şi nimeni nu va mai fi supărat din
pricina ta‖.
Iuliu i-a replicat că banii aceştia ai satanii şi sfatul lui cel viclean nu trebuie să-l lipsească de lumina
cea veşnică. El nu poate tăgădui pe Dumnezeu şi-l roagă să dea hotărârea împotriva lui ca împotriva unui
creştin.
Discuţia între veteranul Iuliu şi dregătorul Maxim este una dintre cele mai interesante. Maxim s-a
adresat din nou lui Iuliu: „- De nu vei asculta de poruncile împărăteşti şi de nu vei jertfi zeilor, îţi voi tăia
capul‖.
Iuliu a răspuns: „- Bine ai gândit. Te rog deci, preabunule, pe sănătatea împăraţilor, să îndeplineşti
gândul tău şi să dai împotriva mea hotărârea, ca să se desăvârşească juruinţele mele‖.
Maxim îl întâmpină iarăşi: „- De nu te vei întoarce şi de nu vei jertfi zeilor, ţi se va împlini dorinţa ta!‖.
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Iuliu a susţinut cu tărie: „- De voi merita să sufăr aceasta, îmi va rămâne o laudă veşnică‖.
Maxim l-a îndemnat din nou: „- Ia seama la tine! De vei suferi pentru legile patriei (pământeşti), vei
avea o laudă continuă‖. Iuliu însă răspunse: „- Desigur, pentru legi sufăr aceasta, dar pentru cele
dumnezeieşti‖.
Maxim i-a spus: „- Un om răstignit şi mort (Iisus Hristos) v-a încredinţat acestea? Vezi cât de
nepriceput eşti să te temi Mai mult de un mort, decât de împăraţii care trăiesc?‖.
Iuliu însă mărturiseşte: „- Acela (Iisus Hristos) a murit pentru păcatele noastre, ca să ne dăruiască
viaţa cea veşnică. Hristos Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Pe Acesta de-L va mărturisi cineva, va avea
viaţă veşnică; cel ce-L va tăgădui va avea pedeapsă veşnică‖.
Auzind această credinţă, Maxim i-a ripostat: „- Deplângându-te, te sfătuiesc ca mai degrabă să
jertfeşti zeilor, ca să trăieşti împreună cu noi‖. Iuliu a răspuns: „- De voi trăi împreună cu voi, va fi pentru
mine moarte. Dacă voi muri înaintea Domnului Hristos, voi trăi în veşnicie‖. Maxim a stăruit, îndemnându-l
să jertfească zeilor, căci altfel va porunci să fie ucis. Dar Iuliu a susţinut cu hotărâre: „- Am ales să mor
pentru un timp, ca să trăiesc în veşnicie cu sfinţii!‖.
Văzând credinţa sa neclintită în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dregătorul Maxim a dat această
sentinţă: „Iuliu, nevoind să se supună poruncilor împăraţilor, primeşte pedeapsa tăierii capului‖.
Şi pe când îl duceau la locul de osândă, îl sărutau toţi.
Un oarecare Isihie, care era ostaş creştin şi era şi el închis, i-a zis Sfântului Mucenic: „- Te rog, Iuliu,
să împlineşti cu bucurie făgăduinţa ta, ca să primeşti cununa pe care Domnul a făgăduit-o credincioşilor
Săi, şi să-ţi aminteşti si de mine. Bineînţeles că şi eu te voi urma. Te rog, salută pe Pasicrate şi pe
Valention; slujitorii lui Dumnezeu, care au luat-o înaintea noastră către Domnul, prin buna mărturisire‖.
Iar Iuliu, sărutându-l pe Isihie, i-a zis: „- Grăbeşte-te, frate, să vii (în împărăţia cerurilor), căci iau
auzit făgăduinţele tale cei pe care i-ai salutat‖. Şi primind Iuliu ştergarul, s-a legat la ochi şi şi-a acoperit
capul, apoi s-a rugat fierbinte: „Doamne, Iisuse Hristoase, pentru numele Căruia pătimesc acestea, Te rog
să binevoieşti a primi sufletul meu cu sfinţii Tăi martiri‖.
Aşadar, slujitorul diavolului, tăindu-i capul cu sabia, a pus sfârşit vieţii pământeşti a Preafericitului
Mucenic, pentru mărturisirea credinţei în Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvine cinstea şi mărirea
în vecii vecilor. Amin (1).
Pr. Prof. dr. Ioan Rămureanu
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SFÂNTUL MARE MUCENIC IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA
(2 Iunie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Viaţa ta pe pământ bine cârmuind, pătimitorule, cu milostenii şi cu
neîncetate rugăciuni şi lacrimi şi iarăşi către pătimire bărbăteşte pornindu-te,
necredinţa persienească ai mustrat. Drept aceea Bisericii te-ai făcut întărire şi
creştinilor laudă, Sfinte Ioane pururea pomenite.
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce..
Plutind pe luciul mării cu neguţătorie, de la răsărit către miazănoapte te-ai
nevoit şi chemandu-te Dumnezeu pe tine, precum Matei vama şi tu neguţătoria
lăsând, Aceluia ai urmat prin sângele muceniciei, cu cele vremelnice
răscumpărând cele netrecătoare, ai luat cunună de biruinţă.
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA

VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfinţenia este o cunună dumnezeiască pe fruntea ostenitorilor pentru „viaţa cea după Hristos şi în
Hristos‖. Ea este cununa cea neveştejită a luptei neostoite pe care au dus-o sihaştrii după trăirea în
Dumnezeu. Pentru ea, martirii şi-au jertfit viaţa în iubire pentru adevărul şi credinţa în Mântuitorul. Aceştia
şi toţi cei râvnitori din diferitele rosturi binecuvântate ale societăţii; după făgăduinţa Domnului, s-au arătat,
încă din această viaţă, „temple ale Duhului Sfânt‖ (I Cor. 6, 19).
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Un astfel de vas al sfinţeniei, care s-a învrednicit să mărturisească pe Hristos până la jertfa vieţii, a
fost şi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Născut din părinţi iubitori de Dumnezeu, în jurul anului 1300,
Ioan va creşte în grija mărturisirii dreptei-credinţe, împlinind totodată în viaţa sa şi porunca iubirii semenilor.
Purtându-se cu toată bunăcuviinţă faţă de cei din jurul, său, el se arăta chip al blândeţilor, aşa cum
deprinsese de la preoţii şi dascălii cetăţii de la care tânărul a luat învăţătură pentru înţelegerea adevărurilor
nepieritoare ale Evangheliei şi spre mărturisirea cu statornicie a dreptei-credinţe. În îndeletnicirile sale,
făcând negoţ asemenea majorităţii locuitorilor Trapezuntului, Ioan adesea călătorea prin cetăţile şi târgurile
de pe malurile Mării Negre. Tânărul creştin se arăta tuturor stăpânit de dorinţa dobândirii desăvârşirii şi a
agonisirii mistuirii celei făgăduite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Multe din cele propovăduite de el le va
fi învăţat din călătoriile săvârşite, care nu de puţine ori i-au dat posibilitatea să cunoască frumuseţi ale
ortodoxiei de prin ţinuturile pe unde l-au purtat cerinţele de trai ale vieţii. Astfel, el va fi cunoscut şi
podoabele sufleteşti ale strămoşilor noştri din Moldova şi din Muntenia, atât direct, cât şi din relatările
genovezilor. Pentru a ajunge în Polonia şi Transilvania, aceştia nu mai mergeau pe drumul cel „tătărăsc‖.
Astfel de experienţe îi vor fi dat ardoarea propovăduirii lui Hristos, asemenea celor care au dobândit
cununa cerească făcând milostenii celor lipsiţi, mângâind pe cei în necazuri, ocrotind pe cei neajutoraţi şi
apărând dreapta-credinţă a Bisericii Răsăritului, în care se născuse şi crescuse, şi din ale cărei frumuseţi
se împărtăşise. Dorea să-i facă şi pe alţii părtaşi comuniunii deplinei bucurii pe care toate acestea le
procură sufletului frământat şi însetat de aflarea adevărurilor dumnezeieşti. De aceea, tânărul Ioan se
bucura de o deosebită preţuire în faţa tuturor, ceea ce desigur nu era pe placul unor negustori dornici să
aibă cât mai multă clientelă. Acest fapt îi determina să-l invidieze pe Ioan care, după mărturisirea
apostolului, „tuturor toate m-am făcut, ca în orice chip să mântuiesc pe unii‖ (I Cor. 9, 22).
Într-una din călătoriile sale spre Cetatea Albă, râvnitorul Domnului discuta adesea cu negustorul
apusean Reiz, care îşi arăta făţiş împotrivirea faţă de credinţa propovăduită de el. Dovedindu-i-se că nu are
dreptate în cele afirmate, Reiz lasă totuşi germenele răutăţii să se cuibărească în inima sa, hotărând în
sine să se răzbune pe tânărul Ioan, cunoscut pentru viaţa sa cucernică şi pentru zelul mărturisirii credinţei
celei adevărate. Ajuns la Cetatea Albă, care în acea vreme era încă sub stăpânirea tătarilor nogai,
negustorul Reiz caută să-şi aducă la îndeplinire josnicul său gând de răzbunare. Mergând la eparhul cetăţii,
negustorul veneţian îi spuse că Ioan ar vrea să se treacă la religia cea străveche a tătarilor, zicându-i:
"- Este, o conducătorule, în corabie un bărbat care, venind cu mine de la Trapezunt, mi-a mărturisit că ar
vrea să se lepede de credinţa sa şi să primească legea voastră cea străveche".
Această veste l-a bucurat foarte mult pe dregătorul tătar, care a cinstit cu daruri alese pe Reiz. El a
poruncit totodată să-i fie adus şi acest tânăr minunat, dornic să îmbrăţişeze credinţa altaică a strămoşilor
săi. De aceea, el l-a întâmpinat cu cuvinte măgulitoare: „- Am auzit că eşti unul dintre bărbaţii aleşi şi
înţelepţi din Trapezunt şi că ai dori să îmbrăţişezi străvechea noastră credinţă. Deci, alesule prieten,
lepădându-te de credinţa cea în Hristos, în faţa acestei adunări, adaugă-te celor care se bucură de
dragostea şi de oblăduirea mea‖. Insă mărturisitorul adevăratului Dumnezeu, înţelegând urzeala şi ticăloşia
lui Reiz, a simţit un fior care i-a străbătut întreaga fiinţă: cum s-ar putea el lepăda de Hristos care l-a ocrotit
şi i-a dat deplina bucurie a credinţei şi iubirii? De aceea, cu tăria izvorâtă din trăirea adâncă a credinţei
celei adevărate, ca şi mucenicii de altădată, a răspuns cârmuitorului tătar:
„- Să nu-mi fie mie a mă lepăda de Hristos, căci ce-ar putea despărţi inima mea de "Soarele
dreptăţii" şi de "Răsăritul cel de Sus" şi a mă întoarce în întunericul necunoştinţei de Dumnezeu.
Preaputernice eparhe, vorbele care ţi s-au spus despre mine sunt mincinoase, sunt iscodiri răutăcioase. Eu
nu voiesc să dispreţuiesc bunătatea pe care mi-ai arătat-o, dar nu pot să mă lepăd de Hristos - lumina
lumii‖.
Aceste vorbe calde şi pline de blândeţe, dovadă a flăcării credinţei şi iubirii transfiguratoare a
„ghiaurului‖, au mâniat puternic pe eparh, considerând cele spuse de tânărul Ioan drept o dispreţuire a
credinţei tătăreşti. De aceea a poruncit ca el să fie supus unor munci groaznice. Dar în toiul chinurilor,
mărturisitorul ortodox lăuda neîncetat pe Dumnezeu pentru l-a învrednicit de asemenea pătimiri,
mulţumindu-i pentru darul de a purta pe trupul său „rănile lui Hristos‖. „Binecuvântat ești Dumnezeule, şi
preamărită eşti, Lumină în trei străluciri: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Să nu-mi fie mie niciodată a mă închina
soarelui şi focului, ci Părintelui luminii şi slavei celei neînserate. Mulţumescu-Ţi Ţie, Hristoase, că m-ai
învrednicit a-mi spăla păcatele cu sângele meu şi a mă sfinţi cu puterea Sfântului Duh spre dobândirea
vieţii celei veşnice. Aceasta este ziua în care bucuria mea este deplină, pe care nimeni n-o va lua de la
mine. Dă-mi mie, Dumnezeule, să mă împărtăşesc mai cu adevărat din slava zilei celei prealuminoase a
Împărăţiei Tale‖.
Caznele la care a fost supus i-au întărit întreaga fiinţă. Prin suferinţele cele trecătoare, de
Dumnezeu iubitorul Ioan a ajuns la vrednicia de a se face părtaş tuturor darurilor dumnezeieşti, a dobândit
„cununa‖ vieţii veşnice. Pentru aceasta i s-a luminat faţa de o lumină atotstrălucitoare, mai presus de fire.
Văzând cei care-l chinuiau pe Ioan că prin grele pătimiri nu reuşesc să biruiască tăria credinţei
„ghiaurului‖, l-au înfăţişat din nou ighemonului, care l-a ispitit: „- Dacă vei primi credinţa noastră, îndată voi
chema medici iscusiţi din India şi din Persia, care-ţi vor tămădui durerile şi rănile trupului‖. Dar Ioan,
încredinţat că mai de preţ este să obţină „cununa‖ prin aceste pătimiri, i-a răspuns:
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„- O, preamărite conducător, nu te îngriji de rănile trupului meu, căci prin cele stricăcioase se
dobândesc cele netrecătoare. Numai cel ce rabdă până la sfârşit se va mântui, iar mie să-mi fie a mă sfinţi
şi a mă încununa decât prin răbdarea chinurilor pentru mărturisirea lui Hristos, care a spus că «în lume
necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea»‖ (Ioan 16, 33).
Aceste cuvinte ale purtătorului de chinuri l-au mâniat şi mai mult pe eparh, care a poruncit să fie pus
la cazne şi mai înfricoşătoare. Astfel, iubitorul de Dumnezeii a fost legat de coada unui cal şi târât pe
caldarâmul cetăţii. Trupul lui fusese sfâşiat de pietrele ascuţite ale străzilor, însă buzele nu încetau să
înalţe rugăciuni către Atotţiitorul, care pe toate le rânduieşte cu înţelepciune. Tăria în credinţă a lui Ioan l-a
determinat pe unul dintre chinuitori, cuprins de furia întunecată a necredinţei să scoată sabia şi să-i taie
capul. Astfel, prin moarte mucenicească, mărturisitorul Domnului a primit cununa cea neveştejită a slavei
sfinţilor şi vrednicia de a fi unul din „casnicii‖ Lui.
Pentru a-şi exprima mânia lor faţă de Sfântul Ioan, tătarii nu au dat voie creştinilor din Cetatea Albă
să-i ia trupul de pe caldarâm şi să-l prohodească, după rânduiala creştinească. Dumnezeu însă, înaintea
Căruia bineplăcută este moartea celor ce şi-au săvârşit viaţa în cucernicie şi bună-credinţă, a arătat marea
Sa iubire faţă de noul ales, trimiţând îngerii să tămâieze trupul lui Ioan cu laude cereşti şi cu doxologii. Un
necredincios din cetate, văzând această arătare minunată a îngerilor în veşminte strălucitoare, a crezut că
acolo au venit preoţii creştini, care - încălcând porunca hanului - s-au apucat să-l prohodească pe martir.
De aceea, păgânul a vrut să tragă cu săgeata asupra lor, cu gândul de a-i ucide, pentru neascultarea şi
nesupunerea lor. Dar iată că o altă minune s-a petrecut: mâinile acelui necredincios au rămas lipite de arc
şi de săgeţile cu care voise să săvârşească o nouă nelegiuire. Abia după ce a mărturisit cele întâmplate a
fost izbăvit de pedeapsa cerbiciei lui prin puterea şi lucrarea lui Dumnezeu, Care săvârşeşte fapte
minunate prin sfinţii Săi.
Relatarea tainicelor întâmplări a înfricoşat pe eparh, care a dat slobozenie creştinilor să ridice trupul
lui Ioan şi cu cinstea cuvenită să-l prohodească. Astfel, moaştele slăvitului pătimitor au fost îngropate, după
rânduiala Bisericii Ortodoxe, în cimitirul creştin din Cetatea Albă, săvârşindu-se prin aceasta "logodna"
mucenicului lui Hristos cu pământul nostru strămoşesc. Prin atotînţelepciunea Părintelui Ceresc s-au
afirmat încă o dată cele două îndatoriri faţă de vatra strămoşească: păstrarea credinţei dreptslăvitoare şi
unitatea naţională.
Deşi se simţea vinovat în faţa conştiinţei sale de moartea mucenicului Ioan din Trapezuntul
Anatoliei, negustorul Reiz și-a încărcat cugetul cu o nouă nelegiuire. El și-a pus în gând să fure aceste
sfinte moaşte şi să le ia cu sine, pentru ca de revărsările minunilor de care auzise, să se bucure
conaţionalii săi. Dar şi cu acel prilej are loc o altă minune. Preotului care slujea la biserica cimitirului, i s-a
arătat în vis chipul mucenicului Ioan, descoperindu-i gândul mârşavului veneţian. Mergând la cimitir, preotul
a surprins pe Reiz asupra faptului, după cum i se spusese în vis, zădărnicind astfel planul nelegiuitului. De
aceea el, adunând creştinii în procesiune, a dus cu mare cinste moaştele Sfântului Ioan în biserica cetăţii,
al cărui hram, îi poartă numele, aşezându-le în sfântul altar. Aici au stat ele aproape 70 de ani, revărsând
multe binefaceri asupra celor ce veneau şi îngenuncheau în faţa raclei, cerând mijlocirile sale înaintea lui
Dumnezeu de la care pogoară toată darea cea bună şi tot darul cel desăvârşit.
Vestea minunilor ce se săvârşeau prin moaştele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou se răspândise în
toată Ţara Moldovei al cărei ocrotitor a fost socotit de atunci. Evlaviosul Domn Alexandru cel Bun, care cu
înţelepciune reuşise să obţină din partea Patriarhiei Ecumenice recunoaşterea canonică a mitropolitului
Moldovei, Iosif Muşat, dorea ca această împlinire istorică şi de mare importanţă bisericească s-o
pecetluiască cu strămutarea sfintelor moaşte ale Mucenicului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava,
unde îşi fixase reşedinţa şi noul ierarh.
Astfel, în 1402, la numai doi ani de la urcarea sa în scaunul de domnie, voievodul moldovean a
adus şi moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou la Suceava, bineînţeles, la stăruinţa mitropolitului
Iosif. O procesiune, având în frunte pe Grigorie Ţamblac, a însoţit nepreţuitul odor şi a fost întâmpinată,
după mărturia cronicarilor, la „Poiana Vlădicăi‖, lângă Iaşi, de alaiul domnesc al lui Alexandru cel Bun.
Aceste slăvite moaşte au fost aşezate apoi în catedrala mitropolitană din cetatea de scaun a Sucevei, azi,
biserica Mirăuţilor. La puţin timp, racla a fost îmbrăcată cu argint, iar în cele 12 scene care o împodobesc
sunt redate momentele semnificative ale acestei pătimiri.
De atunci, Sfântul Ioan cel Nou este cinstit ca „apărător şi ocrotitor‖ al ţării sale, adică al Moldovei,
care a devenit ţara adevăratei sale naşteri în Hristos, locul în care s-a învrednicit de primirea cununii celei
neveştejite a muceniciei.
Multe minuni s-au revărsat până astăzi asupra celor care cu credinţă au venit să se închine
Sfântului Ioan cel Nou, minuni amintite parţial şi de mitropolitul Kievului, Petru Movilă. Dintre ele remarcăm
pe aceea de la 2 iunie 1622, când cetatea a fost apărată de pârjolitoarea năvălire a tătarilor, care părea să
nu aibă nici o oprelişte. Plini de groază, locuitorii Sucevei se refugiaseră din oraş, căutând scăpare între
zidurile cetăţii. Voind să ridice racla, pentru a o adăposti în cetatea Sucevei, preoţii n-au reuşit să o
urnească din loc.
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Şi astfel, înţelegând că ocrotitorul lor ceresc nu voia să fie mutat de la locul său, aceştia au înălţat
rugăciuni fierbinţi către Sfântul Mucenic Ioan cel Nou, ca să mijlocească la Dumnezeu ca oraşul şi cetatea
Sucevei să nu cadă în mâinile năvălitorilor. În acest timp, chiar pe când preoţii începuseră slujba, o ploaie
abundentă a învolburat apele Sucevei, care a devenit o oprelişte neaşteptată în calea tătarilor, şi astfel
capitala a fost izbăvită de pârjolul şi de toată pustiirea lor.
Pe de altă parte, urgia otomană ameninţa din ce în ce mai mult Ţările Române, aflate - prin poziţia
lor geografică - la „cumpăna‖ dintre marile imperii cotropitoare ale timpului. Dorind să le aibă sub dominaţie
şi control, ele făceau ca existenţa acestora să fie permanent ameninţată. Aşa se explică de ce, după
despresurarea Vienei, armatele lui Ioan Sobieski s-au înapoiat spre Polonia, prin Moldova, luând ca pradă
multe din avuţiile acestor plaiuri. Între ele s-au aflat şi moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, care
la 1686, însoţite de mitropolitul Dosoftei, au fost duse şi aşezate în cele din urmă la Zolkiew. După moartea
acestui ierarh, sfinţitele moaşte, ca şi odoarele şi multe din actele mitropoliei Moldovei, au rămas în pământ
străin. Ele au fost repatriate abia la 13 septembrie 1783 şi depuse din nou în fosta catedrală mitropolitană
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unde stătuseră aproape trei veacuri fără să fi fost mutate în altă parte.
Dar valurile de năvălitori n-au încetat pe acest pământ iubit. Ororile primului război mondial au
cuprins întreaga Europă. Multe bunuri s-au pierdut atunci sau au fost înstrăinate. În scopul ocrotirii lor,
sfintele moaşte au fost duse la Viena şi adăpostite până la 25 iulie 1918 în paraclisul ortodox român de
acolo. Revenirea la patria-mamă a ţinuturilor bucovinene a făcut ca Sfântul Ioan cel Nou să fie iarăşi ceea
ce a fost odinioară, „ocrotitorul a toată Ţara Moldovei‖.
De aceea dragostea românilor faţă de el a îmbrăcat mai multe forme. Cea mai veche dintre zilele de
cinstire a slăvitului mucenic a fost aceea de la Sânziene (24 iunie), adică Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul. Ea este amintită încă de la mutarea sfinţitelor moaşte din biserica Mirăuţilor la ctitoria lui
Bogdan al III-lea şi Ştefăniţă Vodă la 1589. Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici va consfinţi pentru
totdeauna această prăznuire, aşa cum se face şi astăzi. Varlaam, în Cazania apărută la Iaşi (1643), arată
că Sfântul Ioan de la Suceava se prăznuia joi, după Rusalii. De asemenea şi în Letopiseţul Ţării Moldovei
al lui Grigore Ureche se spune că pomenirea mucenicului se făcea „miercuri şi joi în săptămâna Rusaliilor‖.
La propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1950, în calendarul Bisericii noastre, este
înscrisă ca zi de pomenire a sa data de 2 iunie.
O altă formă de cinstire a pătimitorului lui Hristos în ţara noastră a fost aceea a cântărilor şi laudelor
liturgice. Primul panegiric care i s-a închinat provine de la Grigorie Ţamblac, „monahul şi presbiterul marii
Biserici a Moldovei‖. Fiind prima operă originală a literaturii române, el are titlul: Mucenicia Sfântului şi
Slăvitului Mucenic Ioan cel Nou, care a fost martirizat la Cetatea Albă. Nu se cunoaşte anul în care a fost
scris. A fost reeditat de către episcopul Romanului, Melchisedec Ştefănescu, în 1884. Un alt panegiric a
compus mitropolitul Varlaam. De asemenea Dosoftei, în Viaţa şi petrecerea svânţilor, îi închină acestui
slăvit sfânt un frumos sinaxar. În timpurile mai noi s-au ocupat cu viaţa şi cu istoria peregrinărilor sale
următorii învăţaţi: Pr. Simeon Florea Marian în 1895, episcopul Gherasim Timuș în 1898, F. Zieglaner în
1897, A. Tăutu şi A. I. Popescu în secolul nostru.
Străjuind la altarul mănăstirii, unde dangătul clopotelor din vechiul turn al lui Petru Şchiopul
actualizează acelaşi mesaj de veghe şi înălţare ca pe timpul Măriei sale Ştefan Voievod, moaştele Sfântului
Mucenic Ioan cel Nou ne poartă şi azi sufletul către epoca măreaţă a începutului dăinuirii noastre.
De aceea, tot românul care îşi pleacă fruntea şi genunchii în smerenia cugetului şi în căldura inimii
la racla sfinţitelor sale moaşte, se integrează prin rugăciune şi închinare în comuniunea tuturor celor ce au
păstrat şi apărat dreapta-credinţă. Ca într-o oglindă vie, el vede atunci toată istoria zbuciumată, dar
glorioasă a acestui colţ minunat de ţară.
Astfel ne întărim în unitatea de credinţă şi lucrare, de mărturisire şi trăire în şi cu Hristos - Lumina
lumii, Care a făcut ca glia străbună să fie binecuvântată cu atâţia sfinţi, vase alese ale manifestării Sfântului
şi Dumnezeiescului Duh în lume.
+ Pimen Suceveanul
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SFINTE MOAȘTE
Cele mai vechi sfinte moaşte de pe pământul ţării noastre sunt moaştele Sfântului Mare Mucenic
Ioan cel Nou de la Suceava. Este greu de înţeles acum ce mare rol duhovnicesc au avut aceste sfinte
moaşte pentru Ţara Moldovei, pentru domni şi domniţe, pentru dregători şi ostaşi, pentru călugări şi
credincioşi, de-a lungul celor şase secole de când dăinuie aici. Totodată, este imposibil să ne imaginam
câte minuni s-au făcut la aceste sfinte moaşte, câte boli s-au vindecat, câte lacrimi s-au alinat şi de câte
primejdii mari au izbăvit ele ţara şi poporul nostru credincios.
Veşmântul preoţesc atins de Moaşte se află la:
• Biserica Sf. Alexie, Calea Şerban Vodă Nr. 123;
Părticele din Moaştele Sfântului se află în:
• Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava;
• Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Bulevardul Ştefan cel Mare
şi Sfânt Nr. 16;
• Biserica Arhiepiscopiei din Suceava - Biserica Sf. Gheorghe
(Mirăuţi), numită şi Mitropolia Veche, Suceava, str. Mirăuţi nr.
17;
• Părticele din moaştele Sfântului se află într-un medalion de
la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Biserica
comunei Rădăşeni, jud. Suceava;
• Mănăstirea Plumbuita, Str. Plumbuita Nr. 58 (aflată la 3 staţii de la Bucur Obor, pe Şos. Colentina lângă
Lacul Plumbuita);
• Mănăstirea Secu, la cca. 22 km de orașul Târgu Neamț, pe valea pârâului Secu (DC 160), ce se
deschide în stânga șoselei care duce spre Pipirig și Poiana Largului peste Muntele Petru Vodă;
• Mănăstirea Sihăstria, com. Vânători, jud. Neamţ, (22 km de Tg. Neamţ pe şoseaua care merge spre
Vatra Dornei);
• Schitul Sihla, comuna Vânători Neamţ, jud. Neamţ;
• Biserica Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou, Suceava, (B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.21);
• Biserica din Belgorod (Cetatea Albă), Dnestrovski, Ucraina.
Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou la Suceava a fost imortalizată cu multă măiestrie prin
frumoasele fresce din mănăstirile istorice ale Moldovei. Desigur, aducerea unui asemenea odor preţios în
Ţara Moldovei, încă de la întemeierea sa ca stat de sine-stătător, dovedeşte, pe lângă credinţa profund
ortodoxă a moldovenilor, dorinţa de afirmare şi independenţa religioasă şi naţională a marelui voievod
muşatin Alexandru cel Bun. La un stat liber, el voia şi o Biserică liberă. Or, prezenţa unor sfinte moaşte în
capitala ţării îi ridica mult, pentru acele timpuri, personalitatea şi prestigiul.
Şi dacă, în curgerea celor şase secole, importanţa şi rolul lor national-istoric s-a diminuat, nu tot aşa
şi rolul spiritual pe care îl au aceste sfinte moaşte. Dimpotrivă, ele au fost dintotdeauna şi rămân peste
veacuri o permanentă sursă de energie duhovnicească, de trăire profund creştinească, de curată simţire,
afirmare şi jertfelnicie ortodoxă; de îmbărbătare în credinţă, de mângâiere în suferinţe, de sprijin moral, de
rezistenţă şi inspiraţie pentru călugări, preoţi, credincioşi şi pictori în acelaşi timp.
Este destul să stai un ceas măcar lângă moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ca să-ţi
poţi da mai bine seama ce importanţă au ele pentru credinţa şi sufletul poporului nostru.

SFINȚII MUCENICI ZOTIC, ATAL, CAMASIE ŞI FILIP DE LA NICULIŢEL
(4 Iunie)

TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Mucenicii Tăi, Doamne, Zotic,
Atal, Camasie şi Filip, întru
nevoinţele
lor
cununile
nestricăciunii au luat de la
Tine, Dumnezeul nostru; că
având tăria Ta, pe chinuitori
au surpat; zdrobit-au şi ale
diavolilor
neputincioase
îndrăzniri. Pentru rugăciunile
lor, Hristoase Dumnezeule,
mântuieşte sufletele noastre.
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VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
La 4 iunie, Martirilogiul siriac indică sărbătorirea Sfântului Filip, iar Martirologiul ieronimian adaugă
pe Zoticus, Atalus, Euticus (Eutihie), Kamasis, Quirinus, Iulia, Saturninus, Galdunus, Ninnita, Fortunio
(Furtunio) şi alţi 25, ale căror nume nu sunt amintite.
Patru martiri din grupul acesta mare şi anume: Zotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos au fost
înmormântaţi în cripta unei bazilici descoperite pe teritoriul comunei Niculiţel, judeţul Tulcea, în toamna
anului 1971. Localitatea aceasta era în antichitate o aşezare romană rurală pe teritoriul oraşului
Noviodunum, Isaccea de astăzi. Înmormântarea celor patru martiri aici - şi pe care martirologiile îi arată că
au pătimit la Noviodunum - este explicabilă prin aceea că ambele localităţi formau o singură unitate
administrativă şi erau foarte apropiate (cca. 10-12 km).
Moaştele mucenicilor au fost depuse într-o raclă specială de lemn, aşezată apoi pe pavimentul de
piatră al criptei. Ei au fost puşi în raclă în poziţia creştină pe care o cunoaştem azi, adică cu mâinile pe
piept şi cu capul spre apus. Cripta are formă aproape pătrată şi e construită din cărămidă cu mortar;
dimensiuni: cca 3,70 x 3,40 (3,50) m. şi înaltă de 2,30 m. Intrarea a fost blocată cu o lespede mare de
piatră. În interior, pe peretele din stânga intrării, a fost zgâriată în mortarul crud inscripţia: Martirii lui Hristos,
iar pe cel din dreapta întâlnim repetarea cuvântului „martiri‖ şi apoi înscrierea numelui lor în următoarea
ordine: Zotikos, Attalos, Kamasis, Philippos. Aceste inscripţii sunt precedate de crucea monogramată.
Indicarea ca loc de pătimire a celor patru martiri a oraşului Noviodunum se explică prin aceea că ei
au fost judecaţi împreună cu ceilalţi fraţi de suferinţă de către autorităţi în aceasta aşezare urbană. După ce
li s-a aplicat pedeapsa capitală, ei au fost poate luaţi de către creştini şi duşi pentru odihna veşnică într-un
loc mai ferit, pe care l-au găsit la Niculiţel. Este de presupus că la început trupurile lor au fost depuse într-o
criptă sau capelă modestă, de unde au fost transhumate în bazilica actuală. Aceasta a fost construită de o
comunitate în perioada când creştinismul se putea manifesta liber. Data pătimirii lor, ca şi a construirii
bazilicii, nu este cunoscută şi ea este cercetată şi azi de învăţaţi. Până acum s-au dat mai multe
răspunsuri.
Unii specialişti socot că cei patru bărbaţi au suferit martiriul în timpul marii persecuţii a lui Diocleţian,
prin anii 303-304. Un alt moment critic au fost anii 319-324, ca o consecinţă a măsurilor luate împotriva
creştinilor de către împăratul Liciniu. Potrivit altor opinii, Iulian Apostatul (361-363) ar fi făcut, prin măsurile
de restaurare a păgânismului, victime şi printre creştinii din Sciţia Mică.
O inscripţie latină descoperită pe teritoriul comunei Niculiţel şi care îl slăveşte pe împărat ca „stăpân
victorios şi veşnic augustus‖ ar putea fi pusă în legătură cu aceste evenimente. S-a afirmat, de asemenea,
că cei patru bărbaţi ar fi suferit martiriul la nord de Dunăre, în regiunile stăpânite de goţi, unde aceştia, la fel
ca Sfântul Sava de la Buzău, ar fi propovăduit credinţa creştină.
Persecuţia dezlănţuită de regele got Athanaric împotriva creştinilor, prin anii 370-372, ar fi provocat
şi moartea celor patru bărbaţi înmormântaţi la Niculiţel. Trupurile lor ar fi fost transportate la sud de Dunăre
de către creştini şi înmormântate în cripta la care ne-am referit. În sfârşit, potrivit unei alte opinii, Zotikos,
Attalos, Kamasis şi Philippos ar fi pătimit la începutul secolului al V-lea, cu prilejul unei incursiuni barbare.
În legătură cu data construirii bazilicii s-a spus - de către cei care socotesc că martiriul a avut loc
prin anii 370-372 - că atât cripta cât şi bazilica au fost construite în legătură cu acest eveniment. Luând în
considerare unele detalii de construcţie ale criptei şi bazilicii, precum şi prezenţa crucii monogramate în
fruntea inscripţiilor, un cercetător a opinat că acestea pledează pentru datarea celor două construcţii către
sfârşitul veacului al IV-lea sau începutul celui de al V-lea. Cripta s-ar înscrie, după acesta, în categoria
martinilor cu plan pătrat (în formă de cub) sau aproape pătrat, cu ziduri pline pe trei laturi şi prevăzute cu o
cupolă hemisferică. Ea ar fi cea mai veche construcţie de acest tip din ţara noastră şi poate cel mai vechi
martirion cunoscut până acum în lumea creştină. În acest caz, dacă mucenicii au murit în vremea lui
Diocleţian sau Liciniu, s-ar fi construit pentru ei o criptă mai modestă, de unde mai târziu ar fi fost mutaţi în
cea prezentă. Dar acestei ipoteze i s-a opus observaţia făcută de arheologi că moaştele au fost găsite în
poziţia lor firească; or, o transhumare, oricât de atentă ar fi fost, ar fi dus la deranjarea lor.
În momentul când se făceau aceste consideraţii cu privire la sistemul constructiv şi forma criptei,
cercetările arheologice încă nu erau încheiate. Continuarea lor a dus la rezultate noi, şi anume, s-a
constatat că sub cripta asupra căreia s-au făcut consideraţiile de mai sus se află o alta mai puţin înaltă
decât cea de deasupra, dar de aceeaşi lărgime. Ea este împărţită în două prin lespezi de calcar puse pe
cant, şi care servesc să sprijine greutatea pavimentului criptei de deasupra. În ambele încăperi s-au găsit
numeroase fragmente de oase umane (cca 100), de dimensiuni foarte mici, de la doi bărbaţi în vârstă de
aproximativ 45-50 ani, precum şi un inventar funerar constând dintr-un castron şi o oală, ambele de lut.
Felul cum au fost găsite oasele a îndreptăţit pe descoperitor să conchidă că este vorba de o
reînhumare. Această reînhumare s-ar fi făcut prin anii 370-380, în timpul împăraţilor Valens şi Valentinian,
cu prilejul construirii criptei şi a bazilicii. Oasele ar fi fost luate dintr-un mormânt mai vechi (hypogeu) de
formă rectangulară (2,50 x 1,70 m), găsit şi el sub altarul bisericii, şi construit la începutul secolului al
IV-lea, mai exact în timpul lui Constantin cel Mare.
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Oasele ar reprezenta resturi din trupurile a doi martiri morţi poate în vremea împăratului Deciu (249251). Numele lor nu se cunosc. Am avea deci îngropaţi la Niculiţel şase martiri: doi de la mijlocul veacului
al III-lea şi ceilalţi patru, din a doua jumătate a veacului al IV-lea.
Intrarea la cea de a doua criptă era blocată cu o lespede de calcar zidită cu mortar, după care se
afla o alta cu inscripţia: „Aici şi acolo (se află) sângele (vlaga) martirilor―. Literele inscripţiei sunt
asemănătoare cu cele care se găsesc pe pereţii criptei superioare şi acest element pledează pentru
contemporaneitatea lor.
Din cele de mai sus reiese că nu există elemente categorice care să pledeze pentru o fixare sigura
a datei pătimirii celor şase mucenici de la Niculiţel şi nici pentru construirea criptei şi a bazilicii. Afirmaţiile
care s-au făcut până acum trebuie privite doar ca simple ipoteze de lucru. Un impediment în stabilirea datei
pătimirii şi a construcţiilor, în care au fost înmormântaţi mucenicii, îl constituie şi faptul ca rezultatele
săpăturilor de la cea de a doua criptă (subterană) n-au fost publicate decât în chip foarte sumar.
Din păcate, şi inscripţia: „Aici şi acolo (se află) sângele (vlaga) martirilor‖, sau „Pe aici şi pe acolo (a
curs) sângele (vlaga) martirilor―, este cam vagă şi nu este uşor de înţeles. Adverbul ώδε poate avea sens
modal ori locativ. Se pare că aici trebuie înţeles locativ, şi atunci s-ar putea referi la spaţiul de jos (aici) şi
de sus (acolo) al criptei, unde sunt depuse moaştele martirilor. Cuvântul ίτωρ rar folosit cu sensul de
«sânge», semnifica iniţial sângele (vlaga) zeilor. Mai târziu s-a generalizat cu a doua semnificaţie. Ar reieşi
deci din textul inscripţiei că atât sus cât şi jos se află rămăşiţe ale martirilor.
În încercările de stabilire a datei pătimirii martirilor de la Niculiţel şi a celorlalţi localizaţi de
martirologii la Noviodunum, credem că trebuie să se ţină seama, în afară de alte elemente, şi de numărul
lor mare. Aceasta presupune în primul rând o persecuţie de mari proporţii, cum a fost aceea din timpul lui
Diocleţian, din anii 303-304, sau aceea din anii 319-324, dezlănţuită de Liciniu. S-ar putea chiar să existe
mai multe şanse pentru vremea lui Liciniu, dacă ne gândim la posibilitatea ca actuala criptă să fi fost
construită de creştini imediat sau puţin timp după persecuţie, în cadrul atmosferei de libertate asigurată
pentru ei de către Constantin cel Mare.
Dar chiar dacă încercările de precizare cronologică nu sunt definitive, se poate admite că martirionul
şi bazilica nu depăşesc secolul al IV-lea sau începutul celui de al V-lea.
Descoperirile de la Niculiţel au o valoare cu totul deosebită pentru că:
(1) ele au adus la lumină, pentru prima oară, moaştele (scheletele) întregi ale unor martiri, cărora le
cunoaştem sigur şi numele;
(2) a ieşit la iveală una dintre cele mai vechi bazilici de pe teritoriul ţării noastre şi cel mai vechi martirion
cunoscut până acum;
(3) se întăreşte convingerea noastră în ştirile din martirologii, şi anume că ele sunt veridice;
(4) se dovedeşte forţa şi vechimea crediniţei creştine pe pământul României;
(5) în sfârşit, asemenea descoperire este până acum unică în întreg spaţiul balcanic şi extrem de rară în
întregul Imperiu roman.
Astăzi moaştele martirilor de la Niculiţel, după 16 veacuri de odihnă în încăperile răcoroase ale
criptei, se păstrează în biserica mănăstirii Cocoşu, judeţul Tulcea, şi este o mângâiere pentru oricine poate
ajunge acolo şi li se închină.
Pr. Dr. Emilian Popescu
Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 173-177, Sfinţii Martiri <<de la Niculiţel>>:Zotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfinţilor se află la:
• Mănăstirea Peştera Sf. Apostol Andrei, Dobrogea, (de la Cernavodă spre sud în direcţia Ostrov, pe un
drum aproape de cursul Dunării, până la comuna Ion Corvin. De la ieşirea din această comună, pe un drum
lateral cu indicator, la cca. 3-4 km, se află binecuvântatul locaş);
• Mănăstirea Cocoş, se află la cca. 6 km distanţă de comuna Niculiţel şi la cca. 35 km vest de oraşul
Tulcea, Dobrogea;
• Catedrala Mitropolitană Sf. Treime din Sibiu;
• Biserica Sf. Mc. Martiri de la Niculiţel, Constanţa, Bd. Unirii Nr. 100 (zona Delfinariu);
• Mănăstirea Sireti - Sf. Mare Mucenic Iacov Persul. În inima Basarabiei, la 16 km de Chişinau stă de
veghe, ca un ochi de cer deschis între colinele înverzite, Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul,
ctitorie monahicească contemporană ce se vrea a nu ruşina tradiţia ci a o continua creator;
• Mănăstirea Lupşa, comuna Lupşa, jud. Alba (DN 75, la 95 km de Alba-Iulia).
Cu rânduiala lui Dumnezeu, în anul 1971, luna septembrie, pârâul satului Niculiţel-Tulcea, venind
mare, a descoperit, sub şoseaua ce trece prin mijlocul localităţii, cel mai vechi şi mai bine păstrat „martirion‖
creştin din întreaga Peninsulă Balcanică şi printre cele mai rare şi preţioase din lume.
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Cripta martirică de la Niculiţel, construită din cărămidă, cu dimensiunile de 3,70×3,50×2,30m, este
împărţită în două mici încăperi supraetajate. În încăperea de sus s-au găsit patru moaşte întregi de martiri,
aşezate într-o raclă comună, de lemn, după tradiţia ortodoxă cunoscută, cu mâinile pe piept şi cu capul
spre apus.

Toţi martirii aveau capetele tăiate, din care trei erau aşezate la locul lor, iar al patrulea se afla pe
pieptul martirului. Pe peretele din stânga intrării se află săpată în mortar următoarea inscripţie în limba
greacă: „Martirii lui Hristos‖, iar pe peretele din dreapta scrie: „Zoticos, Attalos, Kamasis, Filippos‖, având
deasupra crucea monogramată (Hr).
În încăperea de jos, împărţită şi ea în mici secţiuni, s-au găsit aproape o sută de bucăţi de oase
sfinte, care aparţineau altor doi martiri necunoscuţi, care, probabil, pătimiseră odată cu ceilalţi patru în
localitatea romană din apropiere, numită Noviodunum, astăzi Isaccea. Pe o lespede de calcar este scrisă
această mică inscripţie: „Aici şi acolo (se află) sângele (vlaga) martirilor‖.
Martirologiul siriac şi mai ales Martirologiul ieronimian fixează data pătimirii acestor sfinţi martiri la 4
iunie şi, alături de cei patru amintiţi mai sus, înşiră şi alţi martiri, ca: Eutihie, Quirinus, Iulia, Saturninus,
Ninita, Fortunio şi alţi 25 ostaşi ai lui Hristos, ale căror nume nu sunt scrise în aceste sinaxare (vieţi de
sfinţi). Deasupra criptei martirice de la Niculiţel s-a construit o bazilică din piatră şi cărămidă destul de
mare, care a servit, probabil, ca lăcaş de cult al unei străvechi mănăstiri, în secolele IV-VII. În anul 602,
datorită invaziei slavilor şi bulgarilor, care traversează Dobrogea spre sudul Dunării, majoritatea bazilicilor
şi a centrelor creştine organizate din Dacia Pontică sunt devastate şi rămân în ruină.
Sfinţii Mucenici de la Niculiţel, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, împreună cu ceilalţi 31 de martiri, cu
nume şi fără nume, de origine greci, romani, traci, daci şi capadocieni, au pătimit pentru Hristos prin tăierea
capului, fie în timpul persecuţiei lui Diocleţian, în anii 303-304, fie în timpul ultimei persecuţii sângeroase
din timpul împăratului Liciniu, în anii 319-324.
După ce moaştele lor au fost aşezate provizoriu în morminte simple şi discrete de frica ostaşilor
romani, sub împărăţia Sfântului Constantin cel Mare, după anul 324, când capitala imperiului este mutată la
Constantinopol, creştinii din Sciţia Mică (Dobrogea), ajutaţi de episcopii de la Tomis, construiesc o criptă
nouă în comuna Niculiţel şi înalţă biserică mare deasupra, unde aşază definitiv moaştele martirilor amintiţi.
Aşa a binecuvântat Dumnezeu pământul nostru străbun cu numeroşi martiri creştini, încă din
primele secole şi până în zilele noastre

. Aşa ne-a descoperit Mântuitorul moaştele întregi ale celor patru martiri, care au sfinţit pământul
neamului cu jertfa şi sângele lor. Jertfa Sfinţilor şi Mucenicilor Zotic, Atal, Camasie şi Filip, împreună cu a
celorlalţi 31 de mucenici, de la Isaccea-Niculiţel, este una dintre cele mai mari jertfe martirice pentru
Hristos, din ţara noastră. Numai jertfa marelui domn şi martir Constantin Brâncoveanu, cu a celor patru fii ai
săi, poate fi pe măsura sfinţilor mucenici de la Niculiţel.
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Din toamna anului 1971, moaştele celor patru
sfinţi martiri de la Niculiţel au fost depuse în biserica
Mănăstirii Cocoş, din judeţul Tulcea, unde se află şi
astăzi, izvorând mângâiere şi întărire în credinţa
celor ce se învrednicesc să ajungă în pelerinaj până
acolo.
Descoperirea acestor patru sfinte moaşte
întregi, unele dintre cele mai vechi şi mai bine
păstrate moaşte creştine din lume, formează o
minune a lui Dumnezeu săvârşită cu noi şi un semn
al milei Tatălui ceresc cu poporul român, credincios
şi atât de mult încercat.
Ele sunt o dovadă că Mântuitorul încă ne iubeşte, că nu ne-a părăsit pentru păcatele noastre şi că
ne cheamă şi pe noi, prin rugăciunile sfinţilor mucenici, la pocăinţă, la smerenie, la credinţă şi la o viaţă
creştină cât mai curată, până la jertfa supremă pentru dragostea lui Hristos, ştiind că fără jertfă creştină nu
este mântuire.

SFINȚII MUCENICI NICANDRU ȘI MARCIAN
(8 Iunie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile
nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că
având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale
demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor,
mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
În cursul unui război pe care Imperiul Roman l-a purtat
împotriva perşilor, în anul 298, împăraţii de atunci, Diocleţian şi
Galeriu au hotărât să îndepărteze din armata romană pe toţi
aceia care erau creştini.
Au fost ostaşi în armata romană în legiunile de la Dunăre şi îşi îndeplineau serviciul militar la
Durostorum, în provincia romană Moesia Inferior. În cursul unui război pe care Imperiul Roman l-a purtat
împotriva perşilor, în anul 298, împăraţii de atunci, Diocleţian şi Galeriu au hotărât să îndepărteze din
armata romană pe toţi aceia care erau creştini, considerând că aceştia nu luptă cu destulă vitejie pentru a
apăra hotarele sau integritatea Imperiului Roman.
Astfel, în cetatea Durostorum au mărturisit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi au suferit pentru El
moarte martirică doi ostaşi din armată romană şi anume Marcian şi Nicandru. Aflându-se că sunt creştini şi
recunoscând ei înşişi acest lucru au fost aruncaţi în închisoare şi îndemnaţi să nege pe Hristos şi să
jertfească zeilor. Refuzând aceste îndemnuri la apostazie au fost supuşi la mai multe chinuri, însă nu au
renunţat la credinţa creştină, ci au rămas statornici în credinţa lor şi l-au mărturisit în continuare pe Iisus
Hristos. Astfel, din dispoziţia imperială în ziua de 8 iunie 298 li s-au tăiat capetele.
Sursa doxologia.ro

SFÂNTUL MUCENIC ISIHIE
(15 Iunie)
Astfel au fost arestaţi, judecaţi şi condamnaţi la moarte prin decapitare soldaţii creştini Pasicrate şi
Valention, Nicandru şi Marcian, veteranul Iuliu, cărora le-a urmat ostaşul Isihie.
Sfinţilor Pasicrate şi Valention li s-au tăiat capetele la 24 aprilie, iar Sfântului Iuliu, la 27 mai. În ziua
pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla la închisoare cu el, i-a adresat următoarea doleanţă:
„- Te rog, Iuliu, să împlineşti cu bucurie făgăduinţa ca să primeşti cununa pe care Domnul a promis-o
credincioşilor Săi şi aminteşte-ţi de mine. Curând şi eu te voi urma‖.
Iar Iuliu, sărutând pe acest ostaş al lui Hristos, l-a sfătuit să păstreze nestinsă făclia credinţei,
neîntinându-şi viaţa cu închinarea la idoli şi la poftele lumeşti. L-a asigurat totodată că năzuinţele sale
sufleteşti vor fi împlinite în chip desăvârşit în ceruri.
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TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Mucenicul Tău, Doamne, Isihie, întru nevoinţa sa, cununa
nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta,
pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri.
Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Isihie era ostaş creştin şi făcea parte din legiunea armatei
romane de la Dunăre, staţionată în cetatea Durostor din provincia Moesia
Inferior, în timpul împăraţilor Diocleţian şi a ginerelui său, Maximian Galeriu.
Biruinţa repurtată împotriva perşilor în anul 297 a dat prilej celui din
urmă să persecute pe creştini. Încă de mai înainte, el îi socotea că sunt nişte
cetăţeni nefolositori societăţii, de vreme ce cred într-un Dumnezeu
Atotputernic, nevăzut, iubitor de oameni şi de pace pe pământ. Împăratul
amintit arunca chiar cauza slăbirii Imperiului Roman asupra lor. De aceea a
poruncit să fie îndepărtaţi din armată.
Sfântul Isihie s-a încununat cu moarte martirică la 15 iunie (1). Sfinţii Nicandru şi Marcian, care erau
de asemenea închişi, au primit cununa muceniciei înaintea Sfântului Isihie, la 8 iunie 298.
Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu - Bibliografie
1. Pr. Prof. I. Rămureanu, Sfinţi şi martiri la Tomis-Constanţa, în „Biserica Ortodoxă Română‖, XCII (1974), nr. 7-8, p. 990-991.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p.140, Sfântul Isihie

SFÂNTUL IERARH GRIGORIE DASCĂLU, MITROPOLITUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI
(22 Iunie)
TROPAR GLASUL AL 4-LEA:

De dulceaţa gurii tale celei sfinţite se îndulceşte Biserica şi de focul
râvnei tale se minunează cetele cereşti, că ostenindu-te în tălmăcirea
sfintelor învăţături ale părinţilor celor de demult, ai dăruit turmei tale bucuria
cunoaşterii lui Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Grigorie.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
1765 - 22 Iunie 1834
Sfântul Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti: "Cât avem vreme, să
lucrăm cele bune" - Adrian Agachi / în Ziarul Lumina - 21 Iunie 2009
„Apărător neînfricat al dreptei credinţe şi mijlocitor milostiv
poporului celui asuprit te-a avut pe tine Biserica Ţării Româneşti, Sfinte
Ierarhe Grigorie, că pe preoţi şi credincioşi i-ai povăţuit, pe tineri i-ai
învăţat şi pe orfani i-ai ocrotit, iar scrierile tale şi înţeleptele învăţături
au rămas tezaur nepreţuit Bisericii noastre dreptmăritoare―.
Frumosul condac al slujbei Sfântului Ierarh Grigorie al IV-lea Dascălu ilustrează în câteva cuvinte
virtuţile cu care şi-a împodobit viaţa duhovnicească. Povăţuitor, milostiv, ales cărturar, Sfântul Grigorie
Dascălu rămâne un adevărat exemplu pentru credincioşii de pretutindeni.
Copiii cuminţi se cunosc de mici, iar faptul că învaţă bine este o dovadă în plus a seriozităţii lor.
Sfântul Grigorie a fost un elev sârguincios, acesta fiind unul dintre puţinele amănunte pe care le cunoaştem
despre perioada copilăriei şi adolescenţei sale. S-a născut în Bucureşti, în anul 1765, „din părinţi
pământeni şi de bun neam―. Ştim că părinţii i-au susţinut educaţia atât în ştiinţele clasice, cât şi în cele
duhovniceşti. Sfântul Grigorie a dovedit o inteligenţă ieşită din comun, reuşind să se înscrie la cursurile
Colegiului „Sfântul Sava―. Aici a studiat limbile clasice: latina şi greaca, precum şi teologie, gramatică şi alte
ştiinţe. Una dintre pildele vieţii lui spune că era cel mai bun dintre cei 75 de elevi înscrişi în acel moment la
„Sfântul Sava―. De mic a preferat compania cărţilor, în locul jocurilor obişnuite cu care îşi petreceau timpul
ceilalţi şcolari. Considera pierderea de vreme un păcat, deoarece timpul pe care nu îl dai muncii se
transformă într-un început de trândăvie.
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În timpul studiilor sale la Colegiul „Sfântul Sava―, Sfântul Grigorie i-a cunoscut pe monahii Dorotei şi
Gherontie, ucenici ai Sfântului Paisie de la Neamţ. Aceştia fuseseră trimişi la studii în Bucureşti de
povăţuitorul lor duhovnicesc, pentru a învăţa limba greacă şi a începe traducerile din Sfinţii Părinţi. Sfântul
Grigorie a simţit că trebuie să plece împreună cu ei şi, după terminarea studiilor, în anul 1790 a venit la
Mănăstirea Neamţ. Aici „s-a dat spre ucenicie la preafericitul părinte Paisie Velicikovski şi din mâinile lui a
primit şi chipul îngeresc şi cu a lui părintească alegere s-a hirotonit şi ierodiacon, schimbându-i-se numele
în Grigorie şi alegându-şi ca stareţ şi părinte duhovnicesc pe Gherontie― (Pr. Ion Vicovan, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, p.129). Bogăţia duhovnicească a stareţului Paisie de la Neamţ nu consta doar în
catehezele sau sfaturile individuale, ci şi în tâlcuirea textelor patristice. Prin urmare, fiind un bun cunoscător
de limbă greacă, Sfântul Grigorie a fost îndemnat să traducă diverse opere ale Sfinţilor Părinţi.
În 1796, mitropolitul Dositei Filitti al Ungrovlahiei a cerut în mod expres doi traducători pricepuţi de
la Mănăstirea Neamţ. Gherontie şi Grigorie au fost aleşi pentru această misiune. Veniţi în Capitală, au oferit
spre tipărire, în 1799, lucrarea "Carte folositoare de suflet", iar în 1801 - "Chiriacodromionul" lui Nichifor
Teotochis, care cuprinde tâlcuirea tuturor pericopelor evanghelice ale duminicilor de peste an.
În scurtă vreme, faima lor s-a răspândit şi în Mitropolia Moldovei. Mitropolitul Veniamin Costachi i-a
îndemnat să traducă Taina credinţei noastre cei pravoslavnici, tipărită în 1803, şi Tâlcuirea la Evanghelii a
Sfântului Teofilact al Bulgariei, publicată în 1805. În 1806 a apărut şi traducerea Dogmaticii Sfântului Ioan
Damaschin, o carte esenţială a teologiei. Începând cu 1807, tipografia Mitropoliei Moldovei se mută la
Neamţ ca urmare a izbucnirii conflictului ruso-turc. Aici vor apărea Vieţile Sfinţilor pe luna septembrie. Tot
aici vor vedea lumina tiparului, după 1814, Apologia Sfântului Dimitrie al Rostovului, Tâlcuirea pe scurt a
antifoanelor celor opt glasuri a Sfântului Calist Xanthopol şi Adunare pe scurt a dumnezeeştilor dogme ale
credinţei, lucrare aparţinând lui Atanasie din Paros.
În 1812, Sfântul Grigorie pleacă împreună cu Gherontie la Sfântul Munte, pentru „a se închina
sfintelor mănăstiri celor de acolo şi să întâlnească cu părinţii cei cuvioşi pentru folosul sufletului―.
Poveţele duhovniceşti s-au dovedit foarte utile, dar, din nefericire, pe drumul de întoarcere în
apropiere de oraşul Plovdiv din Bulgaria, au fost atacaţi de hoţi. Puţinele lor bunuri au fost prădate, iar
Gherontie a murit din cauza bătăii crunte care le-a fost administrată. Sfântul Grigorie l-a îngropat împreună
cu un alt călugăr la Mănăstirea Anarghiri, aflată în zonă.
După şapte ani se va întoarce pentru a-i lua osemintele, pe care le va îngropa la Mănăstirea Neamţ.
După o perioadă petrecută la Neamţ, Sfântul Grigorie se va retrage la Căldăruşani, în obştea formată de
Sfântul Gheorghe de la Cernica. Aici va rămâne timp de cinci ani, între 1818 şi 1823, până la alegerea sa
ca mitropolit al Ungrovlahiei. Va continua să traducă, oferind prima tălmăcire în limba română a Tratatului
despre preoţie al Sfântului Ioan Gură de Aur, tradus sub numele de Şase cuvinte pentru preoţie. În 1821 va
traduce şi Cuvânt pentru preoţie al Sfântului Grigorie Teologul. La Căldăruşani trăia „ca un filosof ocupat cu
ştiinţa, fără a accepta să primească nici o demnitate bisericească― (Mitropolit Serafim Joantă, Isihasmul tradiţie şi cultură românească, p. 176). Va fi, însă, silit să accepte, începând cu 1823, demnitatea de
mitropolit.
În anul 1822, este ales, după o lungă perioadă de timp, un domnitor pământean în Ţara
Românească: Grigore Ghica. Cum mitropolitul Dionisie Lupu refuza să se întorcă la slujirea sa, domnitorul
a hotărât să aleagă un altul. Au fost propuse trei nume: Grigorie arhimandritul, Teoclit ieromonahul şi
Grigorie ierodiaconul. Domnitorul dorea ca viitorul mitropolit să fie român şi să aibă ştiinţă de carte, prin
urmare a fost ales ierodiaconul Grigorie. Era pentru prima dată când mitropolitul nu era ales dintre episcopii
de la Buzău sau Râmnic.
Era o perioadă grea pentru Mitropolia Ungrovlahiei. Părintele Ion Vicovan precizează: „episcopiile
erau văduvite sau păstorite de oameni nu tocmai vrednici; ţara se afla într-o situaţie destul de grea datorită
războiului ruso-turc şi mişcarea lui Tudor Vladimirescu; Mitropolia avea datorii mari lăsate de predecesorii
săi; mănăstirile se aflau sub cârmuirea egumenilor greci; ierarhii greci de peste Dunăre hirotoneau mai
mulţi preoţi decât era necesar; dările pe care trebuiau să le plătească se înmulţiseră mult― (p.131).
Noul mitropolit s-a dovedit foarte hotărât în deciziile sale, echilibrat, plin de înţelepciune. Cu mult
tact a încercat să găsească o soluţie convenabilă în problema ocupării scaunelor episcopale vacante. Nu a
impus pe nimeni, ci a consultat întotdeauna membrii eparhiei respective, pentru a face cea mai bună
alegere. Nu era preocupat decât de creşterea duhovnicească a oamenilor, pentru care îşi dorea păstori
pricepuţi. Totodată, a reuşit să interzică ierarhilor greci de peste Dunăre hirotonirea preoţilor în afara
eparhiei lor. Divergenţele au fost depăşite în momentul în care Sfântul Grigorie s-a adresat direct
patriarhului ecumenic. Şcolile au fost înzestrate cu cărţi, iar profesorii cei mai buni au fost aduşi să predea.
Mitropolitul Grigorie cunoştea faptul că progresul cultural şi cel duhovnicesc nu se exclud, ci se
completează reciproc. A ajutat numeroşi elevi săraci şi a încercat să construiască seminarii teologice. Mai
presus de toate, a pus ordine în viaţa monahală, încercând să instaureze regulile Sfinţilor Părinţi în
mănăstirile române.
După izbucnirea unui nou conflict ruso-turc în 1828, Sfântul Grigorie este nevoit să ia calea exilului.
Începând cu 1829, îl regăsim la Chişinău, străduindu-se să îşi recapete scaunul mitropolitan.
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În 1831 i se cere demisia, la care Sfântul Grigorie a răspuns demn: „Dumnezeu mi-a dat suflet şi
eparhie şi când îmi va ieşi sufletul, atunci voi lăsa eparhia, pentru că acestea sunt lucruri care
privesc mântuirea sufletelor― (Patericul românesc, p. 353). De-abia pe 22 august 1833 va putea reveni
pe scaunul său, dar nu va mai păstori decât un an, trecând la cele veşnice pe 22 iunie 1834. A fost
înmormântat stând în scaun, într-un mormânt boltit, în apropiere de Catedrala mitropolitană din Bucureşti.
Peste şapte ani, osemintele i-au fost mutate la Căldăruşani. Un testament literar pe scurt găsim în prefaţa
traducerii lucrării Împărţirea grâului, de Sfântul Ioan Hrisostom. „Numai atâta voiesc să trăiesc, cât să
ajutorez pravoslaviei şi neamului şi fraţilor ca să poată cu înleznire, prin învăţăturile sfinţilor să
dobândească bunătăţile cele veşnice― (Pr. Ion Vicovan, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p.134).
Sfântul Grigorie Dascălu nu a fost doar un traducător al operelor Sfinţilor Părinţi, ci şi un om
duhovnicesc, care a ascultat sfaturile acestora. „Pe fiii săi duhovniceşti îi învăţa, zicând: Cât avem vreme,
să lucrăm cele bune. Să vieţuim după cum zice Apostolul, cu înfrânare, cu dreptate şi cu bunăcredinţă. Că după ce ne vom duce de aici, nici un cuvânt de îndreptare nu ne va fi nouă către Cel ce
ne va lua seama. Precum nici cârmaciului, după ce se va îneca corabia, nici doctorului, după ce va
muri bolnavul. Apoi adăuga: Ce vom face dar, va zice cineva? Să chemăm doctori iscusiţi şi care nu
mint, pe Sfinţii Părinţi. Şi auzind sfaturile lor, să ne plecăm lor şi primind plasturii lor, să le punem la
rănile noastre. Mai ales că şi reţetele se dau în limba noastră şi în dar. Iar despre cuvintele Sfântului
Ioan Gură de Aur, pe care însuşi le-a tradus şi le-a tipărit, spunea: Cât este de dulce vorba sfântului şi
cât folos poate să pricinuiască cititorilor, singuri cei ce le vor citi vor mărturisi. Că eu nu îndrăznesc
a zice ceva, ca să nu micşorez cu gângăvia mea fiinţa lor sau a dulceţii sau a folosului. Iar dacă
Dumnezeu mă va ţine sănătos în surghiun, ajutând El, cu rugăciunile Sfântului, voi mai scrie.―
(Patericul românesc, p. 354)
Sfântul Grigorie Dascălu a fost trecut în rândul sfinţilor pe 21 mai 2006, fixându-i-se ca zi de serbare
ziua de 22 iunie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat această hotărâre în sesiunea de
lucru din octombrie 2005, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei. Astfel, a
fost recunoscută activitatea pastorală, culturală şi duhovnicească a unuia dintre cei mai importanţi ierarhi
români.
Cu prilejul proclamării canonizării, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, IPS Grigorie, arhiepiscop
de Thyateira şi Marea Britanie, a transmis mesajul de îndemn al Preafericitului Patriarh Bartolomeu I, către
credincioşii ortodocşi români: „Vă îndemnăm, iubiţi fraţi, să arătaţi zel întru credinţa în Dumnezeu şi
dreaptă cinstire către Sfântul Grigorie, mitropolitul Ţării Româneşti, care, de acum înainte, va fi un
neclintit mijlocitor pentru noi în faţa tronului Mielului lui Dumnezeu. Să fiţi încredinţaţi că el se va
ruga în permanenţă pentru pacea întregii lumi şi pentru propăşirea şi neclintita statornicie a
bisericilor lui Dumnezeu, pentru buna întocmire a văzduhului şi pentru iertarea păcatelor noastre,
precum şi pentru întărirea duhovnicească a binecredinciosului popor din România, a Sfintei noastre
Biserici Ortodoxe şi a lumii întregi―.
Moaştele Sfântului Grigorie Dascălu se găsesc în prezent la Mănăstirea Căldăruşani, unde el însuşi
a petrecut cinci ani, între 1818 şi 1823. De aici a plecat pentru a ocupa scaunul mitropolitan al
Ungrovlahiei. Aflându-se în trecere la mănăstire, când încă se mai afla în surghiunul său nedrept, Sfântul
Grigorie Dascălu a cerut ca tipărirea de carte să nu fie întreruptă. „Precum nu am încetat, mai înainte de a
mă sui pe scaunul mitropoliei, să mă silesc spre folosul neamului, după cum mărturisesc cărţile cele
tipărite, aşa şi după ce m-am suit, aşa şi după ce m-am dus în surghiun. Aşa, cu Dumnezeu să se zică, şi
aici, în Sfânta Mănăstire a Căldăruşanilor fiind oprit, mă voi sili ca să se mai dea la lumină acest fel de cărţi,
spre slava lui Dumnezeu şi folosul fraţilor― (Patericul românesc, p. 354).
Necazurile nu l-au oprit să încredinţeze tiparului, în 1833, două lucrări ale Sfântului Ioan Gură de
Aur, Împărţirea de grâu şi Puţul de aur. La Căldăruşani, Sfântul Grigorie a petrecut o importantă perioadă
din viaţa sa. Cu toate că nu a îndeplinit o funcţie administrativă importantă în cadrul mănăstirii, i-a oferit
ceea ce avea mai de preţ: moaştele şi traducerile sale. Prin aceste daruri, dar şi prin moştenirea Sfântului
Gheorghe de la Cernica, Mănăstirea Căldăruşani rămâne una dintre cele mai importante aşezăminte
monahale româneşti.
Sursa: Ziarul Lumina
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SFINTE MOAȘTE
Canonizarea acestui Mare Sfânt
Părinte al Bisericii Ortodoxe Române
a avut loc în ziua de 21 mai 2006.
Mormântul şi racla cu Sfintele Moaşte
ale Sfântului Mitropolit al Ţării
Româneşti se află la:
• Mănăstirea Căldăruşani;
Adresa: Comuna Gruiu, jud. Ilfov (de
la Gara de Nord autobuzul 205 până
la Piaţa Presei Libere de unde se va
lua apoi autobuzul 452); Telefon: 021
794 03 07; / Ctitor: Matei Basarab;
Anul zidirii: 1638;
Hramul: Sf. M. Mc. Dumitru, Sf.
Evanghelist
Ioan,
Sf.
Varvara,
Duminica Tuturor Sfinților.

SFÂNTUL IERARH NICETA DE REMESIANA
(24 Iunie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Propovăduitor şi apărător al dreptei credinţe la multe neamuri te-ai
arătat, Sfinte Ierarhe Niceta şi cu smerenie ai câştigat pe cele înalte, bine
chivernisind darul. Pentru aceasta, Părintele nostru, roagă pe Hristos
Dumnezeu să ne ocrotească de tot răul şi să ne mântuiască.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Numele Sfântului Niceta, episcopul Remesianei, este legat de istoria
Bisericii noastre strămoşeşti, îndeosebi pentru contribuţia sa la răspândirea
creştinismului pe teritoriul de formare a poporului român. De asemenea,
scrierile pe care le-a întocmit în limba latină au apărut de curând în
traducere românească, îmbogăţind astfel patrimoniul spiritual al teologiei
noastre. El este, aşadar, o personalitate remarcabilă a Bisericii Ortodoxe
printr-o rodnică lucrare misionară, prin viaţa sa plină de sfinţenie, prin
scrierile sale şi prin învăţătura cea dreaptă pe care a predicat-o cu zel
apostolic multor neamuri. Între acestea au fost şi strămoşii noştri dacoromani
.Numele de Niceta îşi are obârşia în limba greacă şi înseamnă „învingător‖. Într-adevăr, prin
lucrarea practică şi prin opera teologică pe care a creat-o, viaţa acestui episcop poate fi încununată şi
pomenită cu laude ca o mare biruinţă spirituală. Remesiana, oraşul unde a păstorit cu vrednicie Sfântul
Niceta, a fost întemeiat de împăratul Traian. El se afla la aproximativ 30 de kilometri, în partea de răsărit a
oraşului Naisus (azi Niş), într-o regiune deluroasă, pe valea râului Nişava.
Ştirile despre viaţa şi despre activitatea marelui episcop sunt destul de puţine. Poemele XVII şi
parţial XXVII ale Sfântului Paulin de Nola sunt singurele izvoare care vorbesc despre el. Se ştie că Sfântul
Niceta l-a vizitat pe episcopul Paulin de două ori, în 398 şi în 402, la reşedinţa sa episcopală. Se pare că
episcopul nolanez a fost adânc impresionat de ţinuta sacerdotală şi de cunoştinţele teologice ale lui Niceta,
încât ţine să-şi exprime dragostea şi admiraţia faţă de noul său prieten, scriind poemele amintite în cinstea
acestuia. Datele cu privire la locurile unde îşi desfăşura Sfântul Niceta lucrarea sa misionară, drumul către
casă, popoarele care-i ascultau cuvântul, toate acestea le cunoştea Sfântul Paulin din convorbirile cu
prietenul său. Dar datele sunt prezentate într-un veşmânt poetic, ceea ce face ca interpretarea lor să fie
uneori destul de anevoioasă. La sfârşitul secolului al IV-lea, când au loc evenimentele descrise de Sfântul
Paulin în Poemul XXVII, Sfântul Niceta nu mai era tânăr. Autorul îl numeşte „părinte‖, „învăţător‖, „sfânt‖ şi
„părinte sfânt‖ (1).
Discuţii se mai poartă încă privind locul naşterii, educaţia primită şi activitatea sa în sânul Bisericii
până la acordarea demnităţii de episcop. Ghenadie de Marsilia era impresionat de limba latină „simplă şi
clară‖ în care scria Niceta (2).
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Folosirea unei exprimări alese, „aşezarea Remesianei în cadrul administraţiei bisericeşti a timpului‖,
precum şi întrebuinţarea unor izvoare de limbă latină în scrierile sale, au dat naştere ipotezei că Sfântul
Niceta şi-ar fi petrecut prima parte a vieţii în Apus (3).
Totuşi din amintitele relatări ale episcopului Paulin se deduce că Remesiana era pământul natal al
acestuia. Aşadar, Niceta era daco-roman, originar din Dacia Mediterranea (4). Folosirea limbii latine în
scrieri şi vorbirea ei de către episcopul remesian nu apare ca ceva ieşit din comun. Cetatea Remesiana se
afla într-un ţinut unde aceasta îşi disputa întâietatea cu limba greacă, mai ales că problemele teologice,
controversele doctrinare, precum şi activitatea pastorală şi misionară impuneau episcopilor ortodocşi să
cunoască ambele limbi. Deşi a scris numai latineşte, Niceta cunoştea şi greaca (5). Ghenadie de Marsilia,
Cassiodor şi Paulin dau mărturie că Niceta era foarte învăţat, scriitor cu mare putere de analiză şi
sistematizare şi pedagog iscusit, admirat la Roma şi că intrase în cercul cultural al Sfântului Paulin.
Sfântul Niceta este amintit ultima oară ca episcop de Remesiana, la 13 decembrie 414, într-o
Scrisoare a lui Inocenţiu I al Romei adresată „episcopilor macedoneni‖, în legătură cu ereticul Bonosiu.
După această dată, numele lui Niceta nu mai este menţionat, ceea ce dă loc la diferite păreri în legătură cu
sfârşitul lui învăluit în tăcere (6). Martirologiile romane îl sărbătoresc la 7 ianuarie, în aceeaşi zi cu prietenul
său, Paulin de Nola.
Impresionantă rămâne până astăzi puterea de dăruire şi întinsa activitate pastorală şi misionară a
celui numit mai târziu „Apostolul daco-romanilor‖. Sfântul Paulin descrie întoarcerea în patrie a
neobositului ierarh, urmărindu-l cu gândul pe drumul lung şi plin de primejdii până la îndepărtata Dacie.
Regretul episcopului de Nola, la despărţirea de prietenul drag, îi copleşeşte sufletul, dar bucuria acelor
„popoare fericite‖ care îl aşteaptă dorindu-l ziua şi noaptea, aşa cum ogorul însetat primeşte ploaia
binefăcătoare, este cu mult mai mare.
Sfântul Niceta are de străbătut, până va ajunge la dacii nordici, un drum lung, mai întâi pe mare şi
apoi pe uscat. Calea este într-adevăr lungă, anevoioasă şi nesigură (7), dar Niceta este apărat de
Dumnezeu, Care-i trimite călăuză sfântă pe îngerul Rafael. Mai mult, venerabilul episcop daco-roman, fiind
înzestrat cu darul cântării, înalţă imne de slavă Celui Preaînalt, împreună cu alţi creştini, îndulcind astfel
oboseala călătoriei. După ce a înfruntat valurile mării Egee până la Tesalonic, va străbate câmpiile filipice
ale Macedoniei şi va ajunge la oraşul Tomitana (8), apoi la Scupi, capitala Dardaniei, în apropiere de
Remesiana.
Acelaşi poem îl înfăţişează pe Niceta desfăşurând o largă operă de misiune creştină şi totodată de
educaţie latină printre mai multe neamuri. Astfel el îmblânzeşte inimile barbarilor care îşi petreceau viaţa în
războaie, furturi şi jaf, învăţându-i să trăiască în pace: „Într-un ţinut necunoscut al lumii, barbarii învaţă
prin tine să cânte cu inimă romană pe Hristos şi să trăiască puri, în pace senină‖. Pentru acele
timpuri, activitatea misionară a lui Niceta, care predica învăţătura creştină ortodoxă în limba latină, printre
neamuri „barbare‖, era egală cu un act de cultură şi de civilizaţie.
Principala caracteristică sufletească a neamurilor creştinate de Sfântul Niceta era duritatea. „În
aceasta, poetul nolanez este de perfect acord cu toate izvoarele mai vechi şi contemporane asupra firii
popoarelor Traciei nordice, în fruntea cărora stau bessi‖ (9). Credinţa predicată de Niceta dezgheaţă inimile
împietrite ale locuitorilor din ţinuturile ripheice, unde Boreas leagă fluviile cu gheaţă. Bessii, războinici
temerari mai duri decât gheaţa, primind învăţătura Evangheliei lui Hristos învaţă să preţuiască munca şi
pacea. Păgâni, vestiţi prin tâlhării şi omoruri, locuind prin munţi, datorită lui Niceta au devenit slujitori ai lui
Hristos, popor paşnic, unii îmbrăcând chiar haina monahală (10).
Sfântul Paulin mai arată că în afară de bessi, neobositul propovăduitor devenise părinte sufletesc şi
al altor neamuri: „Pe tine te numeşte părinte întreaga regiune a Borei; la predicile tale, scitul se
îmblânzeşte şi cel învrăjbit cu sine părăseşte pornirile sălbatice, fiindu-i tu învăţător. Aleargă la tine
geţii şi amândouă felurile de daci: cei ce cultivă pământul în interior şi cei ce poartă, căciuli de oaie
şi cresc bogate turme de vite pe malurile mănoase‖ (11). Aşadar, sunt pomeniţi sciţii, geţii şi dacii, toţi
ocupând aceleaşi regiuni. Că se insistă mai mult asupra bessilor, este explicabil, pentru că o parte din ei
depindeau de episcopia Remesianei. Niceta avea să lupte, la celelalte neamuri amintite, cu minţi îngheţate
şi inculte şi cu spirite sălbatice pe care le aducea la pacea lui Hristos, învăţătura creştină scoţându-le din
primitivitate şi ignoranţă.
Cele spuse de Sfântul Paulin în legătură cu creştinarea dacilor agricultori, din interior, şi a
crescătorilor de vite de pe malurile mănoase ale Istrului, au o însemnătate cu totul deosebită pentru fixarea
regiunii în care a predicat Sfântul Niceta. Dacii, crescători de vite, erau numai cei din sudul Dunării sau şi
cei din nord? Şi-a întins Sfântul Niceta lucrarea sa misionară şi la strămoşii noştri din nordul Dunării?
Răspunsurile la aceste ultime întrebări sunt diferite. Asupra acestora nu zăbovim aici, deoarece concluziile
cercetătorilor din ultimii ani sunt edificatoare.
Un învăţat cunoscut relevă legătura spirituală a Sfântului Niceta cu daco-romanii din acea epocă:
„Ortodoxia românească a primit prin strămoşii ei daco-romanii contemporani, şi prin generaţiile lor
următoare până azi, credinţa şi doctrina teologică fără schimbare de la Sfântul Niceta... Claritatea
gândirii teologice la români vine, în mare măsură, de la Sfântul Niceta.
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Dulceaţa slujbelor şi a cazaniilor ortodoxiei româneşti, care a dat naştere, se pare, cuvântului
«privighetoare», se prelinge, probabil tot de la el: «Limba noastră-i limbă sfântă, limba vechilor
cazanii». Împletirea teologiei cu filocalia, în ortodoxia noastră, e o tradiţie spirituală care urcă până
la Sfântul Niceta, Sfântul Ioan Cassian, Teotim I şi călugării sciţi, care, toţi, se străduiesc pentru
desăvârşire‖ (12).
Reluând problema dintr-un punct de vedere mai extins şi cu bogate legături cu trecutul Bisericii
româneşti, I.P.S. Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, caracterizează astfel lucrarea misionară a lui
Niceta: „Şi-a desfăşurat activitatea sa proeminentă de arhipăstor, catehetică, misionară şi teologică
în spaţiul daco-roman din sudul Dunării, dar ipotetic în modul cel mai plauzibil, fie direct, fie indirect
- prin misionarii săi - şi în nordul Dunării‖ (13). După analiza scrierilor acestuia, care au un caracter
catehetic-misionar prin excelenţă şi ţinând seama de activitatea misionară atât de prestigioasă a celebrului
ierarh, Înalt Preasfinţia Sa afirmă în concluzie: „În concepţia unor episcopi ca Sfântul Niceta de Remesiana,
spaţiul chemării lor evanghelice la mântuire era infinit, iar infinitatea spirituală dacică - element de structură
fiinţială şi la episcopul de Remesiana - găsea un impuls nou în imperativul creştin al mântuirii oamenilor; în
lumina acestui imperativ şi-a desfăşurat sfânta sa lucrare de convertire în spaţiul Daciei Mari, pentru
acelaşi popor creştin atât din dreapta cât şi din stânga Dunării‖ (14).
După cum rezultă din prezentarea de până acum, părerea că Sfântul Niceta şi-a întins activitatea sa
şi în nordul Dunării este susţinută, uneori cu prudenţă, la modul ipotetic, avându-se în vedere mai ales zelul
de misionar, credinţa puternică şi însuşirile personale de catehet erudit ale acestui memorabil episcop. În
ceea ce ne priveşte, socotim că „se poate admite că osârdia episcopului misionar din Remesiana şi-a întins
autoritatea şi pe meleagurile locuite, în acele vremuri frământate, de strămoşii noştri, dacă nu direct,
desigur prin călugării săi ajutători‖ (15). Această concluzie este sprijinită şi de caracterul dinamic al lexicului
creştin de origine latină şi greco-latină întrebuinţat de Sfântul Niceta, ca şi de ecoul amintirii predicii sau al
scrierilor sale, la nordul Dunării în literatura religioasă populară românească.
Sfântul Niceta s-a folosit în această activitate misionară şi pastorală şi de opere scrise. Moştenirea
literară ajunsă până la noi de la el îl arată pe autor ca pe un teolog erudit al timpului, care veghea cu
străşnicie la apărarea dreptei-credinţe. În această privinţă, un manuscris latin din veacul al IX-lea
precizează: „Apoi trebuie spus pe scurt în ce fel poate să fie înţeles însuşi Simbolul credinţei, după cum
l-au tâlcuit şi învăţătorii Sfintei Biserici a lui Dumnezeu, adică Fericitul Atanasie, Ilarie, Niceta, Ieronim,
Ambrozie, Augustin, Ghenadie, Fulgenţiu, Isidor şi ceilalţi, sau cum ne-au învăţat venerabilii învăţători ai
noştri‖ (16). Aşezarea lui Niceta între Ilarie şi Ieronim arată prestigiul de care se bucurau scrierile sale.
Pe baza unor manuscrise, lui Niceta i se atribuie, între altele, următoarele scrieri: Despre diferitele
numiri ale Domnului nostru Iisus Hristos (De diversis appellationibus), Despre privegherea robilor lui
Dumnezeu (De vigiliis servorum Dei), Despre folosul cântării de psalmi (De psalmodiae bono) şi imnul Pe
Tine, Dumnezeule, Te lăudăm (Te Deum laudamus). După conţinut scrierile acestea se pot împărţi în două
categorii: unele, cu preocupări catehetice, didactice, prin care autorul făcea cunoscută învăţătura creştină
catehumenilor săi sau întărea această învăţătură apărând-o de rătăcirile ereticilor şi de superstiţiile
păgânilor; altele, cu conţinut practic, privind viaţa liturgică a comunităţii creştine: participarea la slujbe,
atitudinea în timpul serviciului divin, cântarea în comun, ţinuta vestimentară etc.
Despre diferitele numiri... (17) este un mic tratat dogmatic cu caracter polemic şi ţinută de predică
asupra numirilor date Mântuitorului Iisus Hristos în Sfânta Scriptură. Sunt evocate numele şi numirile:
Cuvânt, Înţelepciune, Lumină, Putere, Dreapta (mână), Braţ, Înger, Om, Miel, Oaie, Preot, Cale, Adevăr,
Viaţa, Viţă-de-vie, Dreptate, Răscumpărare, Pline, Piatră, Doctor, Izvor de apă vie, Pace, Judecător, Uşă.
Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos „este numit - toate acestea, fiindcă este unul şi acelaşi, Fiul lui
Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ca să se cunoască raţiunea puterii şi stăpânirii Lui‖. În partea a doua sunt
arătate sensurile acestor numiri, iar în partea a treia, aplicarea în viaţa creştinului. Trăirea în adevărul
numelui lui Hristos îl întăreşte pe creştin în toate împrejurările vieţii sale pământeşti, făcîndu-l să meargă
neabătut către „tainele cerului‖ şi „părtăşia îngerilor‖. Reţinem dubla tâlcuire în viaţă a numelui Mântuitorului
Hristos. (Pace): „Se numeşte Pace, fiindcă a strâns laolaltă pe cei dezbinaţi şi ne-a împăcat cu
Dumnezeu-Tatăl”... „Dacă te chinuie mânia şi te nelinişteşte neînţelegerea cu semenii tăi, mergi la
Hristos, căci El este Pacea, ca să te împaci cu Tatăl şi să iubeşti pe orice om după cum socoteşti că
trebuie să fii iubit şi tu‖.
Opera care l-a făcut foarte cunoscut pe neobositul apostol este un catehism alcătuit pentru cei ce se
pregătesc să primească Sfânta Taină a Botezului. Ulterior el a fost numit şi cunoscut cu titlul de Cărticele
de învăţătură. Din cele trei fragmente rămase din cartea întâi a catehismului se poate constata capacitatea
Sfântului Niceta de a mijloci cunoştinţele, dragostea lui părintească faţă de cei doritori să se instruiască în
învăţătura ortodoxă. Se cuvine ca cei ce vin la credinţă să cerceteze amănunţit adevărurile necesare. Cel
ce vine la Botez nu poate să prevadă o binefacere mai mare decât aceasta ce-i stă în faţă. Căci ce poate
să fie mai bun decât hotărârea omului de a deveni din păgân credincios, din păcătos drept, din sclav liber,
din duşman prietenul lui Dumnezeu şi moştenitor al împărăţiei cereşti ?
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Catehismul se adresează tuturor căci Botezul nu face părtinire, ci se acordă oricărui credincios:
celui liber şi sclavului, bărbatului şi femeii, bogatului şi săracului, cetăţeanului roman şi barbarului, cu
condiţia de a părăsi pe omul cel vechi al păcatului şi a se înnoi sufleteşte, potrivit cuvântului Apostolului
Pavel, prin care a vorbit Dumnezeu: „...v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi
îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit‖ (Col. 3,9,10).
Catehumenul este socotit un oaspete şi vecin al credincioşilor; el aude de afară tainele, dar nu le
înţelege; simte harul, dar nu şi-l însuşeşte, însă din acest moment, el începe să se numească om
credincios. Cei ce vin la Botez se curăţesc întocmai ca printr-un foc purificator, deoarece cuvintele
Domnului din care sunt alcătuite exorcismele sunt ca nişte flăcări. „Lepădările de diavol‖ pregătesc primirea
harului.
Combătând rătăcirile păgânismului, Sfântul Niceta vorbeşte despre puterea rugăciunii împotriva
păcatului care vine de la diavol. Cel ce se instruieşte cu privire la credinţă, pentru a nu păcătui, să
rostească: „Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul‖ şi celelalte. Simbolul de credinţă trebuie învăţat pe
dinafară, „ca el să ţină, prin memorare, scurtimea simbolului în inimă‖, şi să-l rostească zilnic înainte de
culcare şi la sculare, meditând asupra lui în orice ceas. De asemenea, să rostească Rugăciunea
domnească şi să se întărească cu semnul crucii împotriva diavolului. De altfel, autorul combate şi alte
rătăciri păgâneşti, din acea epocă. Zeci de pagini condamnă ghicirea viitorului cu ajutorul horoscopului.
Cartea a cincea din amintitul catehism, Despre simbolul credinţei, este una dintre cele mai
valoroase tâlcuri a Crezului. Aici aflăm o amănunţită expunere despre credinţa în Sfânta Biserică
Sobornicească (catolică). Biserica înseamnă adunarea tuturor sfinţilor, şi învăţatul episcop dezvoltă
această definiţie făcând următoarea precizare: „De la începutul lumii, fie patriarhii Avraam, Isaac şi Iacov,
fie profeţii, fie apostolii, fie mucenicii, fie ceilalţi drepţi care au fost, care sunt şi care vor fi, formează o
singură Biserică, fiindcă au fost sfinţiţi într-o singură credinţă şi mărturisire, au fost însemnaţi într-un singur
Duh, au constituit un singur trup. Capul acestui trup se arată că este Hristos, după cum s-a scris‖ (Efes. 1,
22; 5, 23; Col. 1, 17).
Ei spun încă mai mult. Chiar îngerii, puterile şi stăpâniile cereşti se unesc în această Biserică-una,
fiindcă ne învaţă apostolul că „în Hristos au fost împăcate toate, nu numai cele ce sunt pe pământ, ci chiar
cele din cer‖ (Col. 1, 20). Aşadar, crezi că în această Biserică-una, vei dobândi „comuniunea sfinţilor‖ (cap.
10). Prin „comuniunea sfnţilor‖, Sfântul Niceta înţelege legătura harică supranaturală, care uneşte pe toţi
credincioşii împărăţiei lui Dumnezeu, pe cei din viaţa aceasta şi pe cei din Biserica triumfătoare, într-o mare
familie spirituală.
Apostolul daco-roman îi îndeamnă pe credincioşi să ţină cu tărie la Biserica sobornicească în care
se păstrează adevărul de credinţă ortodox. „Într-adevăr, spune el, sunt şi false biserici, dar tu să nu ai
nimic comun cu ele, ca, de exemplu, a maniheilor, a catafrigienilor, a marcioniţilor sau ale celorlalţi
eretici sau schismatici, pentru că ei încetează de a mai face parte din această Biserică Sfântă. Ei
cred în învăţături diavoleşti ale înşelătorului şi cred astfel şi lucrează altfel decât a poruncit Hristos
Domnul şi decât au transmis apostolii” (cap. 10). Reţinem că Sfântul Niceta nu prezenta învăţătura
despre Biserică teoretic, ci o lega de viaţa credincioşilor spre a-i ţine strâns uniţi în mărturisirea credinţei
ortodoxe. El este primul care a dat creştinătăţii ideea despre dimensiunea verticală şi orizontală a Bisericii,
expusă simplu, clar şi cuprinzător, în expresia „comuniunea sfinţilor‖, învăţătură păstrată de Ortodoxie cu
sensul ei iniţial, patristic.
Cele două scrieri practice ale Sfântului Niceta: Despre privegherea robilor lui Dumnezeu (18) şi
Despre folosul cântării de psalmi (19) îl arată pe autor păstrător credincios al tradiţiei cultice a Bisericii.
Sunt două predici strâns legate una de alta. În prima, Sfântul Niceta vorbeşte despre privegherea religioasă de noapte, care fusese introdusă de curând ca slujbă bisericească, vineri seara şi sâmbăta seara,
bogată în cuvântări, imne de laudă şi lecturi sfinte. El răspunde unora care considerau că privegherile de
noapte „sunt de prisos sau zadarnice, sau, ceea ce este şi mai rău, că sunt primejdioase‖ (cap. 1). Dacă
aceştia sunt străini de religia creştină, nu este de mirare, dar dacă „unii creştini se simt apăsaţi de practica
mântuitoare a privegherilor, încât nu privesc nimic cu atâta bănuială ca pe acestea, ei sunt fie leneşi, fie
somnoroşi, fie bătrâni, fie neputincioşi‖ (cap. 2). După ce răspunde că fiecare din cei numiţi pot să ia parte
la privegherile de noapte, Sfântul Niceta arată folosul duhovnicesc al privegherii, recomandând ca aceasta
să nu fie formală: „cine priveghează cu ochii să privegheze şi cu inima. Cine se roagă cu Duhul să se
roage şi cu mintea, ce se spune cu gura să fie ţinut şi cu inima‖ (cap. 9). Învăţătura aceasta a avut un
răsunet deosebit în viaţa religioasă a poporului român. Pe lângă faptul amintit că pasărea numită
privighetoare şi-a luat numele de la privegherea de noapte, notăm că şi astăzi se numesc „privegheri‖
slujbele care se fac mai ales la mănăstiri, de către credincioşii ortodocşi români, noaptea spre Duminici şi
sărbători mari; tot de la aceste privegheri de noapte, cultivate cu atâta dragoste de Sfântul Niceta, avem
astăzi „privegherea” sau „priveghiul‖ pentru cei răposaţi, în timpul nopţii, înainte de înmormântare, şi
numele de „privighetoare‖ dat lumânării care se aprinde la capul sau pe pieptul mortului (20).
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Sfântul Niceta rosteşte predica Despre folosul cântării de psalmi spre a răspunde unora, nu numai
din părţile Bisericii sale, ci chiar din părţile orientale, care socoteau de prisos „cântarea psalmilor şi a
imnelor şi prea puţin potrivită cu dumnezeiasca religie‖ (cap. 2). Pe cei ce resping cântarea psalmilor, bunul
păstor îi identifică cu ereticii.
Prin psalmi sunt cântate „tainele lui Hristos‖, pe lângă alte binefaceri spirituale aduse de aceştia; de
aceea Sfântul Niceta face un istoric al cântării şi folosirii psalmilor, în Vechiul şi în Noul Testament, apoi dă
unele instrucţiuni precise referitoare la ţinuta creştinului în biserică în timpul sfintelor slujbe. Cu privire la
cântarea în comun, pentru ca psalmodierea să fie armonioasă, se stabileşte regula: „Când se cântă, toţi
să cânte; la rugăciune, toţi să se roage; când se citeşte, să se facă linişte ca toţi să audă la fel ceea
ce citeşte lectorul, iar nu unii rugându-se cu voce tare, să facă zgomot. Dacă soseşti mai târziu, în
timp ce se citeşte, adoră numai pe Domnul, închină-te şi ascultă cu atenţie‖ (cap. 13). În încheiere,
autorul aminteşte de rostul diaconului în timpul slujbei, care „sfătuieşte cu voce clară pe toţi credincioşii, ca
la predică, să păzească unitatea, fie că îngenunchează, fie în timpul cântării, fie în timpul ascultării citirilor,
fiindcă Dumnezeu iubeşte deopotrivă pe toţi oamenii şi, după cum s-a spus mai înainte, îi face să locuiască
în casa Sa‖ (cap. 14).
Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm, sau pe scurt: Te Deum, este un imn de preamărire a lui
Dumnezeu, scris în limba latină, în proză ritmică, răspândit în secolele al IV-lea şi al V-lea nu numai în
ţinutul în care a predicat Sfântul Niceta, ci şi în Italia şi în Galia, iar astăzi cunoscut de întreaga creştinătate
(21). Imnul Te Deum cuprinde trei părţi: o laudă a Tatălui, o mărturisire a Sfintei Treimi şi o invocare a
Fiului. La acestea s-a adăugat mai târziu o rugăciune de dimineaţă. „După cum se poate constata printr-o
comparaţie a textelor, imnul Te Deum se cuprinde în celelalte lucrări ale Sfântul lui Niceta, mai ales în
capitolul 10 din lucrarea Despre Simbolul de credinţă. Ţinând seama de faptul că Sfântul Niceta era un
adânc cunoscător în arta muzicii, este de presupus că ei a întrebuinţat cântarea psalmilor în lucrarea sa
misionară. Ideile dogmatice din Te Deum aveau scopul de a întări pe credincioşi în credinţa cea adevărată
împotriva arienilor şi a macedonieni. Mai ales, în acest imn apare sub o altă formă, învăţătura Sfântului
Niceta de Remesiana despre Biserică, drept comuniune a sfinţilor‖ (22).
De când a fost introdus imnul Te Deum în serviciile liturgice ale Bisericii noastre? Înalt Preasfinţitul
Mitropolit Nestor al Olteniei, care introduce scrierile Sfântului Niceta în patrimoniul Bisericii Ortodoxe
Române, dă un răspuns ferm, fără echivoc: „Noi, românii, de la începuturile Bisericii noastre am avut în
sfântă folosinţă şi acest înălţător imn al Sfântului Niceta de Remesiana, în limba originală latină, la vremea
creării lui, fiind apoi, în mod incontestabil, tradus şi în română de timpuriu, pentru că nu ar fi putut lipsi din
repertoriul serviciului religios al unui popor ca al nostru, având o neabătută râvnă creştină, un cler şi ierarhi
care se preocupau cu toată grija de păstrarea ritualului ortodox, a integrităţii conţinutului acestui ritual.
Plauzibilă este şi ipoteza că a putut să circule la noi şi în versiune greacă la acea vreme precum şi în
secolele ce au urmat‖ (23). Într-adevăr, socotim că imnul Sfântului Niceta, Pe Tine, Dumnezeule, Te
lăudăm, a pătruns pe pământul românesc o dată cu misionarii trimişi de autor. „Uşor de reţinut, cuprinzând
pe scurt, învăţături esenţiale mântuirii, de o curăţie cristalină a credinţei întocmai ca apa izvoarelor de
munte, imnul Sfântului Niceta a fost învăţat cu uşurinţă de străbunii noştri, care l-au lăsat moştenire din
neam în neam, ajungând până la noi‖ (24). În slavoneşte, această înălţătoare creaţie psaltică a apărut la
sfârşitul Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei, fiind atribuită altor autori.
Pe scurt se poate spune ca scrierile Sfântului Niceta Remesianul au un caracter catehetic-misionar.
Lucrarea aceasta a fost susţinută prin scrieri teologice, pentru ca învăţătura ortodoxă să nu fie alterată de
ereziile, credinţele şi superstiţiile păgâne. Prin scrierile practice, el a îndemnat de asemenea ca slujbele
divine să se desfăşoare în linişte şi cu folos sufletesc, În toată această activitate a sa se constată dragoste
nemărginită faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi oamenii, fără nici o deosebire, bunătate şi echilibru sufletesc,
virtuţi înnăscute şi transfigurate prin puterea harului Sfântului Duh. Nu este de mirare deci că această
propovăduire evanghelică a fost încununată de succes, iar operele sale s-au răspândit şi au influenţat
teologia şi spiritualitatea străbunilor noştri şi a urmaşilor până astăzi. De asemenea, predicând şi scriind
într-o latină clară şi simplă, el a fost un factor de romanizare, de unitate şi continuitate a populaţiei dacoromane, de pe malurile Dunării şi din Dacia Mediterranea, în timpuri vitrege pentru această populaţie.
Pr. Prof. Dr. Ştefan Alexe
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SFÂNTUL IERARH GHELASIE DE LA RÂMEŢ
(30 Iunie)
TROPAR, GLASUL 1

De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ghelasie, povăţuitorul
călugărilor, preoţilor şi credincioşilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor,
sprijinitorul celor în necazuri şi făcătorule de minuni, cu nevoinţele tale chip de
sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti. Cu aceştia
roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA

Mărturisitor al credinţei ortodoxe şi bun apărător al Bisericii lui Hristos,
Prea Fericite Părinte Ghelasie, purtătorule de biruinţă ocroteşte cu rugăciunile
tale pe binecredincioşii care îţi cântă pururea: Bucură-te, Sfinte Ierarhe
Ghelasie, Părintele nostru.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Până în anul 1978 se ştiau puţine lucruri despre acest sfânt trăitor pe
pământ românesc, în străvechea mănăstire de la Râmeţ (jud. Alba), situată pe
valea Geoagiului, într-o poziţie geografică de un farmec cu totul aparte.
Biserica veche a mănăstirii - lucrată din piatră şi împodobită cu frumoase
fresce - datează din veacul al XlV-lea.
Prin anul 1762, din ordinal generalului austriac Bukow - trimisul împărătesei Maria Tereza - zeci de
mănăstiri şi schituri româneşti din Transilvania au fost arse, distruse cu tunurile sau prefăcute în biserici
parohiale. Între acestea se numără şi Râmeţul.
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A fost refăcută, dar în 1785 a fost distrusă din nou. Aşa se face că mănăstirea Râmeţ a fost închisă
şi a rămas aproape pustie. Din când în când mai slujeau aici preoţi din satele învecinate. Abia după
realizarea unităţii noastre de stat, deci după 1918, s-au reluat tradiţiile vieţii călugăreşti.
Vieţuitorii acestui sfânt lăcaş de închinare au aflat de la înaintaşii lor că aici, la Râmeţ, a trăit, cu
veacuri în urmă, un monah cu viaţă îmbunătăţită, cu numele Ghelasie, pe care credincioşii din partea
locului - cunoscuţi sub numele de mocani - l-au cinstit ca sfânt, din neam în neam, până în zilele noastre.
Se relatează şi azi unele din minunile săvârşite de acest Ghelasie încă pe când era în viaţă. Călugării de
aici - iar din 1955 încoace maicile - păstrează cu aleasă veneraţie capul acestui „sfânt‖ canonizat de
evlavia populară, ştiind că el are darul vindecării de boli şi neputinţe în popor. Iată cum a fost descoperit
acest craniu. Prin anul 1925, în timpul unor mari inundaţii, apele au scos la suprafaţă un craniu galben,
frumos şi cu mireasmă plăcută, care a ocolit biserica de trei ori pe apă, după care s-a oprit pe creasta
altarului. Tot atunci au fost găsite alte două cranii. Preotul dintr-un sat învecinat, care slujea şi la biserica
mănăstirii, le-a îngropat în partea dreaptă a bisericii.
În preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial, s-a aşezat la Râmeţ un călugăr venit de la
Muntele Athos (originar, însă, din partea locului), cu gândul de a reface această străveche aşezare
monahală, adunând în jurul său mai mulţi ucenici şi începând felurite lucrări de reparaţii. Dar apele
vijelioase venite de la munte sau ieşite din pământ au dezgropat din nou cele trei cranii, despre care nimeni
nu ştia ale cui sunt.
S-a descoperit curând prin minune dumnezeiască al cui era unul din ele, printr-o femeie, cu numele
Maria, din Negreşti-Oaş. Venind această femeie la mănăstirea Râmeţ, i-a spus stareţului că a văzut în vis
un porumbel, care a îndrumat-o la Râmeţ (de care nici nu auzise până atunci şi nu ştia unde se află), ca
acolo să se atingă de craniul găsit cu ani în urmă, căci acela era al „Sfântului‖ Ghelasie şi se va vindeca.
Într-adevăr, săvârşindu-i-se slujba maslului şi atingându-se de craniu, femeia s-a vindecat. Aceste fapte le
mărturisea ea însăşi - venind mereu la mănăstire - până în anii din urmă, când a trecut la cele veşnice. Iată
cum s-a descoperit în chip minunat al cui era acest craniu, care de-acum înainte este socotit ca o parte din
„moaştele‖ acestui „sfânt‖ Ghelasie.
O altă minune s-a săvârşit cu o femeie cu numele Elisabeta, dintr-un sat din Banat (Albina, jud.
Timiş), care venind la mănăstire şi dându-i-se spre sărutare moaştele Sfântului Ghelasie, s-a îndoit în
sufletul ei de puterea acestora. Şi îndată i s-a umplut mâna dreaptă de un miros greu şi nu mai putea nici
să o mişte pentru a se închina. Mărturisindu-şi păcatul, a stat trei zile şi trei nopţi în genunchi, în rugăciuni
neîncetate, rugând pe Dumnezeu să o ierte. Rugăciunile ei şi ale stareţului i-au redat sănătatea şi au
înlăturat acel miros greu. Şi această femeie venea apoi mereu la mănăstire, rugându-se la moaştele
sfântului şi făcând tuturor cunoscută minunea care s-a săvârşit cu ea însăşi.
Tot în chip minunat s-a vindecat şi un sectar din satul Cacova (jud. Alba), care, fiind paralizat, a fost
adus la mănăstire, într-un car cu boi. Rugăciunile lui şi ale călugărilor i-au redat sănătatea, încât a plecat la
casa lui singur. S-a reîntors, cu toată familia lui, la dreapta credinţă.
Cele transmise prin tradiţie, ca şi aceste vindecări minunate, au fost întregite de cercetările făcute la
Râmeţ de un grup de specialişti, în decembrie 1978. Cu acest prilej, s-a descoperit, în biserica mănăstirii, o
inscripţie de mare însemnătate pentru întreaga noastră istorie naţională şi bisericească. Este vorba de o
inscripţie, redată în limba slavonă, pe un al doilea strat de zugrăveală, care consemna numele
„arhiepiscopului‖ Ghelasie, al zugravului Mihul de la Crişul Alb şi data de 2 iulie 1377. Din această inscripţie
se desprinde constatarea că biserica era zidită cu mult înainte de anul 1377 - de vreme ce suntem în faţa
unui al doilea strat de pictură -, că pictura din anul respectiv a fost realizată de un autohton cu numele
specific românesc de Mihul, de loc din Crişul Alb şi că tot atunci, în fruntea Bisericii ortodoxe din
Transilvania se găsea arhiepiscopul Ghelasie, primul ierarh ortodox cunoscut cu numele în această „ţară‖
românească.
Acest arhiepiscop nu putea fi altul decât călugărul Ghelasie, pe care poporul l-a cinstit ca „sfânt‖,
poate încă din timpul vieţii. El va fi fost egumen al obştei de la Râmeţ, fiind ridicat apoi la stepena arhieriei.
Îşi va fi continuat viaţa tot la Râmeţ, departe de zgomotul lumii şi după ce i s-a încredinţat conducerea vieţii
duhovniceşti a tuturor românilor transilvăneni. De altfel, nici n-ar fi putut sta în alt loc, căci numai cu câţiva
ani înainte, în 1366, din ordinal regelui Ludovic cel Mare al Ungariei, credinţa ortodoxă a românilor
transilvăneni era scoasă în afara legii. Aici, la Râmeţ, va fi strâns tineri la învăţătură, pe care-i hirotonea
apoi preoţi pentru satele româneşti ale Transilvaniei, va fi rostit cuvinte de învăţătură către obştea
dreptcredincioşilor creştini veniţi la mănăstire - ca şi astăzi - din mari depărtări, în zile de duminici şi
sărbători, dar mai ales de ziua hramului acelui sfânt aşezământ, la Sântă Maria mare.
Atât ştim acum despre Sfântul Ierarh Ghelasie. Nădăjduim că noi cercetări istorice, arheologice şi
epigrafice vor aduce cu timpul şi alte date cu privire la viaţa şi lucrarea lui duhovnicească şi culturală în
mijlocul credincioşilor transilvăneni pe care i-a păstorit.
Ţinând seama de viaţa sa aleasă, de minunile săvârşite de „moaştele‖ sale, ca şi cinstirea de care
se bucură din partea credincioşilor din Ardeal, la 20 iunie 1992,
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Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se procedeze la „canonizarea‖ oficială a acestui sfânt
autohton şi trecerea numelui său în calendarul ortodox. Canonizarea solemnă s-a făcut la Râmeţ la 29
iunie acelaşi an. Pomenirea lui se va face la 30 iunie.
Să ne rugăm acestui sfânt odrăslit din neamul nostru, zicând: „Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie,
înălţându-ne gândurile, cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută din înălţimea plină de slavă a
cerului şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările
noastre. Şi roagă pe Stăpânul şi Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu
ştiinţă şi cu neştiinţă, le săvârşim neîncetat, ca şi pentru puţina noastră dragoste faţă de El şi faţă
de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv şi iertător şi să îndepărteze de la noi toată
suferinţa şi durerea. Fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii,
pentru ca, urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile
Sale şi trecând din această viaţă, să ne bucurăm împreună cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac
ai Domnului, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor, ca acolo, înconjuraţi de cetele îngerilor, să
aducem mărire, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit, în vecii vecilor, Amin‖.
Sursa: Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani si români, Trinitas, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,
Iaşi, 1994 (Apologeticum, 2006, ediţie electronică), p. 38 - 39, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele
Sfântului se află la:
• Mănăstirea Râmeţ,
la 34 km de Alba-Iulia
şi 18 km de Teiuş, pe
Valea Geoagiului şi a
Mănăstirii, la intrarea
în Cheile Râmeţului,
Munţii Trascăului;
• Mănăstirea Ţeghea,
comuna Craidorolt, sat
Ţeghea,
câmpia
Crasnei, râul Crasna,
jud. Satu Mare;
• Mănăstirea Robaia,
com. Muşăteşti, jud.
Argeş, 25 km NE de
Curtea de Argeş;
• Parohia Sfânta Treime - Schitul Beştelei, Str. Primăverii nr. 7, Piteşti, jud. Argeş;
• Mănăstirea Sireti - Sf. Mare Mucenic Iacov Persul. În inima Basarabiei, la 16 km de Chişinau stă de
veghe, ca un ochi de cer deschis între colinele înverzite, Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul,
ctitorie monahicească contemporană ce se vrea a nu ruşina tradiţia ci a o continua creator;
• Biserica Sf. Simeon Stâlpnicul, oraş Vatra, la 7 Km nord de Chişinau, Republica Moldova.
Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (sec. XIV)
Acest sfânt din Munţii Apuseni a fost mai întâi egumen la Mănăstirea Râmeţ. Apoi, ajungând
episcop şi arhiepiscop în Arhiepiscopia Geoagiului din Munţii Apuseni, a păstorit bine turma lui Hristos,
apărând dreapta credinţă cu fapta şi cuvântul până şi-a dat obştescul sfârşit. Pentru viaţa sa aleasă,
Sfântul Ierarh Ghelasie a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 20 iunie 1992, cu
zi de prăznuire la 30 iunie.
În tradiţia locului se spune că Sfântul Ierarh Ghelasie avea 12 ucenici cu care împreună se ruga,
postea şi săvârşea Sfânta Liturghie cu mare osârdie şi frică de Dumnezeu. În toată săptămâna nu primea
mâncare, îndestulându-se numai cu Sfintele Taine. Numai sâmbăta şi Duminica mânca împreună cu
călugării la trapeza mănăstirii. Pentru nevoinţa sa, el a dobândit darul facerii de minuni.
Capul său binemirositor, descoperit în chip minunat şi păstrat într-o raclă de lemn la Mănăstirea
Râmeţ, săvârşeşte şi astăzi tămăduiri şi aduce mângâiere celor ce se roagă cu credinţă Sfântului Ghelasie.
Minuni ale Sfântului Ghelasie de la Râmeţ
1. Odată, fiind cu ucenicii la adunat fân şi fiind mare arşiţă, Cuviosul Ghelasie a căzut în genunchi la
rugăciune. Apoi, însemnându-se cu semnul crucii, a lovit cu toiagul în pământ, de unde a ieşit un izvor de
apă rece, care se vede până astăzi şi este numit Fântâna Vlădichii.
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2. În tradiţie se spune că atunci când Sfântul Ghelasie a adormit întru Domnul, clopotele de la
şapte biserici au început să sune singure. Fiind plâns de ucenici, a fost îngropat lângă zidul bisericii de
piatră şi mulţi bolnavi se vindecau la mormântul lui.
3. Prin anul 1925, în timpul unor inundaţii în zona Mănăstirii Râmeţ, apele au scos la suprafaţă un
craniu galben şi bine mirositor, care a ocolit biserica de trei ori şi s-a aşezat pe fereastra altarului. Luându-l
cu evlavie, preotul de atunci l-a îngropat în partea dreaptă a bisericii. Dar prin 1937-1938, apele au scos
din nou la suprafaţă craniul, fără ca cineva să ştie al cui este.
După o vreme a venit la mănăstire o femeie din Negreşti-Oaş, pe nume Maria. Aceasta, fiind
bolnavă de epilepsie, a avut o descoperire cum că acel craniu este al Sfântului Ghelasie şi are darul
vindecării. Părinţii au săvârşit Taina Sfântului Maslu pentru femeie şi după ce ea s-a atins de capul
sfântului, s-a vindecat de suferinţa ei.
4. O femeie pe nume Elisabeta, din Albina-Timiş, venind la Râmeţ şi sărutând capul sfântului, s-a
îndoit de puterea lui. Îndată mâna dreaptă i s-a umplut de un miros greu şi nu se mai putea închina. După
trei zile de rugăciune în genunchi la moaştele sfântului, sănătatea i-a revenit şi mirosul a dispărut.
5. Un sectar din Cacova-Alba, a venit la mănăstire paralizat, într-un car cu boi. După rugăciuni
îndelungate la moaştele sfântului, a plecat acasă tămăduit, iar după aceasta s-a întors împreună cu toată
familia la ortodoxie.
Sursa: Sfinte Moaşte din România

SFÂNTUL IERARH LEONTIE DE LA RĂDĂUŢI
(1 Iulie)
TROPAR, GLASUL AL 8-LEA

Cu nevoinţe duhovniceşti toată viaţa ţi-ai petrecut-o şi, primind vrednicia
arhieriei, cu smerenie şi cu frică de Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos, pe
Care roagă-L, Sfinte Ierarhe Leontie, să mântuiască sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Acest cuvios părinte este numărat printre cei dintâi români cunoscuţi pe
care i-a odrăslit pământul Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi
începutul celui următor. Numele, viaţa şi sfinţenia moaştelor sale se bucurau în
trecut de mare cinste şi evlavie în nordul Moldovei, îndeosebi în oraşul natal,
Rădăuţi, atât pentru numărul faptelor minunate, cât şi pentru darul
nestricăciunii cu care le-a binecuvântat Dumnezeu. Cuviosul Leontie s-a
născut din părinţi binecredincioşi, care i-au dat o creştere cu totul aleasă,
curată, sfântă, legându-l cu inima şi cugetul de Dumnezeu.
Căci de mic iubea slujbele din biserica Sfântul Nicolae, ţinea posturile, practica rugăciunea în taină,
se simţea legat de toţi oamenii şi mai ales de copiii mici şi orfani, cu care-şi împărţea hrana şi bucuriile
vârstei. Pentru aceea era şi el iubit, fiind socotit un „copil bătrân‖.
Dar fericitul Leontie avea şi câţiva buni dascăli sufleteşti, dintre care cel dintâi era preotul bisericii,
care l-a botezat, precum şi unii cuvioşi sihaştri ce se nevoiau în pădurile seculare de pe valea Putnei. Ori
de câte ori se întâlnea cu aceştia le cerea binecuvântare şi cuvinte de folos pentru mântuirea sufletului. Ba,
uneori, el singur se ducea pe la chiliile sihaştrilor din codrii Rădăuţilor şi le ducea de mâncare, iar de la ei
primea sfaturi părinteşti.
Între anii 1359-1365, Bogdan I, primul domn al Moldovei, a zidit din temelie în Rădăuţi o nouă
biserică de piatră cu hramul Sfântul Nicolae, a făcut chilii în jurul ei şi a întemeiat o frumoasă mănăstire
pentru el şi familia sa. Văzând aceasta, râvnitorul Leontie, care ardea cu duhul pentru dragostea lui Hristos,
a intrat şi el în nevoinţa călugărească, aici, în mănăstirea Bogdana. Şi se smerea înaintea tuturor, fiind
foarte ascultător în toate, încât se mirau cuvioşii călugări de râvna lui pentru Dumnezeu. Era apoi nelipsit
de la slujbele bisericii, tăcut, blând şi se ruga neîncetat cu lacrimi şi privegheri de noapte.
Egumenul mănăstirii, înţelegând prin Duhul Sfânt că este un vas ales al Bisericii lui Hristos, l-a tuns
în monahism, punându-i numele de Lavrentie. Dar tânărul nevoitor nu avea aici îndestulată odihnă şi
sporire duhovnicească. Căci era cunoscut de mulţi credincioşi şi rude, iar sufletul său suspina după fericita
linişte şi viaţă pustnicească. Deci, luând binecuvântare de la egumenul şi duhovnicul său, s-a retras la
sihaştrii ce se nevoiau în codrii Rădăuţilor de pe valea Putnei. Acolo erau câţiva călugări vestiţi în nordul
Moldovei pentru asprimea nevoinţei şi sfinţenia vieţii lor. Aceştia s-au făcut povăţuitori şi părinţi
duhovniceşti tânărului nevoitor Lavrentie. Ei l-au deprins meşteşugul Rugăciunii lui Iisus şi îndemânarea
luptei cu nevăzuţii duşmani, care ispitesc pe om cu gânduri rele şi cu tot felul de patimi, dintre care cel mai
greu de biruit sunt mândria şi desfrânanea.
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Astfel vieţuind Cuviosul Lavrentie şi mult sporind în nevoinţa sihăstrească, în smerenie, rugăciune şi
râvnă pentru Hristos, îndată au început să se adune în jurul chiliei sale câţiva ucenici iubitori de viaţă
isihastă. Apoi, vestindu-se tot mai mult numele şi faptele lui, s-au adăugat acolo şi alţi sihaştri, rugându-l să
le fie egumen şi părinte duhovnicesc. Deci, neputând să le refuze dragostea şi buna-credinţă, a primit să le
fie întâistătător şi îndrumător. Nu după multă vreme, împreună cu ucenicii săi, a înălţat o mică biserică de
lemn într-o poiană, a făcut chilii, a pus rânduială de slujbă sihăstrească şi aşa a luat fiinţă pe la sfârşitul
veacului al XIV-lea prima sihăstrie cunoscută în nordul Moldovei sub numele de „Schitul lui Lavrentie‖ sau,
popular, „Schitul Laura‖.
Fiind înştiinţat de aceasta mitropolitul Moldovei, Iosif Muşat de la Suceava, îndată a sfinţit biserica
şi, hirotonind preot pe Cuviosul Lavrentie, l-a numit egumen şi părinte sufletesc al schitului şi al tuturor
sihaştrilor ce se nevoiau în pădurile neumblate din nordul Moldovei şi de pe valea Putnei. Iar rânduială de
viaţă a monahilor, fixată de smeritul stareţ obştei sale, era aceasta: în fiecare zi primeau hrană o dată, la
asfinţitul soarelui, în afară de sărbători; somnul dura trei, până la patru ore pe noapte, iar de la miezul nopţii
până dimineaţa se adunau în biserică şi săvârşeau Utrenia şi Laudele, după rânduiala Sfântului Munte şi
tradiţia pustnicească. Ziua făceau rucodelie la chilii, adică munceau individual, şi citeau Psaltirea o dată/zi.
Se mărturiseau în fiecare săptămână şi primeau Sfintele Taine Duminica şi la marile praznice. Cei
mai tari în virtute posteau câte două-trei zile în şir, ţineau tăcere desăvârşită toată ziua şi noaptea făceau
până la o mie de metanii şi de închinăciuni. Sihaştrii mai sporiţi şi schimonahii aveau binecuvântare, în
posturi, să se retragă în adâncul codrilor seculari, pentru a petrece singuri în înfrânare şi neîncetată
rugăciune. Plecau în linişte când se începea postul şi se întorceau înaintea marilor praznice, pentru a primi
Trupul şi Sângele lui Hristos şi a se bucura împreună cu toţi fraţii.
Aceasta era neputinţa pustnicească a sihaştrilor din schitul Cuviosului Lavrentie. Fiecare se străduia
după putere şi după harul primit şi pe toate le îndeplinea cu dragoste, ştiind că fapta bună făcută cu mânie
şi cârtire, fără binecuvântare şi din interes, iar nu pentru lauda lui Dumnezeu, nu are nici o plată, ci, mai
degrabă, osândă şi mustrare de conştiinţă.
Pe la începutul veacului al XV-lea schitul ieroschimonahului Lavrentie avea zeci de sihaştri şi
ucenici, printre care se număra şi monahul Daniil, devenit mai târziu Cuviosul Daniil Sihastrul. Pe acest
tânăr ostaş al lui Hristos l-a crescut duhovniceşte Cuviosul Lavrentie cu atâta grijă şi osârdie, încât i-a
devenit adevăratul său părinte sufletesc. Şi nu erau alţi sihaştri mai sporiţi în această aşezare decât
cuvioşii Lavrentie şi fiul său duhovnicesc, Daniil. Amândoi posteau câte două şi trei zile în şir. Amândoi
făceau privegheri de toată noaptea neîncetată rugăciune şi cugetare duhovnicească. Amândoi se
retrăgeau din timp în timp la linişte în munţi, pentru a vorbi numai cu Dumnezeu şi a izgoni pe diavoli cu
postul şi cu sabia rugăciunii. Amândoi sihaştrii s-au învrednicit de la Dumnezeu de darul mai înainte-vederii
şi al facerii de minuni. Că ştiau mai dinainte cele vii-toare, cunoşteau gândurile şi ispitele celor ce veneau la
dânşii şi vindecau pe mulţi bolnavi, cu rugăciunile lor. Din această cauză alergau numeroşi credincioşi
bolnavi la schitul Cuviosului Lavrentie să primească sănătate.
Întemeind Alexandru cel Bun episcopia Rădăuţilor, iar biserica mănăstirii Bogdana transformând-o
în catedrală episcopală, se gândea pe ce bărbaţi mai vrednici şi cu viaţă aleasă să-i pună episcopi şi
iconomi ai Tainelor Bisericii lui Hristos. Rămânând vacantă episcopia de la Rădăuţi şi auzind marele domn
de viaţa şi faptele minunate ale Cuviosului Lavrentie, împreună cu mitropolitul Sucevei şi cu tot clerul l-au
ales episcop al Rădăuţilor, chiar fără voia lui. Deci, încredinţând schitul Laura ucenicului său, monahului
Daniil Sihastrul, fericitul ieroschimonah de mai târziu a mers nevrând la scaunul său episcopal de la
Rădăuţi, de unde era de metanie. Dar nici aici nu a părăsit nevoinţa sa sihăstrească de rugăciune
neîncetată, de post, milostenie şi privegheri îndelungate. Însă nevoinţa călugărească, pe care o făcea în
taină, o împletea cu slujirea Bisericii lui Hristos, adică cu săvârşirea sfintelor slujbe, cu sfinţirea noilor
locaşuri, cu sfătuirea credincioşilor, cu apărarea dreptei-credinţe şi mai ales cu multă milostenie. Fericitul
Lavrentie era un păstor al dragostei, al rugăciunii şi al faptelor bune. Zilnic împărţea săracilor şi văduvelor
ajutoare, bani, mâncare şi cuvinte de mângâiere.
Dar sufletul acestui episcop nu putea avea pace deplină la Rădăuţi. El suferea mereu după mult
iubita lui linişte, unde se formase şi unde putea vorbi numai cu Dumnezeu. Apoi, atât vârsta înaintată, cât şi
slăbirea firii sale l-au silit să se retragă din scaunul episcopal şi să se reîntoarcă la sihăstria sa de pe valea
Putnei, mai sus de satul Vicov, unde îl aşteptau ucenicii.
Aici, mai ostenindu-se câţiva ani în aspră nevoinţa pustnicească, în post şi rugăciune cu lacrimi,
Cuviosul Lavrentie a ajuns la măsura desăvârşirii, încât cunoştea cele viitoare şi vindeca multe boli şi
suferinţe omeneşti. Deci, cunoscându-şi dinainte sfârşitul, a cerut să fie tuns în marele şi îngerescul chip al
schimniciei, după obiceiul monahilor români, primind numele de Schimonahul Leontie. Apoi, chemându-şi
numeroşii săi fii duhovniceşti, adică pe sihaştrii care se nevoiau în schitul întemeiat de dânsul şi pe toţi care
locuiau în codrii Vicovului şi ai Putnei, le-a dat multe sfaturi şi le-a rânduit egumen şi părinte sufletesc pe
cuviosul Daniil Sihastrul, ucenicul său. La urmă, dându-le ultima sărutare şi-a dat sufletul cu pace în
mâinile Domnului nostru Iisus Hristos şi a fost înmormântat de ucenicii săi în biserica de lemn a schitului
Laura, întemeiat de el, unde se îndeplineau minunate vindecări de boli. Aceasta se petrecea spre sfârşitul
domniei lui Alexandru cel Bun.
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Auzind de viaţa şi minunile ce se făceau la mormântul Sfântului Leontie de la Laura, credincioşii şi
clerul episcopiei Rădăuţilor au cerut mitropolitului Moldovei să le aprobe scoaterea din pământ a acestui
mare odor duhovnicesc şi strămutarea lui în catedrala episcopală din mănăstirea Bogdana-Rădăuţi. Aşa au
fost dezgropate şi aduse cu multă cinste moaştele Sfântului Leontie, însoţite de sute de clerici, călugări,
ieromonahi, egumeni şi mii de credincioşi cu făclii aprinse în mâini, în cântări duhovniceşti şi în sunete de
clopote. Aici au fost aşezate în biserica episcopală, în partea dreaptă a naosului, şi veneau zilnic mulţi
credincioşi să le sărute, să se închine şi să ceară mijlocirea Sfântului Leontie în necazurile lor.
Şi mulţi bolnavi şi suferinzi dobândeau sănătate şi împlinirea cererilor lor, cu darul lui Dumnezeu şi
cu rugăciunile Sfântutui Leontie. Veneau credincioşi, atât din împrejurimi cât şi de departe, încât vestea
minunilor cuviosului se răspândise chiar şi peste hotarele Moldovei. Astfel, un învăţat teolog de la Kiev,
ieromonahul Zaharia Kopîstenski, în cartea sa Palinodia, scrisă în anii 1621-1622, prin care apăra credinţa
ortodoxă, enumera câţiva dintre sfinţii ortodocşi din ţările vecine, printre care amintea şi câţiva sfinţi
moldoveni.
Iată ce scrie el: „La români, la Suceava, în biserica mitropolitană, Sfântul Ioan cel Nou,
mucenic al credinţei, în raclă argintată şi aurită, zace cu trupul întreg, unde şi minuni se fac spre
vindecarea pelerinilor. În Rădăuţi, în episcopie, Sfântul Leontie, Făcătorul de Minuni, zace cu trupul
întreg. În Voroneţ, în mănăstire, Daniil Sfântul, Făcător de Minuni. Şi alţii, nu puţini‖ (p. 340).
Bătrânii din Rădăuţi şi din împrejurimi mărturisesc că Sfântul Leontie se bucura de mare cinste în
acest oraş, încât şi strada numită astăzi Bogdan Vodă, unde se află vechea catedrală episcopală muşatină,
se chema în popor „Drumul Sfântului‖, pentru că pe aici veneau credincioşii să se închine la moaştele lui şi
tot pe aici se scoteau ele în procesiuni şi litanii prin oraş şi pe câmp, în timp de mare secetă. Tot tradiţia
locală şi bătrânii mărturisesc că ziua de prăznuire a Sfântului Leontie de la Rădăuţi era fixată la 1 iulie,
când se făcea mare pelerinaj la moaştele cuviosului. După terminarea Sfintei Liturghii, se oferea o masă
comună în curtea bisericii Bogdana, încât mâncau sute de pelerini, săraci şi copii orfani. Această zi de
prăznuire, cu masă de obşte, se numea din bătrâni „Praznicul Sfântului‖ şi nu se pomenea în Rădăuţi alt
praznic mai mare ca al acestui cuvios. Ba încă şi localnicii ofereau atunci de mâncare pelerinilor şi
săracilor, în casele lor, spre pomenirea şi în cinstea Sfântului Leontie.
Această mare tradiţie s-a păstrat în Moldova de Nord, timp de două secole, pentru că şi moaştele lui
au stat în catedrala episcopală de la Rădăuţi din jurul anului 1430, până în anul 1639, când au fost răpite
de năvălitori. În legătură cu aceasta, un document al lui Vasile Lupu, încheiat la 20 aprilie 7147 (1639),
arată că o ceată de tâlhari, veniţi de peste hotarele Moldovei de Nord, au prădat oraşul Rădăuţi, noaptea,
jefuind printre altele toate odoarele de preţ ale bisericii episcopale şi mai ales racla cu moaştele Sfântului
Leontie. Auzind de această nelegiuire, însuşi domnul Moldovei, Vasile Lupu, a venit la faţa locului, care
apoi deplânge, în documentul amintit, starea jalnică creată, prin cuvintele: „Domnia mea am văzut pe acea
sfântă episcopie lipsită de oameni şi prădată de tâlhari...‖.
Aşa au dispărut din ţara noastră moaştele acestui mare sfânt român, despre care nu s-a mai putut
afla nimic până în zilele noastre. Praznicul lui de la 1 iulie s-a păstrat însă cu aceeaşi evlavie şi adunare de
credincioşi în pelerinaj, cu agapele din curtea mănăstirii Bogdana, până în vara anului 1783; atunci
austriecii, care ocupaseră nordul Moldovei, desfiinţează Bogdana transformând-o în parohie, iar pe călugări
îi risipesc peste tot. După acest an, vechea tradiţie şi cultul Sfântului Leontie de la Rădăuţi dispar încetul cu
încetul, păstrându-se astăzi doar mici urme în evlavia bătrînilor, în povestirile populare, în toponimia şi
folclorul local. Din veacul al XVII-lea şi vechiul schit Laura devine metoc al mănăstirii Putna. Mai târziu,
biserica schitului devine biserică de parohie a satului Laura de astăzi.
Moaştele Sfântului Leontie de la Rădăuţi, împreună cu ale Sfântui Ioan cel Nou de la Suceava au
mângâiat, au întărit în credinţă şi au alinat suferiţele sufleteşti ale creştinilor moldoveni timp de peste două
secole. Iar după răpirea lor, Dumnezeu a binecuvântat poporul binecredincios al ţării noastre cu alt odor de
mare preţ, racla Cuvioasei Parascheva, adusă în vara anului 1641.
Prin nevoinţa sa bineplăcută lui Dumnezeu, Sfântul Leontie a înnoit deopotrivă viaţa de sihăstrie şi
cea de obşte, preoţia şi arhieria, slujirea evanghelică a credincioşilor, ajutând la mântuirea multor suflete.
Dintre numeroşii săi ucenici se remarcă Daniil Sihastrul. El n-a fugit de oameni, ci s-a desăvârşit prin
înfrânare şi rugăciune, devenind mijlocitor pentru mântuirea tuturor. Iar după mutarea la Domnul, a lăsat
sfintele sale moaşte făcătoare de minuni, ca şi prin ele să mângâie pe credincioşi, să aline suferinţele
oamenilor şi să mărturisească pe Hristos. Pe toate le-a săvârşit din dragoste, ca fiu după har al
Dumnezeului dragostei, Celui în trei Persoane închinat şi mărit, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Căruia I se
cuvine slava, în veci. Amin (1).
Ierom. Ioanichie Bălan
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1. Bătrânii din nordul Moldovei cântă şi astăzi în cinstea Sfântului Leontie de la Rădăuţi.
„Soarele răsare,
Un călugăraş
Slujba-i slujbă mare,
Mănăstire mare
Cântă mai pe nas,
Sânta mănăstire
Cu vlădica-n frunte
Iar egumenul
Plină-i de-omenire.
Cine să-l asculte ?
Ţine isonul.
Moaştele lucesc,
Călugării mii
Pe vlădică-apoi
Bine-amirosesc;
Iesă din chilii
îl luară doi
Câţi îs lângă ele
Cu egumenul
De mi-l îmbrăcară
Scapă de boli grele.
Şi cu dichiul
În strai nou de vară
Câţi din Rădăuţi
Mi se înşirară
Şi cârjă mi-i dară.
Scapă de boli iuţi:
Pe prispă afară
Apoi toţi intrară
Numai Domnul ştie,
Şi mări-ncepură
Pe uşi în altară.
Slava Lui să fie
A cânta din gură.
Soarele răsare,
De-acum pe vecie!‖
Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 331-337, Sfântul Leontie de la Rădăuţi.
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi, jud. Suceava.
Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți (sec. XIV-XV)
Sfântul Ierarh Leontie s-a născut în nordul
Moldovei, nu departe de Rădăuți. Părăsind casa
părintească, și-a închinat viața lui Hristos, primind
numele de Lavrentie, și a întemeiat o mănăstire în
satul numit astăzi Laura, adică Lavra, nu departe de
Mănăstirea Putna.
Aici a dus viață pustnicească împreună cu ucenicii săi, printre care cel mai vestit era Cuviosul Daniil
Sihastrul, care s-a învrednicit să fie duhovnicul fericitului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.
Cu rânduiala lui Dumnezeu, Sfântul Leontie a fost hirotonit episcop al Rădăuților, unde s-a nevoit cu
multă osârdie să vestească Evanghelia lui Hristos și să tragă pe toți la calea mântuirii.
Ajungând la adânci bătrâneți, și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, fiind plâns de tot poporul pentru
dragostea și blândețea lui. Ucenicii săi i-au așezat sfintele sale moaște în pronaosul Mănăstirii Bogdana din
Rădăuți.
Aici mulți bolnavi și suferinzi dobândeau sănătate și împlinirea cererilor lor. Veneau credincioși, atât
din împrejurimi, cât și de departe, încât vestea minunilor cuviosului se răspândise chiar și peste hotarele
Moldovei.
Un învățat teolog de la Kiev, Ieromonahul Zaharia Kopystenski, enumerând sfinții ortodocși din țările
vecine, scria în anii 1621-1622 în cartea sa Palinodia: La români, în Rădăuți, în Episcopie, Sfântul Leontie,
făcătorul de minuni, zace cu trupul întreg.
La 1 iulie, ziua de prăznuire, se făcea mare pelerinaj la moaștele sfântului. În tradiția populară se
păstrează și astăzi un cântec al bătrânilor, în care se cinstea Sfântul Leontie:
―Soarele răsare / Slujba-i slujba mare, / Sânta mănăstire / Plină-i de omenire.
Moaștele lucesc, / Bine-amirosesc; / Câți îs lângă ele / Scapă de boli rele.
Câți din Rădăuți / Scapă de boli iuți".
În anul 1639, o ceată de tâlhari a furat racla cu moaștele sfântului, dar pelerinajele credincioșilor au
continuat până în 1783, când ocupanții austrieci au desființat Mănăstirea Bogdana.
Moaștele Sfântului Leontie de la Rădăuți împreună cu ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au
întărit în credință și au alinat suferințele sufletești ale creștinilor moldoveni timp de peste două secole. După
răpirea lor, Dumnezeu a binecuvântat Moldova cu alt odor de mare preț, racla Cuvioasei Parascheva,
adusă în vara anului 1641.
Sursa: Sfinte Moaşte din România
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SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE
(2 Iulie)
TROPAR, GLASUL 1

Apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare ctitor de locașuri
sfinte, Ștefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din
nevoi și din necazuri.
ALT TROPAR, GLASUL AL 2-LEA:

Neînfricat apărător al dreptei credințe, te-a avut pe tine Biserica lui
Hristos, Binecredinciosule Voievod Ștefane, pentru care tot poporul te-a numit
mare, bun și sfânt, și te-a cinstit. Drept aceea noi pururea te avem întăritor
credinței noastre ortodoxe și al țării ocrotitor, prin rugăciunile tale cele către
Dumnezeu.
CONDAC, GLASUL 1

Iubind pe Dumnezeu cu adevărat, slăvite Ștefane, sfinte biserici și
mănăstiri ai înălțat; pe cei săraci ai ajutat și pe cei greșiți i-ai iertat. Pentru
aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a înzestrat cu înțelepciune și putere ca să
biruiești pe vrăjmașii țării tale și ai credinței creștinești. Drept aceea, te cinstim și
părinte te numim.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Dreptcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare în evlavia poporului român
Întreaga suflarea românească îşi aminteşte cu adâncă pietate de strălucitul voievod Ştefan Vodă,
cel ce între 14 aprilie 1457 şi 2 iulie. 1504 a condus, cu inegalabilă râvnă, jertfelnicie, eroism şi conştiinţă
creştină, ţara şi poporul său.
Prin mutarea „în lăcaşul veşnic‖, cum scrie fiul şi urmaşul la tron, Bogdan al III-lea, pe piatra
mormântului acestuia, Ştefan a trecut în nemurirea credinţei religioase care l-a însufleţit în eterna pomenire
a istoriei româneşti şi a Europei întregi. Nici un voievod român, din toate cele trei provincii româneşti, nu-l
poate egala, ca luminat şi înţelept om politic, ca neîntrecut strateg şi eminent comandant de oşti, ca
purtător al atâtor calităţi ale polivalentei sale personalităţi.
Fiu al lui Bogdan al II-lea (1449-1451) şi al Doamnei Oltea, călugărită apoi, probabil sub numele de
Maria (1), nepot al lui Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare personifică însăşi Moldova, învrednicindu-se de
preţuire, atât din partea conştiinţei naţionale cât şi a celei europene.
El a fost căsătorit de trei ori: prima dată cu Evdocma din Kiev, sora cneazului Simion Olelkovici, la 5
iulie 1463, care a murit curând. Cinci ani după aceea, se căsătoreşte cu Maria din Mangop, rudă cu bazileii
bizantini, care cârmuiau ţinutul acesta din Crimeea. După câţiva ani de convieţuite şi ea trece pragurile
vieţii pământeşti. În sfârşit, a treia oară, s-a căsătorit cu Maria-Voichiţa, fiica lui Radu cel Frumos şi a soţiei
acestuia, Maria, ambele trebuind să însoţească pe biruitorul soţului şi tatălui lor, de la Bucureşti, în 1473.
Maria Voichiţa va supravieţui soţului său, fiind înmormântată la mănăstirea Putna. Prin urmare, căsătorii cu
mari intermitenţe de timp şi în cea mai mare parte contractate în interesul ţării.
Viziunea unităţii de neam a românilor se observă şi cu alte prilejuri. Ştefan îşi pune solii să
vorbească diferitelor foruri europene de „cealaltă Valahie‖ (L’altra Valachia), străduindu-se să-şi facă o
statornică aliată din ea împotriva turcilor. A clădit o biserică în Ţara Românească (Sfânta Paraschiva din
Râmnicul Sărat) şi altele în Transilvania (Feleac şi Vad) (2), biserici cu adânci semnificaţii politice şi
patriotice pentru români, dată fiind unitatea primordială a credinţei lor ortodoxe.
De la început trebuie să precizăm că dispunem de un însemnat număr de izvoare, cronici şi
referinţe străine: poloneze, germane, italiene, maghiare, slave, turceşti etc. Acestea conţin bogate
informaţii şi numeroase aprecieri în legătură cu titanul Moldovei. Din ele vom selecta, în prima parte, pe
cele privitoare la măreţia, biruinţa şi gloria eroului nostru. În cea de a doua parte vom grupa aprecierile
profilului său moral-religios.
Cronicarul polonez Miechowski, ale căruj constatări nu le putem pune câtuşi de puţin la îndoială
date fiind şi evenimentele neplăcute dintre moldoveni şi polonezi (Codrii Cosminului - 1497), zice: „Bărbat
glorios şi victorios, care a biruit pe toţi regii vecini... Om fericit căruia soarta i-a hărăzit, cu dărnicie,
toate darurile. Căci, pe când altora le-a dat numai unele însuşiri şi anume, unora prudenţă
împreunată cu şiretenie, altora virtuţi eroice şi spirit de dreptate, altora biruinţă asupra duşmanului,
numai ţie ţi le-a hărăzit, la un loc pe toate. Tu eşti drept, prevăzător, isteţ, biruitor contra tuturor
duşmanilor. Nu în zadar eşti socotit printre eroii secolului nostru‖ (3).
Cronicarul contemporan polonez Dlugosz, după ce descrie amănunţit lupta cu armatele lui
Mahomed al II-lea, din faţa Vasluiului de la 10 ianuarie 1475, exclamă atât de elogios:
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„O, bărbat demn de admirat, întru nimic inferior ducilor eroici, pe care atât îi admirăm, care
cel dintâi dintre principii lumii a repurtat în zilele noastre o victorie atât de strălucită în contra
turcilor. După părerea mea, el este cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea
lumii şi mai ales funcţiunea de comandant şi conducător contra turcilor, cu sfatul comun,
înţelegerea şi hotărârea creştinilor, pe când ceilalţi regi şi principi creştini trândăvesc în lene, în
desfătări şi în lupte civile‖ (4).
Un alt polonez, cu numele de Wapowski, îl califică drept „strălucitul luptător foarte vestit prin
victoriile asupra turcilor‖, adăugind că: „vitejia şi succesul lui Ştefan erau renumite la popoarele
vecine, pentru experienţa în chestiunile militare şi faptele celebre săvârşite contra turcilor, tătarilor
şi ungurilor‖ (5).
Însuşi Sigismund I, regele Poloniei (1506-1548), (neîndoielnic martor ocular la dezastrul din Codrii
Cosminului, după campania vinovată împotriva Moldovei a lui Ioan Albert, din august-octombrie 1497),
adresându-se printr-o scrisoare lui Petru Rareş la un sfert de veac de la moartea nemuritorului domnitor îl
numeşte „Ştefan cel Mare‖ (Stephanus ille magnus) (6). Sub acest supranume este cunoscut în toate
limbile de mare circulaţie: Stephen the Great, Stephan der Grosse, Etienne le Grandd (7) etc., fără confuzie
cu alte personalităţi ale lumii.
Antonius Bonfinius, cronicarul şi istoriograful oficial al lui Matei Corvinul, regele Ungariei, cel din
urmă fiind aspru înfrânt de către Ştefan cel Mare în bătălia de la Baia din 1467, recunoaşte şi el calităţile
deosebite ale conducătorului Moldovei: „Era însufleţit pentru lucruri frumoase şi mândre, pe lângă
acestea activ şi straşnic la război‖ (8).
Cronica maghiară, cunoscută sub denumirea de Chronicon Dubnicense, îl prezintă pe Ştefan, după
lupta de la Vaslui (1475): „bun apărător al ţării sale şi al poporului său, care s-a împotrivit cu bărbăţie
(turcilor), în mijlocul ţării sale, gata să moară pentru ai săi‖ (9).
În legătură cu aceeaşi bătălie de la Baia, dominicanul Petru Ranzanus scrie: „Stăpânea atunci
întreaga ţară, un bărbat de energie fără pereche, numele căruia era Ştefan ... acesta deodată a atacat
oastea regelui şi a cîştigat victoria‖ (10).
Însuşi Papa Sixt al IV-lea adresează elogii lui Ştefan, atunci când scrie: „Faptele tale săvârşite... cu
înţelepciune şi vitejie, contra turcilor infideli, inamici comuni, au dus atâta celebritate numelui tăi, încât eşti
în gura tuturor şi eşti în unanimitate foarte mult lăudat (11).
Un italian contemporan mărturiseşte şi el: „Om foarte rafinat şi foarte fin în meşteşugul războiului‖
(12).
În sfârşit, pentru a încheia cu aceste mărturii externe, vom reproduce relatările mai complexe ale
medicului veneţian, Matei Muriano, care fusese la Suceava şi stătuse pe lângă Ştefan şi curtea sa,
îngrijindu-l de podagra (guta) de care suferea. Acesta consemnează că domnitorul: „este un om foarte
înţelept şi demn de mare laudă, foarte iubit de supuşi, căci e blând şi drept, foarte vigilent şi darnici" (13).
Din referinţele de până aici constatăm, cu îndreptăţită satisfacţie, că voievodul nostru este
supranumit „Cel Mare‖, că este o deplină concordanţă între aceste referinţe asupra meritelor sale
personale şi sociale, conturând o personalitate plenară, un conducător de stat şi militar de, mare elită,
aureolat de razele genialităţii. Conştiinţa europeană avea deplină dreptate să schiţeze un astfel de profil
moral, căci ea se convinsese „pe viu‖ că gigantica luptă a lui Ştefan fusese dusă de către acesta nu numai
pentru apărarea neatârnării Moldovei, ci şi pentru salvgardarea Europei de urgia lui Mahomed al II-lea,
cuceritorul Constantinopolului.
Este cazul să precizăm de asemenea că marele voievod al Moldovei a dus în general războaie de
apărare, defensive, şi nu de cucerire. Cu totul excepţională ni se pare mai ales mărturia elogioasă la
superlativ, dar în acelaşi timp veridică a lui Dlugosz. Într-adevăr, Ştefan era la vremea aceea singurul care
ar fi putut duce cu succes campania pentru alungarea turcilor din Europa şi pentru recucerirea
Constantinopolului.
Strălucirea unică pe care Moldova a dobândit-o datorită iradierii personalităţi covârşitoare a
voievodului nostru se poate vedea şi din numeroase mărturii interne. Astfel, cronicarul Macarie îl numeşte
în 1542 „Ştefan Voievod cel Viteaz‖, deci o primă calificare autohtonă, însoţitoare a numelui său de botez.
Deschizând cronica lui Grigore Ureche, la locul unde se începe istorisirea vieţii acestui domnitor, ne
atrage atenţia următorul titlu : „Domnia lui Ştefan Vodă ce-i zic cel Bun, feciorul lui Bogdan Vodă şi multe
războaie minunate ce-au făcut‖(14). Prin urmare, pe lângă calificativul de „Viteaz‖, un al doilea, de „cel
Bun‖. Acesta din urmă îi însoţeşte amintirea şi după moarte, în Pomelnicul mănăstirii Putna, în dreptul
numelui marelui voievod, se află adnotarea: „Acesta au fost dintâi întemeietor şi ziditor aceştii sfinte
mănăstiri. Acestuia îi zic Ştefan Vodă cel Bun şi Vestit‖ (15).
Aceeaşi cronică în capitolul intitulat: De(spre) moartea lui Ştefan Vodă cel Bun, prezintă
impresionanta caracterizare a persoanei, activităţii şi morţii voievodului: „Fost-au acest Ştefan Vodă om
nu mare de stătu, mânios şi degrabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe omorâea
fără judeţu. Amintrilea era om întreg la fire, neleneşu, 'şi lucrul său îl ştia a-l acoperi şi unde nu
gândiiai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vârâierea, ca
văzându-l ai săi, să nu îndărăptieaze şi pentru acela raru războiu de nu biruia.
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Şi unde biruia alţii, nu perdea nădejdea, că ştiindu-să căzut jios, să rădica deasupra
biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui şi ficiorul său, Bogdan Vodă, urma lui luasă de lucruri
vitejeşti, cum să tâmplă din pom bun, roadă bună ias.
Iară pre Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în mănăstire în Putna, carea
era zidită de dânsul. Atâta jale, de plângea toţi ca după un părinte al său, că cunoştiia toţi că s-au
scăpatu de (16) mult bine şi de multă apărătură. Ce după moartea lui până astăzi îi zicu sveti Ştefan
Vodă, nu pentru suflet, ce iaste în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru
lucrurile lui vitejăşti carele nimea den domni, nici mai nainte, nici după aceia l-au agiunsu.
Fost-au mai nainte de moartea lui Ştefan Vodă, intru acelaş anu, iarnă grea şi geroasă că nau fost aşa nici odinioară, şi decii preste vară au fost ploi grele şi povoae de ape, şi multă înnecare
de ape s-au făcuta. Au domnit Ştefan Vodă 47 de ani şi 2 luni şi 3 săptămâni şi au făcut 44 de
mănăstiri şi singur ţiitoriu preste toată ţara. Iar când au fost aproape de săvârşănia sa, chemat-au
vlădicii şi toţi sfetnicii săi, boiarii cei mari, şi alţii toţi câţi s-au prilejit, arătându-le cum nu vor putea
ţine ţara, cum o au ţinut el, ci socotind den toţi mai puternic pe turcu, şi mai înţelept au dat
învăţătură să să închine turcilor‖.
Trebuie să recunoaştem că această splendidă pagină antologică, în graiul bătrânesc al cronicarului,
ne impresionează profund şi astăzi, Ştefan este prezentat cu toată obiectivitatea, iar calităţile şi virtuţile
personale sunt preponderente. Pe lângă calificativul de „cel Bun‖ şi de „părinte al tuturora‖, i se mai zice
„sfântul‖, cronicarul exlicând acordarea acestei eminente denumiri ca o recunoştinţă a poporului pentru
eroismul său neegalat.
Vrednică de atenţie este şi corelaţia pe care Gr. Ureche stabileşte, desigur pe (baza credinţelor
populare, între semnele grele ale iernii şi ale verii anului 1504 şi trecerea fruntariilor acestei vieţi de către
marele, viteazul şi sfântul voievod al Moldovei.
Faptul ca supuşii lui l-au regretat ca pe un „părinte‖ al lor, al tuturor, ne duce cu gândul la unii
împăraţi romani, care, pentru merite cu totul remarcabile, erau denumiţi „pater Patriae‖. Ştefan cel Mare
merită cu prisosinţă să fie considerat de toată suflarea românească un adevărat „Părinte al Patriei‖.
Rezonanţa intimă pe care o capătă în sufletele noastre sfârşitul voievodului, la care ia parte, se
pare, însăşi natura, ne duce cu gândul la inspirata dramă istorică Apus de Soare a lui Delavrancea. Ştefan
cel Mare a fost şi a rămas pentru Moldova marele ei luminător, soarele ei. De altfel, oare nu se găseşte
această comparaţie în înseşi cântecele poporului român, cu care el îşi cinsteşte până astăzi eroul ?
„Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare / Seamăn pe lume nu are
Decât numai mândrul soare. / Din Suceava când el sare
Pune pieptul la hotare / Ca un zid de apărare etc.
Aceeaşi imagine artistică şi acelaşi sentimente se reîntâlnesc în creaţia eminesciană:
Cântau cu toţi pe Basarabii / Pe Domnii neamului Muşatin,
Pân' ce-ncheiau în gura mare / Cu Ştefan, Ştefan Domnul sfânt,
Ce nici în ceruri samăn n-are, / Cum n-are saman pe pământ !‖
(Umbra lui Istrate Dabija Voievod)
În felul acesta, literatura cultă continuă la un alt nivel elogiul pe care folclorul, cu cântecele populare,
cu legendele neamului nostim şi apoi cronicile şi alte mărturii, l-au păstrat în conştiinţa poporului român din
veac în veac, rezultând un tot complex vrednic de eroul nostru. De altfel, Ştefan cel Mare intrase încă
înainte de moarte în legendă. prin strălucitele sale victorii, cu o mână de oameni, împotriva unor hoarde
imense, a unor întinse regate şi imperii, cum a fost acela al otomanilor lui Mahomed al II-lea.
O domnie ca a lui nu s-ar fi putut realiza şi menţine decât bazându-se pe oameni de încredere,
disciplinaţi şi devotaţi integral domnului şi ţării (17). Practic el şi a menţinut aproape, lungă vreme,
colaboratorii cinstiţi, ascultători şi gata de sacrificiu, i-a promovat în demnităţi mai înalteşi le-a făcut tot felul
de favoruri şi înlesniri.
Se cuvine să reliefăm în acelaşi timp şi adevărul că marele domn ştia şi să ierte. Aşa este cazul cu
boierii care ţinuseră cu Petru Aron, ucigaşul tatălui său, cărora le-a făgăduit iertarea şi restituirea
proprietăţilor, dacă se vor întoarce în ţară şi vor recunoaşte noua domnie.
Tactica de luptă şi strategia de bază a lui Ştefan cel Mare justifică şi ele atitudinea necruţătoare faţă
de boierii şovăielnici şi faţă de vrăjmaşi. Nu li se lăsa cotropitorilor ţării decât un singur drum de urmat,
anume acela al cenuşii, al dărâmăturilor şi al fântânilor astupate sau otrăvite, căci totul era nimicit, pârjolit şi
scos din normal.
Că Moldova acestui providenţial conducător avea nevoie de oameni neînfricaţi şi gata la tot lucrul
cel bun se vede şi din faptul că epoca lui a însemnat şi o perioadă de mari construcţii, civile şi bisericeşti.
Dintre cele civile, menţionăm în primul rând cetăţile ţării, curţile domneşti şi casele boiereşti. El înalţă
cetatea de la Gâdinţi, de lângă Roman, pe aceea de la Chilia, reparându-le pe toate celelalte de pe Nistru
şi din interiorul ţării. Ne uimeşte şi astăzi informaţia că, la înălţarea Chiliei, într-un timp într-adevăr record,
de la 22 iunie 1479 până la 16 iulie acelaşi an, au fost folosiţi: „800 de zidari şi şaptesprezece mii de
ajutoare‖, ceea ce arată elocvent numărul imens al meşterilor şi iscusinţa organizării şantierelor, de care
ajunsese să dispună domnia marelui voievod (18), hotărât să fie mare ctitor de ţară.
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Dar amintirea statornică a lui Ştefan cel Mare şi veneraţia lui neîntreruptă a îmbrăcat şi alte forme
de exprimare. Astfel, la 13 noiembrie 1856, cu aprobarea lacomei stăpâniri austriece de atunci, care ne
răpise Bucovina, în 1775, cu Putna lui Ştefan cel Mare, soborul şi stareţul-arhimandrit al locaşului de
veşnică odihnă al voievodului, însufleţiţi de adânc respect şi evlavie, în rugăciuni şi cântări duhovniceşti, au
început cercetarea mormântului. După ce lespedea de marmoră a fost dată la o parte de către opt ţărani
bucovineni, s-a găsit acolo doar craniul destul de bine păstrat, unele oase sau frânturi de-ale acestora,
amestecate cu resturile de lemn ale sicriului şi câteva părţi ale mantiei domneşti. Nici urmă de odoare:
coroană, sabie, inele sau nasturi (19). Toate dispăruseră în devastările barbare, la care au fost supuse
biserica şi mormântul respectiv, de-a lungul trecutului atât de zbuciumat al acestei ţări române.
Luceafărul poeziei româneşti, animat de puternicele sale simţăminte patriotice, împreună cu Pamfil
Dan, adresează prin presă un apel tineretului român de pretutindeni. Acesta era chemat la 3/15 august
1871, cu prilejul hramului mănăstirii, la mormântul lui Ştefan cel Mare de la Putna, pentru a sărbători patru
sute de ani de la zidirea ei. Aici vine şi el însoţit de Ioan Slavici şi găzduiesc în Rădăuţi, la protopopul Ioan
Mândrilă (20). Serbările s-au desfăşurat cu deosebit fast şi cu adâncă rezonanţă în sufletele tuturor
românilor, mai ales că mormântul neînfricatului luptător pentru libertatea Moldovei se afla în captivitate. Cu
prilejul acesta, studentul de atunci, A. D. Xenopol, viitorul mare profesor, istoric român şi filosof al istoriei, a
rostit o remarcabilă Cuvântare festivă la serbarea naţională pe mormântul lui Ştefan cel Mare, apreciată în
mod deosebit şi de viitorul său student şi savant de renume mondial, de mai târziu, Nicolae Iorga (21). Din
fericire, presa aceasta o putem parcurge nemijlocit (22), spre a intui ideile şi sentimentele generoase ce o
străbat, pentru viitorul poporului român.
Astfel, pornind de la ideea că „bărbatul care reuşeşte să adune, după patru sute de ani, la
mormântul său, reprezentanţi din toate ţările unde trăiesc români este încă destul de puternic‖, se
ajunge la enumerarea ţelurilor înalte ale românilor formulate cuminte, la sugerarea modalităţii şi mijloacelor
împlinirii lor, astfel ca toţi „împreună... să înlesnească înrădăcinarea credinţelor, năzuinţelor şi
speranţelor noastre comune în unul şi acelaşi viitor şi să asigure împlinirea acestui viitor însuşi‖. În
continuare, se scot învăţămintele din viaţa lui Ştefan cel Mare, care pot duce la împlinirea eminentelor
idealuri generale ale sufletului românesc, în care acesta se implică de la sine. Remarcabilul discurs se
încheia cu o invocaţie ca „umbra măreaţă a lui Ştefan cel Mare‖ să se coboare şi să ocrotească
împlinirea şi doririle acestui popor „ce năzuieşte către nemurire‖.
Sărbătorile de la Putna au luminat şi însufleţit mii şi mii de romani, întărindu-i pentru evenimentele
istorice deosebite care au urmat. Iată deci, că Ştefan cel Mare, şi după moarte, a urmărit şi a redeşteptat
idealurile de neatârnare (1877) şi unitate naţională ale tuturor românilor (1916-1919).
Prin octombrie 1856, caimacamul de atunci al Moldovei, Toader Balş, antiunionist notoriu, agită
ideea ridicării în Iaşi a unei statui a lui Ştefan. Aceasta o făcea cu gândul întăririi patriotismului local al
moldovenilor, în detrimentul simţămintelor patriotice generale. Astfel el încerca o lovitură indirectă acţiunii
de unire a principatelor, ce se proiecta la orizont. De data aceasta, memoria lui Ştefan era manevrată
incorect, de un aliat al duşmanilor unirii, în sensul exact contrar luptelor strălucitului voievod.
Statuia ecvestră a lui Ştefan nu s-a înălţat atunci, ci mai târziu în 1883, şi a fost aşezată în faţa
fostului palat administrativ din Iaşi, unde se află şi astăzi. Ea a fost executată de sculptorul francez
Emmanuel Fremiet (1824-1910) (23), bine cunoscut mai ales prin statuia asemănătoare a Jeannei d'Arc,
de la Paris. Din nefericire opera nu este prea reuşită, ceea ce-l face pe N. Iorga să afirme cu justeţe:
„numai cine face parte dintr-un popor îi poate înţelege în adevăr eroii, îi poate iubi şi le poate da viaţă
bronzului, marmorei, picturii sau cântecului‖ (24).
În privinţa cuvântărilor rostite la inaugurarea statuii; acelaşi învăţat observă că s-au ţinut şi unele
discursuri în distonanţă „cu sfaturile înţelepte, pe care le dăduse studentul A. D. Xenopol celor mai bătrâni
decâ dânsul, la 1871". Şi adaugă imediat rezerva: „Afară de marele poet Eminescu, cunoscător desăvârşit
al poporului, al trecutului, minte adâncă şi bogată, inimă cuprinzătoare, de la care pornise şi gândul serbării
din 1871‖. De aici se vede cât de ataşat a fost Eminescu marelui Ştefan şi idealurilor sale româneşti, el fiind
prezent cu sărăcia, dar şi cu imensa bogăţie a geniului său, atât la Putna cât şi la dezvelirea statuii lui
Ştefan cel Mare de la Iaşi (25).
Altă dovadă a preţuirii slăvitului înaintaş o constituie medalia jubiliară, pe care statul român a pus-o
în circulaţie, cu prilejul sărbătoririi a patru veacuri de la moartea lui Ştefan. Pe reversul medaliei citim
următorul text, deasupra şi dedesubtul stemei Moldovei: „Marelui strămoş Ştefan Vodă, la împlinirea a
patru sute de ani de la şăvârșirea lui din viaţă, ca semn de recunoştinţă a neamului său (1504-1904)‖. Pe
avers, în jurul chipului voievodului purtând coroana Moldovei pe cap, se află textul: „ŞTEFAN CEL MARE
ŞI SFÂNT – 1457-1504‖ (26). „Mare şi sfânt‖ sunt în fond cele două supranume legate indisolubil de
amintirea faptelor sale, vrednică de-a pururi de pomenirea urmaşilor.
Din cele înfăţişate până aici s-a putut desprinde concluzia că două au fost apelativele mai durabile
cu care străinii şi poporul român, în totalitatea sa, au cinstit şi au însoţit amintirea lui netrecătoare: „cel
Mare‖ şi „cel Sfânt‖. Temeiurile şi mărturiile externe şi interne prezentate până acum au justificat în-deosebi
denumirea de „cel Mare‖. În cele ce urmează ne propunem să demonstrăm motivaţia celui de al doilea
apelativ.
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De la început trebuie să precizăm o evidenţă istorică: voievodul Ştefan cel Mare a fost un om
credincios, cu mare frică de Dumnezeu, un adevărat fiu duhovnicesc al Bisericii de Răsărit, cucernic
împlinitor al convingerilor sale ortodoxe. De bună seamă că acestea i le-a sădit în suflet tatăl său, Bogdan
al II-lea, şi mai ales mama sa, Doamna Oltea Maria, călugărită după omorârea soţului său la Reuseni.
Poporul român o laudă în legendele sale statornic, ca una care a dat sfaturi fiului său, în împrejurările
deosebit de dramatice pentru moşia strămoşească şi sfânta lor ţară.
Ne încredinţează despre aceasta, mai întâi, frumoasele sale pisanii ale numeroaselor şi strălucitelor
ctitorii, ajunse până la noi sau dispărute, cele mai multe dintre împodobitele sale documente interne sau
destinate străinătăţii şi însăşi inscripţia de pe lespedea mormântului său, de la mănăstirea Putna. Se ştie
că aceasta a fost alcătuită de el atunci când, meditând adânc asupra vieţuiri în lume şi în Dumnezeu, s-a
împăcat cu gândul că va veni clipa morţii, pentru care s-a pregătit cu calm şi inegalabilă aşezare
sufletească. În toate documentele amintite se intitulează fără excepţie: „Io Ştefan Voievod, din mila lui
Dumnezeu domn al Ţării Moldovei‖ (27). Iar altele, legate de înzestrarea unor mănăstiri, cum ar fi de
exemplu Putna veşnicei sale odihne, dar şi altele, au următorul preambul: „În numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh, Treime Sfântă de o fiinţă şi nedespărţită, iată eu, robul Stăpânului meu Isus Hristos, Io
Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn Ţării Moldovei‖. Ne dăm pe deplin seama că nu este vorba
aici de o simplă titulatură cancelaristică, de o formulă protocolară, ci de însăşi concepţia sa personală,
profesată convingător, despre cauzalitatea tuturor lucrurilor.
După tradiţie şi după vestigiile arheologice intrate în patrimoniul nostru naţional, cunoaştem că
Ştefan cel Mare a purtat întotdeauna cu sine, mai ales în nesfârşitele sale războaie, un triptic (28).
Pe el era, la mijloc, Mântuitorul, înconjurat de Maica Domnului şi de Sfântul Ioan Botezătorul, ceea
ce numim îndeobşte „Grupul deisis‖. Icoana se distinge printr-o rafinată tehnică a lucrăturii, prin subtilitate
cromatică şi prin ornamentaţia cu pietre preţioase. Tripticul se păstrează, până astăzi în Muzeul mănăstirii
Putna. Este şi aceasta o neîndoielnică dovadă a profundelor sale simţăminte religioase.
Impresionantă este de asemenea certitidinea domnitorului în eficacitatea rugăciunilor din biserici
atât pentru cei vii cât şi pentru cei adormiţi. În ctitoriile sale el însuşi le statorniceşte sorocul, cu grijă, cu
deplină cunoaştere a rânduielilor tipiconale ortodoxe, cu nestrămutată credinţă, nădejde şi dragoste de
Dumnezeu şi de oameni. În această privinţă sunt demne de remarcat numeroasele acte ale daniilor făcute
Putnei (29), Pobrotei (30), unde fusese înmormântată doamna Oltea-Maria şi unde se pare că fuseseră
aşezate şi oasele tatălui său, Zografului (31) de la Muntele Athos, care devine un fel de lavră a Moldovei.
Ilustrăm doar printr-un singur exemplar privitor la mănăstirea Zografu.
În primul înscris din 10 mai 1466, redactat la Suceava, după titulatura mai cuprinzătoare, de care
am luat cunoştinţă mai sus, citim: „...cu voia lui Dumnezeu Atotţiitorul, ne-am gândit cu gândul bun al
Domniei-mele şi cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să fac pentru mântuirea sufletului meu şi de asemenea
pentru sănătatea mea trupească şi pentru sufletul părinţilor mei şi ne-am legat şi am făgăduit să întărim
sfânta mănăstire, care este la Sfântul Munte numită Zografu, unde este hramul Sf. Mare Mucenic şi
purtător de biruinţă Gheorghe (32) şi am făgăduit să dau în fiecare an şi să trimit câte o sută de ducaţi
ungureşti‖.
„Iar pentru altă milă, pe care o va da Dumnezeu, cunoscătorul de inimi şi ochiul cel ce vede toate,
sfânta mănăstire şi biserică a lui Dumnezeu, egumenul şi preoţii şi toţi fraţii întru Hristos ce vieţuiesc acolo
să ţie şi să împlinească acest aşezământ, după rânduiala Sfintei Biserici şi după dorinţa noastră, cum o
vom arăta mai departe: înainte de toate să scrie pe domnia mea la Sfânta Proscomidie, după datina
Sfinţilor Părinţi şi după aşezământul Sfintei Biserici, şi să scrie şi pe doamna mea şi pe copiii noştri, dăruiţi
de Dumnezeu, Alexandru şi Elena, şi să stea în sf. pomelnic, cum este şi scris. Şi iarăşi până când va fi
mila lui Dumnezeiu Atotţiitorul asupra noastră şi vom fi în viaţă pe lumea aceasta, Sfânta Biserică să ne
cânte sâmbătă seara paraclis şi Duminica la prânz să se dea băutură. Marţea să ni se cânte liturghie şi la
prânz să se dea băutură; şi să se pomenească şi în fiecare zi la vecernie şi la pavecerniţă şi la miezul
nopţii şi la utrenie şi la liturghie şi la sfânta proscomidie şi unde este obiceiul Sfintei şi dumnezeieştii
Biserici. Aceasta să ni se facă cât vom fi în viaţă‖.
„Iar după trecerea anilor noştri, după trecerea vieţii noastre, în primul an să ni se facă şi să ni se
cânte sfântul parastas în sobor şi apoi slujbele de a treia zi, şi asemenea la a noua ei, la a 20-a zi, la a 40-a
zi şi la jumătate de ani şi iarăşi la un an, iar după trecerea unui an, de atunci să ni se cânte, în fiecare an,
într-o zi, în sobor de pomenire, seara parastas şi colivă şi băutură, iar dimineaţa sfânta liturghie şi colivă şi
iarăşi la prânz băutură, spre mângâierea fraţilor. Aceasta să rămâie aşa, cât va dăinui sfânta mănăstire.
Iar, noi, care ne-am scris, să fim ctitori şi să dăm în fiecare an o sută de ducaţi ungureşti, să-i dăm până la
moartea noastră, iar după viaţa noastră, pe cine va alege milostivul Dumnezeu să fie domn în ţara noastră,
sau din copiii noştrli, sau din rudele noastre... să împlinească sfântul obroc (33) al mănăstirii în fiecare an,
după aşezământul nostru‖.
La sfârşitul acestor rânduri, directe şi ceva mai extinse din gândirea, teologia şi concepţia despre
viaţă şi despre moarte a lui Ştefan, constatăm că ele sunt cu adevărat o pagină de antologie, de mare
înălţime morală şi creştinească, de inegalabilă frumuseţe sufletească. Este poate cea mai impresionantă
pagină din tot scrisul nostru vechi, insuficient studiat până astăzi, sub acest aspect.
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Recunoaştem în ea nu numai limba, alcătuirea frazei şi vorbirea personală a marelui voievod, ci şi
adânca lui concepţie teologică, identică cu aceea a Bisericii căreia i-a aparţinut cu fidelitate până la sfârşit.
Pentru soarele Moldovei, veşnicia care urmează acestei vieţi, pe care de altfel nimeni n-o poate contesta,
n-a fost o simplă vorbă, ci o tainică realitate, pentru care s-a pregătit cu grijă toată viaţa sa. În felul acesta
viaţa pământească a închinat-o celei veşnice.
Este demn de remarcat că pentru înaintaşii săi trecuţi în lumina cea neînserată, foloseşte expresii
de adâncă şi sinceră evlavie ortodoxă: „pentru sufletul şi mântuirea sfânt-răposatului nostru bunic
Alexandru Voievod cel Bătrân şi pentru sufletul şi mântuirea sfânt-răposatului părintelui nostru Bogdan
Voievod şi pentru sufletul şi mântuirea mamei noastre, Maria‖ (34). Urmează cei vii, căci aceştia din urmă
sunt întotdeauna precedaţi de cei defuncţi. După cum vedem, adevărată evlavie şi perfectă concordanţă
între vorbe şi fapte. Dar înainte de toate, documentul reflectă adevărul credinţei noastre despre legătura
tainică a unităţii dintre membrii Bisericii pământeşti cu aceia chemaţi la Izvorul vieţii.
În sensul comuniunii de dragoste, credinţă şi aspiraţii a diferitelor stări din cuprinsul Aşezământului
mântuirii pledează şi următorul amănunt biografic al eroului nostru. După legenda consemnată de
cronicarul Ioan Neculce, în O samă de cuvinte, Ştefan, în asprele zile de după bătălia de la Războieni, s-a
dus pentru sfat la Daniil Sihastrul. Acesta l-a îmbărbătat şi l-a îndemnat să continue luptele cu turcii, care
păreau complet încheiate din cauza pierderilor de oameni suferite, convorbire în urma căreia a ieşit iarăşi
victorios. Chilia sărăcăcioasă a acestui monah se poate vedea, până astăzi, la Voroneţul Bucovinei lui.
Gestul voievodului arată preţuirea sa pentru oamenii îmbunătăţiţi duhovniceşţe, pe care îi frecventa
Situaţia de mai sus se pare că s-a repetat şi cu un alt sihastru (retras în marea schimă) de la
Dobrovăţul Vasluiului (35), într-o altă împrejurare.
Conturul lăuntric al personalităţii religioase în primul rând, a marelui voievod moldovean se clarifică
mai mult, când analizăm întreaga motivaţie a ctitorilor sale. Pisaniile câtorva dintre ele arată simţăminte de
evlavie şi recunoştinţă nu numai rudelor, ci şi colaboratorilor sau supuşilor săi credincioşi. Este cazul cu
vestita biserică din Războieni, înălţată douăzeci de ani mai târziu, adică la 8 noiembrie 1496, exact pe locul
luptei, unde atâţia moldoveni viteji căzuseră „stropşiţi‖ de mulţimea armatelor lui Mahomed al II-lea, acela
care a desfiinţat strălucitul imperiu ortodox bizantin. După ce istoriseşte succint năvala otomanilor, ajutaţi
de Laiotă Basarab al Valahiei, pisania arată dureros: „Fură biruiţi creştinii de către păgâni şi căzu acolo
mare mulţime de ostaşi moldoveni... Pentru aceea a binevoit Io Ştefan Voievod... şi a zidit acest hram în
numele arhistratigului Mihail, pentru rugăciunea sa şi a doamnei sale, Maria, şi a fiilor săi, Alexandru şi
Bogdan, şi pentru pomenirea şi pentru sufletul tuturor binecredincioşilor creştini care au pierit aici. În anul
7004 (1496), iar al domniei sale anul al 40-lea curgător, luna noiembrie, 28‖ ? (36)
Din pisanie reţinem că osârdnicul domnitor nu-şi împlineşte scrupulos îndatoririle religioase de
pomenire numai faţă de membrii familiei sale, ci şi faţă de mulţimile de ostaşi care au luptat alături de el,
dându-şi viaţa pentru libertatea gliei străbune. Totodată nu-şi atribuie sieşi numeroasele şi strălucitele sale
biruinţe, ci lui Dumnezeu şi harului Său atoatecuprinzător. Iar atunci când a suferit şi câte o înfrîngere,
aceasta o consideră drept pedeapsă de sus (37): „Eu şi curtea mea am făcut ce mi-a stat prin putinţă şi s-a
întâmplat ceea ce ştiţi. Pe care lucru îl socot că a fost voinţa lui Dumnezeu, ca să mă pedepsească pentru
păcatele mele, şi lăudat să fie numele Lui" (38). Aceasta denotă, din partea sa, nu numai absenţa trufiei,
dar totodată conştiinţa păcatului inerent oricărui om virtuos, cu alte cuvinte, un adânc univers spiritual
creştin, plin de responsabilitate.
Pe făgaşul trăirii efective şi personale a credinţei sale religioase, putem menţiona şi alte fapte al
căror ecou, dintre multe altele, a ajuns până la noi. Amintim astfel gestul înzestrării şi al măritării unor fete
sărace (39). Există apoi dovezi sigure de eliberare din robie, care sunt atât de semnificative, încît ne duc cu
gândul la timpurile neotestamentare. Actul referitor la „Oană tătarul‖ este redactat cu asentimentul
(„credinţa‖) Bisericii şi în prezenţa mitropolitului Teoctist, a episcopului Tarasie de la „Târgul de Jos‖ şi a
egumenului Ioasaf de la Putna (40).
În sfârşit atitudinea creştinească premergătoare bătăliei de la Podul Înalt (Vaslui, 10 ianuarie 1475):
„Cu toţii s-au legat a posti patru zile eu pâine şi apă, dacă Dumnezeu va scoate din primejdie pământul
ostenelilor lor‖ (41). Cum Ştefan, în ziua aceea de marţi şi în zilele următoare, a obţinut cea mai mare
biruinţă din viaţa sa şi asupra celui mai puternic şi înverşunat duşman, voievodul şi oastea sa au împlinit cu
sfinţenie „postul de pâine şi apă pe care-l juruiseră lui Dumnezeu în clipele cele grele ale aşteptării‖.
Toate acestea sunt fapte autentic creştine, fapte ale dragostei de oameni a Ortodoxiei, ale
umanismului său românesc şi probe evidente ale trăirii efective a credinţei strămoşeşti. Şi ele întregesc
fericit portretul moral al lui Ştefan cel Mare, pentru ca poporul să-l fi putut numi, pe lângă „cel Mare‖, şi „cel
Sfânt‖. Fenomenul canonizării populare a ilustrului nostru domnitor a fost favorizat şi de atitudinea sa
generoasă faţă de Biserica Moldovei.
Ştefan s-a străduit să ridice acest aşezământ la o înflorire niciodată atinsă până la el. Mitropolia ţării
avea ca sufragane episcopiile de la Roman şi de la Rădăuţi, conduse de ierarhi cărturari şi patrioţi.
Cu toţii sunt des amintiţi, în termeni foarte reverenţioşi, în documentele emise de bine orânduita
cancelarie domnească. De altfel se întâlnesc frecvent în actele vremii şi stareţii mănăstirilor ("rugătorul
nostru...") şi numele a o sumedenie de preoţi, încît putem împărtăşi justificata convingere că,
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în timpul marelui domnitor, corpul clericilor şi monahilor moldoveni, de toate gradele şi categoriile, era
foarte numeros. Aceste realităţi documentare duc la concluzia evidentă că raporturile dintre Biserică şi
statul moldav al marelui Ştefan au fost dintre cele mai bune, mai armonioase şi, deci, pilduitoare. Ştefan
respecta Biserica, şi credincioşii ei ascultau de căpetenia supremă a ţării.
Pe lângă daniile, ajutoarele, înlesnirile acordate Bisericii moldovene, în totalitatea ei şi fiecărei
unităţi în parte, Ştefan este un inegalabil ctitor de mănăstiri şi biserici. De altfel, binecredincioşii creştini din
această scumpă latură a ţării noastre, care este Moldova şi Bucovina, când era vorba de o biserică mai
veche adeseori o atribuiau, cu mare uşurinţă, voievodului nostru. Cu cele peste 40 de ctitorii ale sale, pe
care le şi înzestrează în bună parte, Ştefan rămâne, cu siguranţă, cel mai mare ziditor de locaşuri de
închinare ortodoxă din Moldova şi unul dintre cei mai mari ai ţării întregi. Trebuie să accentuăm de
asemenea că în timpul său se alcătuieşte o sinteză unică în lume, între arta tradiţională bizantină, unele
contribuţii gotice şi elementele locale, cum ar fi decoraţia exterioară (ocniţe, firide, cornişe dinţate, cărămidă
aparentă, discuri smălţuite policrom şi figurate etc.) şi mai ales acoperişul, care completează atât de fericit
fizionomia exterioară a bisericii moldovene.
Lumina însăşi este studiată şi drămuită pe măsură ce pătrundem în sfântul lăcaş, ea proiectându-se
întotdeauna de sus, de la „Părintele tuturor luminilor‖, ca şi Harul dumnezeiesc care vine întotdeauna întru
întâmpinarea silinţelor omeneşti, pe calea mântuirii.
Toate aceste elemente fundamentale şi încă multe altele, ce n-au putut fi luate în considerare aici,
alcătuiesc ceea ce s-a numit, atât de judicios şi fericit, „stilul lui Ştefan cel Mare‖.
Precizăm că monumentul reprezentativ şi capodopera acestui stil este, cu siguranţă, biserica
Înălţării Domnului, din mănăstirea Neamţu, terminată la 14 noiembrie 1497. De ce a construit Ştefan atâtea
sfinte lăcaşuri de închinăciune? Răspunsul nu poate fi decât preocuparea înălţării poporului la cucerirea
unor valori sufleteşti perene, valori pe care el însuşi le-a preţuit în mod deosebit şi le-a experimentat.
Sub acelaşi imbold al marelui său suflet, arta înfloreşte în toate provinciile: pictura bisericilor, cu
valoroase elemente locale, sculptura în piatră, fina broderie, meşteşugitul lucru al metalelor, muzica
bisericească, frumoasele cărţi şi miniaturi care se scriu în mănăstirile lui, în frunte cu Putna şi cu Neamţu,
avându-l în capul seriei pe faimosul Gavriil Uric, al cărui minunat Tetraevanghel, din 1429, se află la
Biblioteca Bodleiană din Oxford. Din aceste nepreţuite documente istorice şi artistice care au ajuns peste
hotare, puţine s-au întors acasă. Numai drapelul lui Ştefan cel Mare, acela cu Sfântul Gheorghe călare
omorând balaurul, care aparţine mănăstirii Zografu, ne-a fost restituit de statul francez, la 28 iunie 1917, şi
se păstrează până astăzi la Muzeul de Istorie Naţională al R. S. România.
În Moldova lui Ştefan se ştiu şi unele lucruri minunate despre marele înaintaş. Astfel se zice „că el a
murit şi că pe mormântul lui a ars trei zile şi trei nopţi o lumină, pe care n-o aprinsese nimeni. Moartea nu ia luat simţirea şi când neamul lui suferă, strămoşul plânge în mormântul său‖. Că va veni vremea când se
va scula, pentru a face dreptate poporului său şi a-i asigura pacea şi fericirea definitivă. După aceea se va
„culca iarăşi în mormântul lui de la Putna, dormind acum pe veci cu drepţii‖ (42).
Poporul are un adânc respect, o sinceră evlavie şi chiar un cult pentru Ştefan. De aceea i-a zis „cel Sfânt‖.
El l-a cântat în variate creaţii ale sale, în legende, în basme şi în alte creaţii folclorice. Unele ecouri şi
accente ale acestora au trecut şi în versurile româneşti nemuritoare ale Luceafărului românilor. Acesta i-a
dedicat mai multe poezii, în frunte cu Închinare lui Ştefan Vodă, cu ocazia serbărilor de la Putna (43) ş.a.
La hramurile Putnei, mulţimi întregi de credincios, de pretutindeni, se închină şi astăzi cucernic în
faţa mormântului ctitorului, făcând metanii adânci, iar unii îi şi sărută lespedea rece... Cu toţii se simt acolo
ca şi în faţa sufletului său întreg şi drept... Îi ascultă mesajul ne trecător, în cea mai curată evlavie, revenind
apoi la casele lor împăcaţi. La mormântul lui Ştefan de la Putna osârdnicilor sale strădanii, arde fără
încetare candela pe care i-au aprins-o urmaşii. Mai vârtos străluceşte mereu pe firmamentul simţirii şi
conştiinţei româneşti ca steaua polară care nu apune niciodată şi-i poate astfel călăuzi pe toţi cei ce străbat
marea acestei lumi. Un personal sârguincios şi devotat, în frunte cu stareţul, împlineşte toate rânduielile
stabilite de marele voievod, încă fiind în viaţă, şi tot ce cred ei că i se mai cuvine... Înalţii Ierarhi ai
Moldovei, din vremea din urmă, Iustin şi Teoctist, au pus şi continuă, cu deosebită râvnă, să pună în
valoare cuviincioasă toată imensa lui moştenire. Şi nu numai la acestea se rezumă cultul care i se aduce
constant lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.
În încheiere subliniem că însuşi sufletul şi întreaga conştiinţă a neînfricatului conducător se
întâlneşte într-un document de valoare unică. Prin el se justifică încă o dată mai mult evlavia cu care
numele său este pomenit până astăzi la noi şi în largul creştinătăţii. Este vorba de scrisoarea pe care
acesta a adresat-o cârmuiturilor Europei, la 25 ianuarie 1475, îndată după victoria de la Vaslui. Pentru
cuprinsul ei atât de elocvent, mai ales că împărtăşim convingerea că a fost dictată nemijlocit de nemuritorul
voievod al Moldovei, vom reproduce cea mai mare parte a ei: „Prea luminaţilor, prea puternicilor şi aleşilor
domni a toată creştinătatea, cărora această scrisoare a noastră va fi arătată sau de care ea va fi auzită.
Noi, Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al ţării Moldovei, mă închin cu prietenie vouă tuturora,
cărora vă scriu şi vă doresc tot binele şi vă spun domniilor Voastre că necredinciosul împărat al turcilor a
fost de multă vreme şi este încă pierzătorul întregii creştinătăţi şi în fiecare zi se gândeşte cum ar putea să
supuie şi să nimicească toată creştinătatea.
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De aceea, facem cunoscut Domniilor Voastre că pe la Boboteaza trecută, mai susnumitul turc a
trimis în ţara noastră şi împotriva noastră o mare oştire, în număr de 120,000 de oameni... (urmează
înşirarea celor zece nume de căpetenii turceşti, printre care şi Laiotă Basarab al Ţării Româneşti, n.n.).
Auzind şi văzând noi acestea, am luat sabia în mână şi cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru
Atotputernic am mers împotriva duşmanilor creştinătăţii, i-am biruit şi i-am călcat în picioare şi pe toţi i-am
trecut sub ascuţişul săbiei noastre; pentru care lucru lăudat fie Domnul Dumnezeul nostru! Auzind despre
aceasta, păgânul împărat al turcilor îşi puse în gând să-şi răzbune şi să vină în luna mai cu capul său şi cu
toată puterea împotriva mea şi să supuie ţara noastră, care este poarta creşti-nătăţii, şi pe care Dumnezeu
a ferit-o până acum. Dar dacă această poartă, care este ţara noastră, va fi pierdută - Dumnezeu să ne
ferească de aşa ceva - atunci toată creştinătatea va fi în mare primejdie. De aceea, ne rugăm de Domniile
Voastre să ne trimiteţi pe căpitanii voştri împotriva duşmanului creştinătăţii până mai este vreme, fiindcă
turcul are acum mulţi protivnici şi din toate părţile are de lucru cu oamenii ce-i stau împotrivă, cu sabia în
mână. Iar noi, din partea noastră făgăduim, pe credinţa noastră creştinească şi cu jurământul domniei
noastre că vom sta în picioare şi ne vom lupta până la moarte, pentru Legea creştinească, noi cu capul
nostru. Aşa trebuie să faceţi şi voi, pe mare şi pe uscat, după ce, cu ajutorul lui Dumnezeu cel Atotputernic,
noi i-am tăiat mâna dreaptă. Deci, fiţi gata fără întârziere. Dată în Suceava, în ziua de Sfântul Pavel, luna
ianuarie, în 25, anul Domnului 1475, Ştefan Voievod, Domnul Ţării Moldovei‖ (44).
Remarcăm, mai întâi, că scrisoarea pomeneşte de şapte ori numele lui Dumnezeu şi alte
echivalente ale numirii Lui şi de nouă ori creştinătatea şi credinţa creştină, într-un spaţiu doar de o pagină.
Pentru credinciosul şi viteazul nostru voievod, ţara sa împlineşte rolul de „poartă a creştinătăţii‖,
cum n-o numise nimeni până la dânsul, cu sacra menire de a fi pavăză şi zid de apărare al întregii Europe;
dacă totuşi această poartă va cădea - cum gândeşte el cu luciditate -, „atunci toată creştinătatea va fi în
mare primejdie‖. Evoluţia istorică a arătat că, la adăpostul bătăliilor şi victoriilor marelui Ştefan, Europa a
putut să-şi construiască în tihnă catedralele, universităţile şi celelalte bunuri materiale şi spirituale, cu care
se mândreşte până astăzi.
Adresându-se căpeteniilor creştine ale Europei, Ştefan cel Mare şi Sfânt o face fără discriminare de
apartenenţă confesională, îndemnându-le stăruitor să alcătuiască un front comun de rezistenţă şi de
apărare a tuturor valorilor creştinătăţii. Prin această atitudine, el se dovedeşte un incontestabil precursor al
principiilor Mişcării Ecumenice din zilele noastre, mişcare în care Biserica Ortodoxă Română activează cu
autentic duh evanghelic, fiind convinsă că ea, în pofida unor deficienţe, constituie totuşi o mare
binecuvântare a veacului nostru.
Ştefan a fost cu siguranţă, la vremea sa, singura căpetenie cu conştiinţă creştină europeană, care,
dacă ar fi fost ascultată şi urmată efectiv, ar fi putut arunca pe musulmani din partea Europei cucerită de ei
până atunci şi restaura imperiul creştin al marelui Constantin.
Pentru ai săi, el rămâne marea şi sfânta lor mândrie şi cel mai de seamă conducător de ţară, din
toate punctele de vedere, şi din toate cele trei mari provincii româneşti, atât de pătimitoare în tot trecutul
lor. Îndelunga şi zbuciumata domnie a ilustrului voievod nu reprezintă numai o perioadă de mare şi sinceră
afirmare a crezului său personal - credinţa creştină -, numai o epopee de aspră confruntare militaro-politică,
ci şi o adevărată epocă, şi încă o epocă de prodigioase împliniri şi de înfloritoare creaţii culturale, artistice,
religioase, al căror prim motor a fost covârşitoarea sa personalitate.
De aceea poporul român îl numeşte cu netăgăduitul său simţ de adevăr „Ştefan cel Mare şi Sfânt‖,
rezumând astfel tot respectul şi evlavia pe care i-a acordat-o de-a lungul veacurilor. Aceste profunde
sentimente sunt exprimate în mod emoţionant de către doi mari istorici astfel:
„Un om minunat, un sfânt cum nu mai poate răsări altul: căci el era izvorul a toată vitejia, el
era fântâna tuturor dreptăţilor, el era marea bunătăţilor”... „Nici un colţ de ţară n-a rămas nesfinţit
de biruinţele lui sau de suferinţele cu care le plătea”... "Tot ce a fost pe acest pământ se topeşte în
lumina lui” şi „Vor şti poeţii, scriitorii de azi 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?‖ (45).
În sfârşit, C. C. Giurescu, cel mai de seamă istoric al românilor din vremea din urmă, conchide în
deplină consonanţă cu noi: „Această unanimitate de elogii ne arată cât de puternică a fost personalitatea lui
Ştefan, cât de mult a impresionat ea pe contemporani şi pe urmaşi. Şi duşmanii au trebuit să recunoască
marile sale însuşiri, să se încline în faţa faptelor, care vorbesc mai limpede decât orice laude; pe temeiul
acestor fapte, care nu s-au limitat la un singur domeniu, ci au îmbrăţişat întreaga viaţă a poporului, în toate
manifestările ei, socotim, noi pe Ştefan, cel mai mare dintre toţi domnii noştri. Mihai Viteazul a strălucit prin
vitejia sa şi prin reunirea - câteva luni numai - a tuturor celor „de un sânge şi de o lege‖, sub aceeaşi
cârmuire; Brâncoveanu şi-a câştigat o eternă glorie prin sprijinul ce a dat vieţii culturale, prin admirabila
înflorire artistică din vremea lui; alţi domni, ca Matei Basarab, au fost buni gospodari; nimeni însă, ca
Ştefan, n-a izbutit să concentreze armonios, în persoana sa, însuşiri atât de variate şi să realizeze opere
atât de însemnate. Gloria lui va străluci veşnic în istoria patriei noastre‖ (46).
Pr. Prof. dr. Al. I. Ciurea
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 577-597, Dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare în evlavia poporului român.
PORTRETUL DUHOVNICESC AL SFÂNTULUI ȘTEFAN CEL MARE
―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?
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.
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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 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.‖
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.
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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.
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‖.
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.
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. 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.
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.
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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. 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.
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 dăruindule 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.
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.
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‖.
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. 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.
Iubirea de vrăjmaşi este cea mai înaltă poruncă a Mântuitorului Iisus Hristos și doar sufletul în care șia 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.
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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.
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.
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. 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. 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.
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)
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„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. Ştia că „în zadar se osteneşte cel ce
priveghează dacă nu întăreşte Domnul cetatea‖.
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.
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.
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. 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.
Sursa - "De veghe în Casa Măriei Sale, File de pateric de la Mănăstirea Putna", Editura Mitropolit Iacov
Putneanul, 2017
SFINTE MOAȘTE
Mormântul Sfântului se află la Mănăstirii Putna, comuna Putna,
judeţul Suceava (la 30 km nord-vest de Rădăuţi).
Sfântul și fericitul voievod Ștefan cel Mare, pentru multele
sale biruințe împotriva celor necredincioși, pentru multele sale
mănăstiri și biserici pe care le-a zidit pe pământul Moldovei, ca și
pentru evlavia și frica sa de Dumnezeu, a fost trecut de popor în
ceata sfinților.
Apoi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a
canonizat la 20 iunie 1992, cu zi de prăznuire la 2 iulie.
Mormântul său adevărat se află în mijlocul naosului bisericii
Mănăstirii Putna, ca semn al smereniei pentru sângele vărsat în
multele sale războaie, ca toți cei ce intră și ies din biserică să
pășească pe mormântul lui.
Iar piatra de mormânt din partea dreapta a gropniței este și
ea cinstită de credincioși, căci aici se închină și-i săruta icoana
fiecare pelerin care ajunge la Sfânta Mănăstire Putna.
Sursa: Sfinte Moaşte din România
120

SFINȚII MUCENICI EPICTET ŞI ASTION
(8 Iulie)
TROPAR, GLAS 1

Pe cei de o cinste cu Ermolae şi cu Pantelimon, pe Epictet
– dascălul cel înţelept - şi pe Astion – ucenicul cel mult râvnitor,
veniţi toţi credincioşii să-i lăudăm, pe mucenicii lui Hristos şi
podoaba Dobrogei, zicând: bucuraţi-vă, cei ce de-a pururi
mijlociţi pentru sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Pe malul lacului Razelm, care în antichitate se numea
Halmyris (sol, apă sărată), nu departe de braţul Sfântul
Gheorghe al Dunării şi de actualul sat Dunavăţul de Jos, se află
ruinele unei fortăreţe romano-bizantine care au fost identificate
de învăţaţi cu cetatea Halmyris.
Aceasta n-a fost cercetată niciodată prin săpături arheologice şi de aceea cunoştinţele noastre
despre ea sunt destul de sumare. Unele ştiri izolate le avem din itinerariile antice care, indicând numele de
cetăţi de pe drumurile principale ale imperiului, menţionează şi Halmyris. De asemenea, la câţiva istorici şi
scriitori din epoca bizantină găsim scurte informaţii despre cetatea dobrogeană (1). Dintre aceştia amintim
pe istoricul Procopie de Cezareea (secolul al VI-lea), care relatează că cetatea Halmyris se află în colţul cel
mai îndepărtat al Sciţiei şi că a fost refăcută de Justinian (2). Ea mai apare într-o listă de episcopate
dependente de Patriarhatul de Constantinopol, aflându-se sub jurisdicţia imediată a mitropolitului
Tomisului, împreună cu alte 13 episcopii ale provinciei Sciţia (3).
Dar până astăzi, ştirile cele mai ample şi mai importante despre Halmyris le avem în legătură cu
pătimirea aici a doi martiri Epictet şi Astion, poate cei mai vechi martiri de pe teritoriul României, despre
care avem informaţii amănunţite. Potrivit datelor din actul lor martiric, Epictet şi Astion ar fi pătimit,
mărturisindu-şi credinţa în Hristos, în anul 290, ca urmare a persecuţiei dezlănţuie de împăratul Diocleţian.
Tot în legătură cu martiriul lor este menţionat şi primul episcop al Tomisului (cel dintâi din România),
Evangelicus, care a venit la Halmyris în acea vreme.
Actul martiric al Sfinţilor Epictet şi Astion este plin de amănunte cu privire la viaţa, activitatea şi
pătimirea lor. Din păcate, el ni se păstrează astăzi doar într-o copie din secolul al XV-lea; aflată în arhiva
bisericii Mântuitorului, din Utrecht. Publicată în anul 1615 de învăţatul iezuit Herbert Rosweyde (+1629) (4),
iniţiatorul marii colecţii hagiografice Acta Sanctorum, valoarea ei documentară a fost privită multă vreme cu
rezerve, pe motiv că ştirile din ea n-ar fi confirmate şi de alte documente.
Nu mult timp după exprimarea acestor rezerve, şi anume în anul 1921, învăţatul benedictin Dom
Germain Morin descoperea chiar în Martyrologium Hieronymianum, la ziua de 23 mai, pomenirea Sfinţilor
Epictet şi Astion, afirmând totodată că rezervele exprimate asupra lor nu sunt justificate (5). Alt cercetător
constată că actul martiric dezvoltat, aşa cum se păstrează în amintita copie de la Utrecht, a fost alcătuit mai
târziu, poate în secolul al IV-lea (6). În tot cazul, aşa cum se va vedea mai departe, el conţine unele
elemente mai târzii decât anul 290, când se pretinde chiar de actul martiric că Epictet şi Astion au murit la
Halmyris.
Să lăsăm acum cuvântul acestui document, să ne istorisească viaţa, minunile şi moartea curajoasă
a celor doi martiri.
Pe vremea nelegiuitului împărat Diocleţian, trăia în părţile Răsăritului (foarte probabil în Asia Mică)
(7) un preot cu numele Epictet, care ducea o viaţă cu totul curată şi evlavioasă. Din fragedă copilărie, el
fusese crescut în frica de Dumnezeu, urmând poruncile Mântuitorului. Ca şi odinioară Samuel, a fost cinstit
din tinereţe cu haina preoţiei şi plin de harul lui Dumnezeu el făcea multe semne şi minuni. Adeseori, prin
puterea rugăciunii sale, putea deschide ochii orbilor, vindeca pe leproşi şi pe ologi şi scotea duhurile
necurate din cei îndrăciţi.
Odată, pe când stătea acasă şi-şi făcea obişnuita rugăciune către Hristos, i-a fost adusă fiica unui
funcţionar, care era paralitică în aşa măsură, că nu putea mişca altceva decât limba. Tatăl său, aducând-o
la uşa preotului, a lăsat-o afară şi a intrat la sfânt rugându-l fierbinte să-i tămăduiască fiica. Auzind acestea,
preotul a zis tatălui s-o aducă înăuntru, apoi s-a rugat cu ardoare, a uns cu ulei sfinţit corpul fetei şi ea s-a
făcut sănătoasă. Înălţând rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu, împreună cu părinţii, Epictet i-a îndemnat
pe aceştia să facă de acum înainte fapte de evlavie în fiecare săptămână. I-a lăsat apoi să plece.
Altădată i-a fost adus un îndrăcit şi, din momentul când a ajuns: lângă omul lui Dumnezeu, duhul cel
rău a început să strige şi să zică timp de trei zile: „O cruce, o chin, nevinovat sunt pus la cazne! Cât de bine
îmi mergea când eram în Frigia!‖ (8). Certat de Sfântul Epictet, duhul cel rău a trebuit după trei zile să
părăsească trupul în care se cuibărise. Izbăvit de diavol, omul a adus îndată mulţumire Mântuitorului
Hristos.
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În altă zi i-au înfăţişat lui Epictet o femeie oarbă. Aceasta plângea cu amar că medicii n-o putuseră
vindeca şi-l ruga fierbinte să-şi pună dreapta sa peste ochii ei, căci aşa se va vindeca. Sfântul i-a îndeplinit
rugămintea şi femeia şi-a recăpătat vederea.
Mai departe, actul martiric povesteşte întâlnirea dintre Epictet şi Astion. Acesta din urmă era un
tânăr chipeş, fiul unui om cu vază din oraş, foarte bogat. Mama sa era şi ea de viţă nobilă, fiica senatorului
Iulian. Părinţii îl iubeau nespus, fiind şi singurul copil, privindu-l ca pe odorul lor cel mai de preţ. În
convorbirea cu tânărul Astion, Epictet îi lămureşte acestuia care este adevăratul nestemat al vieţii,
spunându-i că aurul de aici nu reprezintă cea mai mare valoare, deoarece el înşală multe suflete. La fel şi
argintul. „- Vino, îi zice el, şi-ţi voi arăta care aur trebuie să alegi şi după care argint trebuie să tinzi. Este
acela pe care Domnul şi Mântuitorul nostru l-a dat celor ce cred în El. Tatăl tău, pe care-l vezi, nu este
adevăratul tău tată, ci atotputernicul Dumnezeu este tatăl tău. Acesta a poruncit, şi tu ai devenit om, El a
hotărât, şi tu te-ai plămădit în pântecele mamei tale. El a voit, şi tu ai putut ajunge până la vârsta tinereţii.
De asemenea, mama noastră adevărată nu este fiinţa pe care o vedem, ci aceea care rămâne veşnic
nemuritoare, ridicată în Hristos şi prin Hristos la locaş ceresc şi care şi de noi oamenii trebuie să fie
recunoscută ca mama noastră sfântă, anume Biserica‖.
A doua zi, tânărul s-a sculat în revărsatul zorilor şi s-a îndreptat în grabă spre harnica albină, în
acelaşi loc unde cu o zi înainte gustase din florile cereşti. Intrând în locuinţa preotului lui Hristos, Astion a
avut cu acesta o lungă convorbire şi la sfârşit i-a zis: „- Îngăduie-mi să fiu chiar de astăzi catehumen (9) şi
supune-mă la post atâtea zile câte crezi de cuviinţă; după trecerea acestui timp doresc să primesc Botezul.
Atunci îmi voi fi înguşit tot ce priveşte religia, creştină şi, te rog ca după aceea să părăsim amândoi acest
oraş şi să ne ducem într-o ţară îndepărtată, acolo unde ne va îndrepta Duhul Sfânt, ca nu cumva tatăl meu
să-mi schimbe gândul curat cu lacrimile sale‖.
După ce a împlinit dorinţele înţeleptului tânăr, Preotul Epictet şi ucenicul său, Astion, au părăsit
oraşul, s-au îmbarcat pe o corabie şi au sosit la graniţa sciţilor, oprindu-se în oraşul halmyrenilor, unde nu
era nimeni care să-i cunoască sau să le ştie ţara. În timpul când cei doi bărbaţi îşi puneau în aplicare
sfântul lor refugiu, părinţii lui Astion îşi căutau fiul şi tare se tânguiau că nu-l găsesc. Plângând, tatăl zicea:
„- Nu ştiu unde şi încotro să mai trimit slugile să-l caute, ca să găsesc pe stâlpul bătrâneţilor mele, raza
vieţii mele, porumbelul cel mai frumos, perla oraşului, înţeleptul înţelepţilor‖. Nemângâiata mamă îşi rupea
hainele de pe ea, îşi frângea mâinile strigând de durere, fiindcă pierduse podoaba vieţii sale.
Actul martiric da mai departe indicaţii geografice asupra loculul debarcării lui Epictet şi Astion, care
toate duc spre concluzia că au poposit pe meleagurile unde învăţaţii moderni localizează cetatea
dobrogeană Halmyris (comuna Dunavăţul de Jos).
După ce s-au stabilit aici, Epictet şi Astion au continuat să ducă viaţa lor curată, aşa cum trăiseră în
patrie. Epictet a făcut şi aici multe semne şi minuni. Unei femei i-a vindecat fiul surdo-mut şi în acelaşi timp
paralitic. Cel vindecat a lăudat pe Dumnezeu, s-a convertit şi împreună cu el mai mult de 1000 de locuitori
din Halmyris, care asistaseră la minune. Şi Astion a căpătat darul facerii de minuni, având o deosebită
putere asupra diavolului.
Actul martiric istoriseşte că într-o zi, pe când mergea grăbit spre Dunăre ca să ia apă, s-a întâlnit cu
un om care era chinuit de duhul cel rău. Apropiindu-se de el, Astion s-a rugat, a făcut semnul crucii peste
frunte şi peste celelalte părţi ale corpului şi în aceeaşi clipă duhul cel rău a fugit din el grăind: „Prin credinţa
ta, o Astion, şi prin curăţia sufletului tău ai primit de la Mântuitorul putere împotriva neamului nostru‖.
Altă dată Astion a văzut cum un om a căzut de la mare înălţime şi zăcea la pământ pe jumătate
mort. În taină s-a rugat fierbinte lui Hristos, şi-a amintit de Sfântul Apostol Pavel cum l-a salvat pe Eutihie,
care căzuse de la o fereastră, cum Petru i-a dat putere să meargă lui Eneea, care zăcea de opt ani pe
patul de suferinţă. L-a implorat pentru nefericitul din faţa lui, zicând că „şi acesta este unul din turma Sa‖.
Atunci a rostit Astion către cel căzut cuvintele Sfântului Apostol Petru: „- În numele lui Hristos, ridică-te şi
umblă!‖. Astion l-a ridicat şi acesta a devenit apoi unul din catehumenii săi, botezîndu-l după aceea.
Cei doi sfinţi, Epictet şi Astion, îşi petreceau astfel viaţa în rugăciune şi sfinţenie, făcând adesea
minuni şi semne.
Dar în vremea aceea a sosit în oraşul Halmyris comandantul Latronianus, cu scopul să rezolve
unele treburi administrative şi militare. În a patra zi de la sosire, i s-a raportat de către unii din funcţionarii
săi că există în oraş doi străini, care ar fi „vrăjitori‖ şi „ghicitori‖ şi că prin cuvântările lor au întors pe mulţi de
la cinstirea zeilor. Auzind acestea, comandantul s-a înfuriat şi a dat ordin ca după apusul soarelui cei doi
sfinţi să fie arestaţi şi duşi la închisoare. Pe drum, ei cântau psalmi, rosteau lungi şi fierbinţi rugăciuni şi sau înţeles ca a doua zi când vor fi duşi la judecată, să nu spună nimic despre familia lor şi despre ţara de
unde veneau, ci doar să repete că ei sunt creştini, că acesta este numele, neamul şi patria lor şi că ei nu
sunt altceva decât cinstitori ai Dumnezeului adevărat. Foarte devreme în ziua următoare, comandantul
Latronianus a poruncit să fie făcută o tribună în mijlocul oraşului şi acolo să fie chemat cât mai mult popor.
Apoi, au fost aduşi acuzaţii, iar Latronianus abia putea să-i privească, deoarece faţa lor strălucea ca
soarele. Epictet era un bărbat cam de 60 de ani, înalt şi cu barba încărunţită, iar Astion, un tânăr de 35 de
ani, frumos la înfăţişare. În cursul audierii, cei doi sfinţi îşi mărturiseau credinţa în Iisus Hristos şi arătau că
ei nu pot să se închine zeilor.
122

Înfuriat, dregătorul a defăimat pe Dumnezeul lor şi a poruncit ca amândoi să fie legaţi, chinuiţi şi să
li se rupă carnea de pe corp cu gheare de fier. Cei torturaţi nu răspundeau la toate decât cu cuvintele: „Noi suntem creştini, facă-se cu noi voia lui Dumnezeu‖.
Unuia dintre judecători, pe nume Vigilantius, auzind din gura martirilor cum cinstesc şi mărturisesc
fără încetare credinţa în Iisus Hristos, nu i-au ieşit din minte aceste cuvinte timp de trei zile; în a patra zi s-a
dus şi a mărturisit: „Eu sunt creştin, facă-se şi cu mine voia lui Dumnezeu‖. Vigilantius s-a dus la martiri în
închisoare, ca să primească de la ei însemnul şi garanţia vieţii. Apoi, împreună cu casa sa, au devenit cu
toţii ucenicii Mântuitorului. Mai târziu, fostul judecător a luat trupu-rile martirilor şi le-a înmormântat cu mare
cinste.
În a cincea zi, cei doi sfinţi au fost iarăşi aduşi la judecată. Atunci Epictet a rostit o cuvântare, care
s-a terminat cu cuvintele: „Noi suntem creştini‖. Latronianus s-a înfuriat şi urla ca un leu: „Aduceţi sare şi
oţet şi frecaţi cu ele rănile de deasupra, puneţi smoală şi grăsimi într-un cazan şi când vor începe să fiarbă
în clocot, aruncaţi pe încăpăţînaţii aceştia înăuntru‖. Auzind porunca, cei doi sfinţi repetau şi mai aprig
cuvintele: ‖Suntem creştini, facă-se cu noi voia lui Dumnezeu‖. Dar la tortura care li se pregătise, ei au
rămas nevătămaţi şi de aceea au fost condamnaţi ca 30 de zile să nu primească nimic de mâncare şi de
băut. Atleţii lui Hristos s-au hrănit însă din bogăţia Cuvântului lui Hristos, întărindu-se zilnic cu pâinea care
coboară din cer, cântând psalmi şi cântece sfinte.
Pe când Epictet şi Astion îndurau chinuri, a apărut la Halmyris un străin care, văzând pe Astion în
faţa scaunului de judecată, l-a recunoscut şi a ştiut din ce neam se trage. Degrabă s-a suit în corabie, a
călătorit pe mare şi a ajuns la ţărmul ţării de răsărit unde trăiau părinţii lui Astion. El le-a spus ce a văzut şi
auzit în legătură cu fiul lor. Actul martiric redă cuvintele pe care le-au rostit părinţii lui Astion, când au aflat
această veste cu totul neaşteptată. Mama a zis că vrea să devină creştină şi că, dacă ar fi nevoie, va
înfrunta şi martiriul. Însoţiţi de trei slujitori, părinţii s-au îmbarcat în graba şi călătorind pe mare au ajuns în
oraşul Halmyris, din ţara sciţilor (Dobrogea). Aici, ne spune actul martiric, că „episcopul şi întâistătătorul
sfintelor biserici, era prea fericitul Evangelicus‖ (10).
După scurgerea celor 30 de zile au fost aduşi din nou în faţa judecăţii cei doi martiri. Latronianus a
început prin a zice că el încă nu ştie de unde vin ei şi din ce neam se trag şi fiindcă ei nu vor să spună îi
consideră demoni; apoi îi condamnă la moarte prin tăierea capului. Atât Epictet cât şi Astion şi-au mărturisit
din nou credinţa în Hristos, zicând că ei demoni nu sunt, ci că ei au scos demonii din oameni cu ajutorul lui
Hristos, şi anume pe acei demoni pe care judecătorii îi cinstesc şi li se roagă ca la nişte dumnezei. Auzind
acestea, Latronianus a poruncit slujitorilor să-i lovească peste gură cu pietre şi să-i lege din nou. Dar
pentru că fi în urma acestor chinuri ei au rămas senini şi veseli, dregătorul a dat ultima poruncă, cerând să
fie scoşi afară din cetate şi acolo să li se taie capul. Cu braţele întinse şi cu privirea ridicată la cer,
mucenicii au rostit o lungă rugăciune, iar poporul a răspuns „amin !‖. Epictet a lăsat mai întâi pe Astion să i
se taie capul; acesta, spunând o rugăciune, a terminat-o cu cuvintele Mântuitorului: „În mâinile Tale
încredinţez duhul meu‖. Epictet s-a aşezat peste trupul ucenicului său şi îndată i s-a tăiat şi lui capul. Toţi
cei care au fost de faţă, creştini ori păgâni, se minunau de bunul învăţător Epictet şi de desăvârşita
ascultare a ucenicului său; cu lacrimi ei au adus mulţumire lui Dumnezeu.
Actul martiric spune mai departe ca trupurile mucenicilor erau albe ca zăpada şi că cei care
sufereau de vreo boală, durere sau aveau griji, şi se atingeau cu credinţă de ele, sau le sărutau cu evlavie,
se vindecau.
La apusul soarelui, Vigilantius împreună cu toată casa sa şi alţi creştini au venit de au luat trupurile
martirilor, au turnat peste ele mir şi alte miresme de preţ şi cântând psalmi şi imnuri le-au înmormântat întrun loc potrivit. Şi, spre slava lui Dumnezeu, spune autorul actului martiric, se fac acolo multe minuni până
în ziua de azi (11).
După decapitarea celor doi martiri şi înmormântarea lor, Latronianus a înnebunit şi şi-a terminat
viaţa în chip jalnic.
În a treia zi după înmormântare, Astion i s-a arătat lui Vigilantius spunându-i că în ziua aceea vor
sosi părinţii săi ca să-l caute îl roagă să meargă degrabă în port, să-i primească, să le dea găzduire şi să-i
mângâie. Ducându-se în port, Vigilantius găseşte pe părinţii lui Astion, care tocmai sosiţi se interesau de
soarta fiului lor şi voiau, înainte de orice, să meargă să-l vadă. Vigilantius le-a povestit cum Astion plecase
cu trei zile mai înainte într-o ţară îndepărtată, apoi, înfăţişându-le cu vorbe alese frumuseţile cereşti şi ale
vieţii veşnice, le spune adevărul despre moartea fiului lor, adăugind că toţi cei care se învrednicesc de un
asemenea sfârşit sunt numiţi „martiri‖. Timp de o săptămână părinţii lui Astion au avut convorbiri cu
Vigilantius, în urma cărora ei se convertesc la credinţa creştină. Preotul Bonosus care, pentru a scăpa de
urmărire, se ascunsese într-un loc tăinuit, îi face catehumeni şi după 40 de zile de la moartea lui Astion
sunt botezaţi de Episcopul Evangelicus. Acesta din urmă rămâne cu ei 8 zile, după care pleacă în alt oraş
apropiat. Părinţii lui Astion se întorc apoi în patrie, luând cu ei pe Vigilantius şi pe preotul Bonosus.
Pentru noi, românii, actul martiric al sfinţilor Epictet şi Astion are o deosebită valoare, fiindcă, în
afară de cel care istoriseşte pătimirea Sfântului Mucenic Emilian la Durostor (Silistra), este singurul cu care
literatura aghiografică dobrogeană se poate mândri (12).
123

El ne luminează pagini întregi din viaţa religioasă a Dobrogei, în vremea când creştinsimul era nu
numai persecutat, dar reacţia oficialităţilor împotriva lui atinsese cote maxime.
Potrivit datelor din actul martiric, Epictet şi Astion şi-au dat viaţa şi au sfinţit pământul Dobrogei cu
sângele lor în ziua de 8 iulie, pe vremea împăratului (în act „tiranului‖) Diocleţian şi a comandantului
Latronianus.
În acest document se mai spune că Astion a fost monah (13). În cazul în care indicaţia corespunde
realităţii, atunci ea ar fi cea mai veche ştire datată privind existenţa monahismului pe teritoriul Dobrogei.
Curios este însă că în cuprinsul documentului nu se face nici o aluzie la aceasta. În schimb slujirea de
preot a lui Epictet este indicată atât în titlu, cât şi în cuprinsul şi la sfârşitul acestui document. Nu este
exclus ca amândoi să fi fost monahi, şi anume, unul preot, celălalt simplu călugăr. De altfel, după cum
reiese din document, nici unul n-a fost căsătorit. Întrebarea este dacă la acea dată şi în condiţiile lumii
romane de atunci, monahismul, chiar şi sub o altă formă decât aceea pe care o cunoaştem mai târziu din
perioada de libertate a creştinismului, a fost destul de răspândit în Asia Mică, de unde par să fi venit la noi
Epictet şi Astion, ca să poată ajunge de acolo şi în Dobrogea. Sfântul Ioan Cassianul, originar de aici şi bun
cunoscător al vieţii călugăreşti, ne spune că monahismul a apărut chiar în perioada apostolică (14) şi că,
deci, vechimea lui n-ar fi o piedică în a-i considera pe martirii de la Halmyris şi monahi. Desigur aceasta nu
exclude cu totul posibilitatea ca menţiunea de monah de pe lângă numele lui Astion să fi fost adăugată de
autorul documentului sau de vreunul din copişti în cursul timpului.
Prin exemplul vieţii lor şi tăria credinţei, pecetluită cu moarte mucenicească, Sfinţii Epictet şi Astion
au împodobit literatura aghiografică din primele secole şi s-au înscris în calendarul religios al românilor ca
două nestemate, demne de cinstirea tuturor timpurilor.
Prof. dr. Emilian Popescu
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 151-159, Sfinţii martiri Epictet şi Astion.
SFINTE MOAȘTE
În cetatea Halmyris (Murighiol) au fost descoperite în anul 2001 cele mai vechi Sfinte Moaşte de pe
teritoriul ţării noastre. Ele aparţin preotului Epictet şi monahului Astion, creştini martirizaţi în timpul
împăratului roman Diocleţian. O cruce a fost ridicată pe locul unde au suferit moartea martirică
Părticele din Moaştele Sfinţilor se află la:
• Mănăstirea Halmyris, Dobrogea, Murighiol, jud. Tulcea, de la Tulcea 38 km pe drum, sau 40 km pe Braţul
Sfântul Gheorghe al Dunării;
• Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel― din Constanţa, Str. Arhiepiscopiei Nr. 23.
Este situată în zona peninsulară a oraşului, mai jos de Piaţa Ovidiu, în faţa clădirii Arhiepiscopiei Tomisului
care prin arhitectura sa, domină întreg spaţiul falezei sudice a oraşului;
• Catedrala Mitropolitană din Sibiu
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Racla cu sfintele moaște de la
Măn. Halmyris Murighiol
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Cripta de la Halmyris (Murighiol)

• Mănăstirea Peştera Sf. Apostol Andrei, Dobrogea, (de la Cernavodă spre sud în direcţia Ostrov, pe un
drum aproape de cursul Dunării, până la comuna Ion Corvin. De la ieşirea din această comună, pe un drum
lateral cu indicator, la cca. 3-4 km, se află binecuvântatul locaş);
• Catedrala Arhiepiscopală ―Înălţarea Domnului‖ din Slobozia (130 km spre est de la Bucureşti, 150 km spre
vest de la Constanţa);
• Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe, comuna Suruceni, raionul Ialoveni, la câţiva km de Chişinău,
Republica Moldova;
• Biserica Eroii Revoluţiei, Bucureşti - Calea Şerban Vodă Nr. 235, lângă cimitirul Bellu Ortodox, staţia de
metrou Eroii Revoluţiei;
• Mănăstirea Dintr-un Lemn, situată la aproximativ 25 de kilometri sud de municipiul Râmnicu Vâlcea și la
12 kilometri nord de Băbeni, pe valea Otășăului, în comuna Frâncești;
• Mănăstirea Sfânta Treime, Ştiubieni, jud. Botoşani (situată pe şoseaua Botoşani-Săveni, la 5 km vest de
târgul Săveni; sunt autobuze de transport public din Botoşani până la Săveni; se poate călători şi cu trenul
dinspre Iaşi-Truseşti-Dăngeni-Săveni sau de la Dorohoi prin Dăngeni la Săveni);
• Biserica Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.21;
• Mănăstirea Sireti - Sf. Mare Mucenic Iacov Persul. În inima Basarabiei, la 16 km de Chişinau stă de
veghe, ca un ochi de cer deschis între colinele înverzite, Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul,
ctitorie monahicească contemporană ce se vrea a nu ruşina tradiţia ci a o continua creator;
• Parohia Sf. Arhagheli Mihail şi Gavriil, Heerstraße, 63/Ortelsburger Allee, 1, 14052, Berlin;
• Parohia Ortodoxă Aurora, 33 Wellington St. E, Aurora, Ontario, L4G 1H4, Canada;
• Biserica Sfântul Ioan Piață, Bulevardul I. C. Brătianu nr. 39, Piața Unirii, sect. 3 București, Tel.:
021.315.59.52..
• Moaște ale Sf. Mc. Epictet se află la Paraclisul Sf. Ioan Gura de Aur din A.S.E. - se află în clădirea
Bastiliei [cea cu sigla www.ase.ro pe ea], etaj 4, sala 0421;
• Biserica Sfântul Ioan Evanghelistul din Berceni (hramul Sf. Ioan Evanghelistul și Sf. Epictet și Astion).

SFÂNTUL MUCENIC EMILIAN DE LA DUROSTOR
(18 Iulie)

TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Mucenicul Tău, Doamne, Emilian, întru nevoinţa sa, cununa
nesctricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta,
pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri.
Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA Arătatu-Te-ai astăzi...

Arătatu-te-ai luminos luminător, mucenice şi cu strălucirile minunilor
luminezi toată făptura, izgonind totdeauna negura patimilor de la cei ce te
cinstesc pe tine, Mărite Mucenice Emilian.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
La 18 iulie, Biserica din Durostorum (Silistra) sărbătorea pe Sfântul
Martir Emilian, mort în timpul persecuţiei dezlănţuite de împăratul Iulian
(361-363), supranumit „Apostatul‖ pentru că şi-a părăsit credinţa creştină.
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Acest împărat era nepot al lui Constantin cel Mare (fiind fiul unui frate vitreg, Iulian Constantius) şi
înrudit cu familia domnitoare; s-a bucurat în tinereţea sa de o educaţie aleasă.
Când a preluat conducerea imperiului, Iulian a încercat să restaureze păgânismul şi a luat măsuri
de persecutare a creştinismului. Aşa au venit la conducerea armatei şi a marilor unităţi administrative
funcţionari păgâni. Toţi aceşti demnitari aveau misiunea să reintroducă vechile practici, să refacă templele
şi să le redea cultul. Unele locaşuri păgâne erau ruinate, altele transformate în biserici creştine. Desigur că
acestor măsuri întreprinse din ordinul lui Iulian li s-a răspuns cu opoziţie din partea creştinilor. Mulţi dintre ei
s-au năpustit asupra statuilor divinităţilor, altarelor sau templelor păgâne, distrugându-le. În această
atmosferă dramatică a trăit, a activat şi a murit Sfântul mucenic Emilian.
Din actul sau martine, care ni s-a păstrat într-o versiune latină şi greacă, aflăm că el era militar şi de
familie bună. Tatăl său se numea Sabbatianus şi îndeplinea funcţia de prefect (1).
În acea vreme a venit la Durostor vicarul (sau guvernatorul, după alte izvoare) Capitolinus, „om plin
de înşelăciune şi cu mintea întunecată, fiind încă şi doritor de vărsare de sânge şi cu mare râvnă pentru
idoli‖, ca să vadă în ce măsură populaţia acestui oraş este „râvnitoare faţă de zei‖. După ce a adus jertfe
tuturor zeilor şi a constatat că poporul din Durostor „se închină zeilor şi le aduce jertfe cu toată cinstirea‖,
s-a umplut de bucurie şi a poruncit să fie chemate la ospăţ toate căpeteniile sale.
„Pe când aceştia petreceau împreună eu Capitolinus, fericitul Emilian, privind împrejur şi văzând
timpul potrivit ca să câştige cununa vieţii celei de sus, fiindcă se socotea creştin nu numai în faţa lui
Dumnezeu şi a îngerilor, ci şi a oamenilor şi dorind ca lucrul acesta să fie arătat tuturor, îmbrăcat fiind
totdeauna ca un viteaz ostaş al lui Hristos, cu platoşa credinţei, cinstita cruce, încins cu aceste arme a
intrat în templul idolilor şi, luând un ciocan de fier, a răsturnat cu mâinile sale toţi idolii care se găseau
acolo, a doborât altarele, a spart sfeşnicele şi a vărsat toate vasele (cu libaţiuni) şi paharele lor. Apoi a
plecat, nefiind cunoscut de nimeni‖.
Auzind Capitolinus, tare s-a tulburat şi cu mare mânie a zis către cei care i-au vestit acestea:
„În grabă să-l căutaţi şi, aflându-i, să mi-l aduceţi, ca să-l pierd, oricine ar fi el‖.
Atunci ieşind slujitorii, au întâlnit pe un oarecare ţăran venind de la munte, pe care, după ce l-au
arestat, l-au bătut şi l-au dus la palatul lui Capitolinus. Văzând fericitul Emilian pe acesta, a zis întru sine:
„De voi ascunde faptul, mântuirea mea va fi pierdută, fiindcă s-a apropiat Cel ce m-a chemat pe mine prin
moarte la împărăţia Lui cea nemuritoare‖. Şi, cugetând acestea, s-a dus în mijloc şi oprind loviturile
slujitorilor a început să spună: "- Lăsaţi-l pe acesta, vă rog, lăsaţi-l, căci el n-a greşit cu nimic, ci eu sunt cel
care a făcut ce spuneţi voi‖.
Deci, apucîndu-l pe el soldaţii Valerian şi Maxentiu, l-au dus cu ocări la palatul lui Capitolinus, care,
şezând pe scaunul de judecată, a întrebat: "- De ce lucru s-a făcut vinovat omul acesta?" Spunându-i-se că
el este cel ce a intrat în templu şi a profanat nu numai altarele, ci şi jertfele puse pe ele, Capitolinus s-a
umplut de mânie şi l-a întrebat mai întâi pe mucenic: „- Cum te numeşti?‖. Atunci preaputernicul atlet al lui
Hristos a răspuns: „- Dacă mă întrebi de numele meu obişnuit, mă numesc Emilian; dacă dimpotrivă cauţi
numele meu cel desăvârşit, atunci socoteşte-mă a mă numi creştin‖. Capitolinus l-a întrebat apoi: „- Spune,
omule nefericit, cine te-a rătăcit ca să aduci astfel de ocări nemuritorilor zei?‖. Sfântul Emilian a răspuns:
„- Dumnezeu şi sufletul meu mi-au poruncit să calc în picioare pe aceşti neînsufleţiţi (zei), ca să se arate
tuturor că sunt pietre fără suflet, muţi şi surzi, în care nu se află nici un fel de grăire.
Să ştii, deci, că n-am adus nici o ocară. Dumnezeu a creat toate, iar zeii tăi, care n-au creat nimic,
să piară!‖. Capitolinus l-a întrebat: „-Tu eşti cel care ai răsturnat altarele?‖. Sfântul Emilian a mărturisit: „Cu dreptate spune Sfânta Scriptură: „Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei‖
(Ps. 113, 16).
Atunci, mângâindu-se, Capitolinus a poruncit: „Dezbrăcaţi-l şi-l întindeţi pe pământ, ca să ştie că se
află în faţa vicarului‖. Iar după ce l-au dezbrăcat, acesta a insistat: „- Spune-mi deci cine te-a înşelat ca să
aduci o asemenea nelegiuire zeilor?‖. Atunci preafericitul Emilian i-a răspuns cu mare curaj: „- Am spus mai
înainte şi iarăşi zic ca Dumnezeu şi sufletul meu m-au îndemnat să nimicesc jertfele cele necurate‖. Atunci
Capitolinus a poruncit din nou slujitorilor: „- Apucaţi-l şi-l umpleţi de răni adânci ca să ştie că nelegiuita lui
credinţă nu-i este de nici un folos şi nu-i va elibera din mâinile mele!‖. Iar pe când îl băteau cumplit, vicarul
a repetat: „- Spune, nefericitule, cine te-a rătăcit ca să săvârşeşti acestea?‖. Neînfricatul Emilian i-a
măturisit încă o dată: „- Ţi-am spus că nimeni fără numai Dumnezeu şi sufletul meu m-au făcut să răstorn
zeii cei spurcaţi şi, călcându-i în picioare, să arunc jertfele voastre cele nelegiuite‖. Capitolinus a hotărât cu
îndârjire: „- Vedeţi, ne vorbeşte cu mândrie. Întoarceţi-l şi-l loviţi pe piept, ca să ştie că toţi cei care nu
ascultă de legile împăraţilor sunt supuşi la asemenea pedepse‖.
Deci, după ce l-au bătut vreme îndelungată, cu vine de bou, cu cea mai mare cruzime, a zis vicarul:
„- Lăsaţi-l!‖. Şi au încetat cei ce-l loveau. Apoi l-a întrebat: „- Rob eşti sau liber?‖. Sfântul Emilian a răspuns:
„- Sunt rob al lui Hristos, iar fiu sunt al lui Sabbatianus, prefectul acestei cetăţi‖. Atunci vicarul Capitolinus
s-a îmblînzit cu perfidie: „- O, Emiliane! Nimic nu există din ceea ce crezi ca vei moşteni. Nu există nici
Acela în care crezi că este mântuirea oamenilor, iar după legile noastre te-ai făcut vinovat, aducând ocara
zeilor. La ce-ţi va folosi mărimea trupului tău?
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Căci ai dispreţuit chinurile ca sa te arăţi mai vrednic decât toţi. De aceea, ca nu cumva şi alţii să se
gândească la astfel de lucruri şi să se rătăcească, avându-te pildă pe tine, tu singur vei fi aruncat în
flăcările cuptorului. Iar tatăl tău va plăti stăpânirii o livră de aur, fiindcă nu s-a îngrijit de tine‖.
Slujtorii l-au apucat atunci pe fericitul atlet al lui Hristos şi l-au dus afară din cetate, aproape de
malul fluviului Dunărea, unde se găseau cei ce pregătiseră rugul care i-a devenit cunună pentru bărbăţia
sa. Preaputernicul mucenic a zis atunci slujitorilor: „- Lăsaţi-mă puţin ca să mă rog Dumnezeului meu!‖. Şi
după ce s-a rugat, aceştia l-au aruncat în foc, socotind că va deveni îndată cenuşă. Dar focul, cunoscând
neprihănirea mucenicului lui Hristos, nu l-a mistuit, ci l-a păzit întreg şi neatins, ba dimpotrivă, pe slujitorii lui
Capitolinus care erau mai aproape, i-a cuprins flacăra şi i-a ars de tot. Văzând slăvitul credincios că focul
nu l-a atins, ci a rămas nevătămat, a mărit pe Dumnezeu şi, întorcându-se către răsărit, s-a însemnat cu
semnul crucii, ridicând privirile spre cer şi spunând: „- Doamne, Iisuse Hristoase, primeşte sufletul meu!‖. Şi
zicând astfel, a adormit în pace.
Iar femeia vicarului Capitolinus, care în taină era creştină, fiind rugată de concetăţeni, a cerut de la
bărbatul ei corpul Sfântului Emilian pe care nu-l mistuise focul, ci Dumnezeu l-a păstrat neatins prin harul
Său.
Cetăţenii creştini şi bărbaţii cucernici, după ce au uns cu evlavie trupul Sfântului Emilian cu
preacinstitul mir, l-au înmormântat după vrednicie cu psalmi şi cântări în locul numit Gedina (Gizdina), ca la
trei stadii de cetatea ce se numeşte....
Sfântul Emilian a pătimit la 18 iulie 362, cam la două-trei zile după arestare. Această dată, indicată
de unele documente ale vremii, a rămas ca zi de sărbătoare şi în mineiele Bisericii Ortodoxe Române (2).
Prof. Dr. Emilian Popescu
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 178-182, Sfântul mucenic Emilian din Durostorum.
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Părticica din sfintele moaște a fost dăruită, cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Bisericii „Nașterea Maicii
Domnului― din Drumul Taberei de către Biserica Ortodoxă a Bulgariei,
prin grija Înaltpreasfințitului Ilarion, Mitropolit de Silistra (în anul 2008).
Racla care le adăpostește a fost realizată la Monetăria Statului, în
numai două luni și jumătate. Astfel, și credincioșii români pot săruta
sfintele moaște ale tânărului mucenic Emilian care a pătimit la Durostor
și înălța o rugăciune, zicând: „O, mult pătimitorule ostaș al lui Hristos,
cel ce te-ai învrednicit de la Hristos de mari daruri cerești, primește
rugăciunea noastră, a păcătoșilor, și fii mijlocitor pentru noi către
Înduratul Dumnezeu să ne izbăvească de focul cel veșnic, iertându-ne
păcatele, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!―;
• Catedrala Arhiepiscopală ―Înălțarea Domnului‖ din Slobozia (130 km
spre est de la Bucureşti, 150 km spre vest de la Constanța);
• Schitul Sihla, comuna Vânători Neamţ, jud. Neamţ;
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• Mănăstirea Ciolpani din jud. Bacău, situată aproape de orășelul Buhuși, adăpostește o parte din Sfintele
Moaște ale Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum, purtând și hramul acestuia (este mănăstire de
maici);
• Catedrala mitropolitană din Silistra (Bulgaria);
• Șinca Veche-Schitul Sfântul Nectarie.

SFINȚII CUVIOŞI RAFAIL ŞI PARTENIE DE LA AGAPIA VECHE
(21 Iulie)

TROPAR, GLASUL AL 5-LEA:

Următori şi împlinitori ai Evangheliei lui Hristos,
Cuvioşilor Părinţi Partenie şi Rafail, sihaştrii prealuminaţi ai
munţilor Moldovei; ostenindu-vă cu postul şi cu rugăciunea,
aţi dobândit de la Dumnezeu aripi ale sufletului vostru,
pentru aceasta vă rugăm să ne trimiteţi de la Hristos milă şi
har celor ce prăznuim cu dragoste pomenirea voastră!
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Cuvios Rafail de la Agapia Veche
La Agapia din Deal, la locul sihaştrilor celor din veac, unde mireasma rugăciunii neîncetate se
răspândea pretutindeni, în mia din zilele anilor 1580-1585 a poposit un tinerel îmbrăcat în haine ţărăneşti
(1), cu faţa sfioasă, cu multă evlavie în suflet şi cu dorul de a vedea aceasta „cetate de pe munţii credinţei
noastre‖ (2).
Şi a văzut acolo cum cu dârzenie se nevoiau părinţii ostenindu-şi trupurile lor, tăind şi scoţând
rădăcinile copacilor sălbatici şi, în locul lor, sădind pomi care să aibă roade folositoare pentru vieţuitorii de
acolo. A văzut cum se limpezeau locuri pentru case şi pentru toate cele de nevoie unei aşezări omeneşti.
S-a minunat nu numai de munca dar şi de cuminţenia lor, de tăcerea şi de nelipsirea de la rânduiala
canonică a rugăciunii, oricât de osteniţi ar fi fost (3). Şi întrebând pe câte un părinte ceva, acesta îi spunea:
„- Frate, roagă-te!‖, iar el insista: „- Cum să mă rog, că nu ştiu rugăciuni multe?‖. „- Roagă-te cu rugăciunea
scurtă: „Doamne, Iisuse, miluieşte-mă!‖ şi te vei mântui. Rugăciunea aceasta îţi va fi leac pentru alungarea
urâtului din suflet şi vei avea mare mângâiere oriunde te vei întoarce în viaţa ta‖. Şi erau la Agapia din Deal
părinţi îmbunătăţiţi, înalţi în cele duhovniceşti, care se nevoiau ziua şi noaptea, ca să corespundă
preafrumosului nume de creştin. Şi păzeau dreapta-credinţă cu străşnicie - „credinţa strămoşească‖ sau
„legea românească‖, cum o numeau ei - şi se mândreau cu ea şi se apărau în faţa celor care ar fi încercat
în vreun fel să le-o încalce. Era pentru ei pavăză, şi „păzirea legii celei de moşie‖, cum ziceau ei, trebuie
apărată, căci numai aşa te poţi mântui.
Farmecul unor astfel de cuvinte, duhul dragostei celei nefăţarnice, care era acolo, au făcut ca
tinerelul poposit să se hotărască să rămână în sihăstrie şi cu nici un chip să nu se mai întoarcă la ai săi, în
satul de unde venise. Dobândind binecuvântare, s-a stabilit la Agapia din Deal şi, văzând traiul şi sfintele
nevoinţe ale îmbunătăţitilor părinţi, a început să se roage ziua şi noaptea, ca să-l dăruiască şi pe el Bunul
Dumnezeu cu putere, ca din treaptă în treaptă să ajungă la împlinirea poruncii: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi,
precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este‖ (Matei 5, 48). Şi darul lui Dumnezeu era cu el şi cu ajutorul
rugăciunilor părinţilor sporea duhovniceşte şi, cu râvnă mare, în puţin timp a ajuns să cunoască psalmi şi
rugăciuni pe care le rostea pe de rost la vremea ascultărilor de obşte. Şi era blând şi cucernic, şi cu mare
bunătate către toţi şi mai ales, ajuta pe cei ce erau slăbiţi şi în suferinţă.
La vremea tunderii în monahism i s-a pus numele de Rafail - nume de arhanghel - care înseamnă
„Dumnezeu aduce vindecare‖ (4), fiind „unul din cei şapte sfinţi îngeri care ridică rugăciunile sfinţilor şi le
înalţă înaintea slavei Celui Sfânt‖ (Tobit 12, 15) şi care a fost trimis să călăuzească pe Tobie, fiul lui Tobit.
Citind cartea Tobit a aflat acolo că „bun lucru este a binecuvânta pe Dumnezeu, a preaînălţa numele
Lui şi a vesti, slăvind faptele lui Dumnezeu. Şi voi să nu vă leneviţi a-L prea-slăvi... Faceţi bine şi
răul nu vă va ajunge ! Mai mult preţuieşte rugăciunea cu post şi cu milostenie şi cu dreptate, decât
bogăţie cu nedreptate; mai bine să faci milostenie, decât să aduni aur, căci milostenia izbăveşte de
la moarte şi curăţă orice păcat. Cei ce fac milostenie şi dreptate vor trăi mult. Iar păcătoşii sunt
duşmanii vieţii lor‖ (cap12, 6-10).
Cuviosul Rafail „lua aminte cu inima lui‖ (Înţ. lui Sirah 16, 25) la cuvintele dumnezeieşti şi cu mai
multă stăruinţă a început nevoinţa ziua şi noaptea. Era atât de smerit, încât minuna pe toţi.
128

Smerenia este cea mai mare putere, deoarece numai ea singură înlătură duhul mândriei. Şi de la o
vreme a început a se ruga de părinţi, ca să-l lase să meargă la mai multă linişte duhovnicească, în alte
locuri mai tainice ale muntelui împădurit. Şi petrecea acolo zile şi nopţi, după care se întorcea din nou în
obşte. Şi s-a făcut povăţuitor unei mulţimi de părinţi şi fraţi, fiindu-le mai mult decât un duhovnic, căci toţi
doreau să stea de vorbă cu el şi să primească mângâierea cuvântului. A făcut lucrul acesta în mulţi ani cu
darul lui Dumnezeu. Şi zic oarecare cercetători ai vieţii sale că şi egumen al acestei mănăstiri Agapia din
Deal să fi fost, pentru care lucru în pomelnice şi în sinodicele mănăstirii se pomeneşte cu formula: „Fericitul
stareţ Rafail‖ (5).
Vestea despre acest îmbunătăţit părinte s-a dus până departe în părţile Moldovei, căci alergau la el
mulţi călugări de pe la alte aşezări mănăstireşti, precum şi credincioşi de prin satele vecine şi chiar din
cealaltă parte a crestelor Carpaţilor. Îi învăţa să păzească poruncile Sfintei noastre Biserici, să facă fapte
bune, să se iubească frăţeşte, să preţuiască pe cei care se dăruiesc pentru binele obştesc şi să străjuiască
moşia strămoşească.
Cuviosul Părintele nostru Rafail s-a nevoit îndelung în nevoinţa cea bună a vieţii călugăreşti, fiind, la
vremea când a trecut din această viaţă către Domnul, de peste optzeci de ani, între 1640-1645 (6). Cu
multă cernire duhovnicească şi cu bucuria învierii în inimi, părinţii de acolo au pus în mormânt, cu
bunăcuviinţă, trupul celui trecut către Domnul. Şi au pus deasupra şi piatră însemnată cu oarecare puţine
date despre cuviosul Rafail (7).
Iar la şapte ani, când s-a făcut dezgroparea, s-a aflat că trupul său a rămas în neputrezire şi că
fusese înzestrat cu bună mireasmă şi cu răspândirea de daruri celor care se rugau să le fie mijlocitor către
Dumnezeu. Văzând părinţii o astfel de stare a trupului cuviosului, după rugăciuni şi dezlegări - aşa cum
este rânduiala Sfintei noastre Biserici în asemenea cazuri -, rămânând în aceeaşi stare de frumuseţe, de
curăţenie şi de mireasmă, au făcut o raclă de lemn bun şi au pus sfintele lui moaşte în biserica mănăstirii.
Şi erau acestea ca o comoară la care veneau părinţii şi credincioşii şi se plecau cu evlavie şi venerare,
aprinzând luminări şi întorcându-se cu bucurie şi mângâiere în sufletele lor. Cu vremea a început să vină
mulţime din ce în ce mai multă, stabilindu-se şi zile îndătinate de cercetare a sfintelor moaşte, mai ales cu
prilejul hramului mănăstirii Neamţu, când treceau şi pe la Agapia din Deal, pe la racla Cuviosului Rafail (8).
Când hatmanul Gavriil Coci şi soţia sa, Liliana, au avut dragoste şi au ridicat la Agapia din Vale o
biserică mare cu chilia şi cu zid împrejmuitor (9), au fost aduse - pentru un timp - şi moaştele Cuviosului
Rafail spre mai multă mângâiere a celor care nu puteau să urce până la Agapia din Deal.
Mitropolitul Dosoftei al Moldovei şi Sucevei, stihuitorul Psaltirei, s-a bucurat şi el cu bucurie
duhovnicească negrăită că acela, despre care auzise multe fapte de credinţă şi cucernicie creştinească
încă de când se afla în viaţă, acum se arătase tuturor - prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu - un mare
ales al Său. Şi, plecându-se cu multă smerenie, a sărutat sfintele moaşte ale Cuviosului Părintelui nostru
Rafail, lăsând o însemnare în cartea sa, Vieţile Svinţilor sau Prologariu din anul 1686, tipărit la Iaşi, la fila
152, de la 9 iunie: „...şi din Rumîni mulţi sunt carii am şi văzut viaţa şi traiul lor, dar nu s-au căutat, fără
numai Daniil de Vooroneţ şi Rafail de Agapia, şi am sărutat şi sfintele moştii‖.
Întrebarea tuturor celor din zilele noastre este aceasta: „Ce s-a întâmplat cu sfintele moaşte ale
Cuviosului Părintelui nostru Rafail? De ce nu mai sunt arătate spre cinstire şi spre sărutare?‖. Răspunsul
nu poate fi altul decât următorul: sfintele moaşte au fost tăinuite de frica năvălitorilor la adăpost sigur, de
unde nu au mai fost scoase. La Agapia din Deal există totuşi un loc, lângă sfântul altar al bisericii, unde
tradiţia spune că ar fi fost puse moaştele Cuviosului Rafail; acolo se aprind luminări până astăzi, iar
credincioşii se închină cu evlavie când trec pe lângă el.
Viaţa acestui vas ales al Sfântului Duh a fost minunată, dar nu s-a scris despre ea decât atât cât a
lăsat mitropolitul Dosoftei. Dăm slavă lui Dumnezeu şi pentru puţinul acesta, ca şi pentru faptul că s-a
păstrat din generaţie în generaţie evlavia pentru locul de la Agapia din Deal. Multe întrebări se pot ridica.
Un singur lucru apare evident: Rafail de la Agapia a fost un adevărat cuvios sfânt, ridicat din neamul
românesc, de mare faimă, cu moaşte cinstite şi ocrotite cu adâncă veneraţie.
Chipul alesului ostaş al lui Hristos împodobeşte pereţii bisericuţelor de la Agapia din Deal (10), ai
celei de la cimitirul Agapiei din Vale (11), ai schitului Vovidenia de la mănăstirea Neamţu (biserică din
veacul al XlX-lea), ca şi ai altor biserici chinoviale şi parohiale.
Vrednicia şi nevoinţele acestui cuvios părinte, după atâta trecere de vreme, nimeni nu le mai poate
arăta cu toate amănuntele.
Diac. I. Ivanâ
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Sfântul Cuvios Partenie de la Agapia Veche
Partenie, părintele cel sfânt şi minunat, vrednic urmaş al sihaştrilor din Munţii Agapiei, a vieţuit în
aceste locuri în veacul al XVII-lea. Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, care a cunoscut mulţi călugări
cu înaltă viaţă duhovnicească din Moldova, îl numără pe Cuviosul Partenie printre sfinţii români cărora le-a
văzut viaţa şi traiul.
Ucenic al stareţului Eufrosin, ctitorul mănăstirii din Livada Părinţilor, primeşte din mâinile acestuia
tunderea în schima monahală. Cât a petrecut în viaţa de obşte, cât s-a nevoit în sihăstrie, nu putem şti.
Tradiţia spune despre el că a sihăstrit în muntele Scaunele, după pilda părinţilor de odinioară. Nevoinţa lor
era aceasta: ziua se rugau în singurătate, mai ales cu Psaltirea, pe care o ştiau pe dinafară, iar la apusul
soarelui, gustau puţin din pâine şi legume fierte, după care toată noaptea se nevoiau rugându-se cu mintea
(rugăciunea lui Iisus), iar cu mâinile împletind coşuri. Aţipeau doar câte puţin când oboseau, în laviţe
(scaune), aşezate între trunchiurile de brazi. Această nevoinţă continua fără întrerupere până dimineaţa.
Ucenicii duceau coşurile la târg, unde le vindeau, iar cu banii astfel câştigaţi, cumpărau hrană şi cele
necesare traiului pustnicesc. De la aceste scaune muntele şi poiana primit numele de Scaune.
El urcă în acest munte al fericiţilor ca într-un alt Tabor, când stareţul Eufrosin îi îngăduie să meargă
la linişte, căci, gustând din dulceaţa harului dumnezeiesc, duhul îi tânjea după bunătăţile ce le naşte pustia.
Acolo şi-a închis porţile simţurilor cu legile lui Dumnezeu ca şi cu nişte zăvoare şi vorbea cu Stăpânul
tuturor în rugăciunea cea de taină, iar osteneala îi era desfătare. Cine poate spune nevoinţele cele fără de
măsură, privegherile cu lacrimi, lupta cu gândurile şi duhurile înşelăciunii? Prin răbdarea strâmtorărilor
pustiei şi uscăciunea trupului, s-a făcut asemenea îngerilor şi vrednic vieţuitor al mănăstirii celor fără de
trupuri.
Acest dumnezeiesc bărbat este numărat în rândul egumenilor Agapiei. Mulţi călugări şi pustnici s-au
mântuit prin rugăciunea şi povăţuirea sa blândă. Era luminat şi plin de toată înţelepciunea, căci dragoste de
Sfintele Scripturi şi de cărţile Sfinţilor Părinţi având, s-a îngrijit ca fraţii din obşte să nu fie lipsiţi de aceste
comori nepreţuite în vremuri când cu anevoie şi cu mare cheltuială se dobândeau.
Avea darul tămăduirii şi îndrăzneală la rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Potrivit unor tradiţii, scotea
şi demoni din oameni. Pentru viaţa sa sfântă, dintotdeauna a fost cinstit de călugări şi de credincioşi.
Mărturie a vieţuirii sale sfinte şi minunate este şi faptul că, după moarte (1660), trupul fiindu-i
dezgropat, după rânduiala strămoşească, a fost găsit nestricat. Se spune că se făceau minuni la
mormântul său. Cu adâncă evlavie şi nădejde veneau să se închine la sfintele sale moaşte călugări şi
credincioşi de pretutindeni. Sfintele moaşte ale Cuviosului Partenie au fost tăinuite, poate, odată cu ale
Cuviosului Rafail. Aceşti doi mai luminători ai călugărilor întregesc şirul părinţilor din veac, ce s-au sfinţit
prin mari nevoinţe în „Mănăstirea lui Agapie‖ şi în împrejurimile ei.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin.
Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei
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SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfinţilor se află la:
• Sihăstria de la Agapia Veche (Agapia din Deal); se situează la cca. 2 Km nord de Mănăstirea Agapia din
Vale (12 km SV de Tg. Neamţ, 48 km N de Piatra Neamţ);
• Mănăstirea Putna, comuna Putna, judeţul Suceava (la 30 km nord-vest de Rădăuţi).

SFÂNTUL CUVIOS IOANICHIE CEL NOU DE LA MUSCEL (ARGEȘ)
(26 Iulie)
TROPAR, GASUL 1:

Locuitor în sihăstrie şi înger trupesc, de minuni făcător te-ai arătat,
purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Ioanichie; cu postul, cu
privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi
sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere,
slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor
tămăduiri!
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Ca o floare de primăvară s-a deschis peştera din Valea Chiliilor ca să
dea rodul înmiresmat al moaştelor tale, Sfinte Cuvioase Ioanichie. Pentru
aceea mulţumim lui Dumnezeu pentru darul dobândit, iar ţie îţi cântăm:
Bucură-te, Părinte Cuvioase, podoaba sihaştrilor şi tămăduitorul bolnavilor!
Rugăciune către Sfântul Ioanichie.
Sfinte al lui Dumnezeu, Ioanichie, ne rugăm ție cel ce ești mijlocitor înaintea Tatălui Ceresc, să ne
întărești în dreapta credință, să fim plini de dragoste față de aproapele, să avem în casele noastre
binecuvântarea lui Dumnezeu, spor în cele ale noastre, pace și înțelegere. Ție ne rugăm, ca fiii noștri să fie
înțelepți, cu dragoste față de părinți, ascultători și sprijin în bătrânețele noastre.
Tu, cel ce ai fost sfătuitor al Domnitorilor Țării Românești, să ne dai sfat și ajutor în vreme de ispită,
de necaz și boală. Așa cum pe alții i-ai tămăduit, cu harul ce-l ai de la Dumnezeu, așa tămăduiește-ne și pe
noi de neputințe. În vreme de primejdie ne întărește și ne apără.
Tu, cel ce ai cinstit pe Maica Domnului, apară dimpreună cu Dânsa și casele, familiile, rudeniile,
prietenii și cunoscuții noștri. Minunile tale să le arăți și peste noi așa cum ai făcut de veacuri cu cei ce s-au
rugat ție.
Ne încredem în ajutorul tău și-ți cerem să fii mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru ca și cererile
noastre să-și afle răspunsul. Sfinte Ioanichie, roagă-te pentru noi. AMIN!
Sursa: www.cetatuiamuscel.ro
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
CUVIOSUL IOANICHIE SCHIMONAHUL - Sihăstria Valea Chiliilor-Muscel (+ 1638)
Pe Valea Dâmboviţei, între Târgovişte şi Câmpulung, se află un deal înalt numit „Dealul Cetăţuia"
sau „Dealul lui Negru Vodă". Prima aşezare monahală cunoscută pe această colină datează de la începutul
secolului al XIV-lea, când domnul Ţării Româneşti întemeiază un schit cunoscut până azi cu numele de
„Schitul Negru Vodă" (Cetăţuia).
Pe versantul abrupt al dealului, în partea de sud-est, ca şi pe valea pârâului Cetăţuia, a existat una
din cele mai vechi vetre isihaste româneşti, între secolele al XIII-lea şi al XVIII-lea, aici s-au nevoit mulţi
sihaştri cu viaţă sfântă, ale căror nume nu se mai cunosc. Valea aceasta se numeşte de sute de ani „Valea
Chiliilor", din cauza numărului mare de sihaştri trăitori aici.
Unul din cei mai renumiţi sihaştri ce s-a nevoit pe Valea Chiliilor în primele decenii ale secolului al
XVII-lea, a fost Cuviosul schimonah Ioanichie. Se crede că era cu metania din Schitul Negru Vodă de
alături, unde s-a nevoit la sfârşitul secolului al XVI-lea. Apoi, râvnind fericitei vieţi pustniceşti şi arzând
pentru dragostea lui Hristos, s-a închis de bună voie într-o peşteră săpată în peretele muntelui şi acolo s-a
nevoit, neştiut de oameni, mai mult de 30 de ani. Numai ucenicul său îi aducea pâine şi apă o dată pe
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săptămână, pe care o cobora până la gura peşterii cu o frânghie, din cauza locului foarte abrupt. Sfintele
Taine i le aducea din timp în timp egumenul schitului.
Cum s-a nevoit acolo schimonahul Ioanichie, câte ispite a răbdat şi la ce măsură duhovnicească a
ajuns, singur Dumnezeu ştie. Însă, după o nevoinţă atât de aspră, cuviosul acesta, ajungând la măsura
sfinţeniei şi cunoscându-şi dinainte sfârşitul, şi-a săpat singur mormântul în fundul peşterii. Apoi, culcânduse în mormânt, şi-a dat sufletul în mâinile Domnului.
Cu trecerea anilor, numele Cuviosului Ioanichie s-a uitat, iar peştera lui s-a părăsit din cauza
muntelui abrupt. În primele decenii ale secolului XX, coborându-se egumenul schitului cu o frânghie în
peşteră, a descoperit osemintele întregi ale acestui mare sihastru, aşezate cu bunăcuviinţă în fundul
peşterii. Erau galbene, binemirositoare şi acoperite cu o pânză de păianjen. Deasupra mormântului erau
săpate în piatră aceste cuvinte: „Ioanichie Schimonah, 1638".
Preacuvioase Părinte Ioanichie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Sursa: Patericul Românesc-Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ed. Mănăstirea Sihăstria 2005, p. 196, Cuviosul
Ioanichie Schimonahul.
SFINTE MOAȘTE
Moaştele Sfântului Ioanichie cel Nou au
fost mutate definitiv la Mănăstirea Cetăţuia „Negru
Vodă‖ din Câmpulung
Moaştele celui mai renumit dintre sihaştrii
de pe Valea Chiliilor au fost aduse permanent la
Mănăstirea „Negru Vodă‖, vechea cetate a
Basarabilor, din Câmpulung Muscel, duminică, 20
ianuarie 2013.
Acest eveniment duhovnicesc important
pentru credincioşii musceleni, şi nu numai, a fost
plinit de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, care a
fost săvârşită de Înalt Preasfinţitul Calinic,
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, în biserica
Racla cu sfintele moaște
Mănăstirii „Negru Vodă‖ din oraşul Câmpulung
Muscel.
Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat importanţa împlinirii spirituale a credincioşilor de pe plaiurile
argeşene şi muscelene datorită prezenţei văzute a sfinţilor locali: Sfânta Muceniţă Filofteia, din cetatea
Curtea de Argeş, şi Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, de duminică în cetatea Câmpulung
Muscel, precizează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.
25 iulie 2013 Procesiune moaştele Sf. Cuvios Ioanichie cel Nou si Sf. Cuvioasă Filofteia
redincioși din orașul Câmpulung Muscel au participat la sărbătoarea Sfântului Cuvios Ioanichie cel
Nou de la Muscel, începută joi 25 iulie, ora 10.00, când au fost aduse moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de
la Curtea de Argeș spre închinare în biserica Mănăstirii Negru Vodă.
În aceeași zi, de la ora 18.00, moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, împreună
cu moaștele Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel, au fost purtate în procesiune de la biserica
Mănăstirii Negru Voda până în Piața Primăriei, unde au fost săvârșite acatistele celor doi sfinți, iar apoi s-a
citit Tomosul de canonizare al Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou și Hotărârea chiriarhală ca sfintele
moaște să rămâna spre cinstire în biserica Mănăstirii Negru Vodă.
Până în 1990, odoarele sfinte au fost păstrate în biserica rupestră a Mănăstirii Cetățuia şi de atunci
numeroşi credincioşi se duceau să se roage Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel. Acest sfânt a
devenit pentru credincioşi, mărturiseşte protosinghelul Modest Ghinea, stareţul Mănăstirii Cetăţuia „Negru
Vodă‖, tămăduitor de boli, făcător de minuni, ocrotitor al familiilor şi mijlocitor al celor care nu pot avea
prunci.
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SFÂNTUL CUVIOS IOAN IACOB DE LA NEAMŢ
(5 August)
TROPAR GLASUL AL 8-LEA

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci lăsând
lumea și patria ta, ai luat Crucea lui Hristos și în valea Iordanului te-ai așezat
spre nevoință. Pentru aceasta și cu îngerii acum se bucură, Cuvioase Părinte
Ioane, duhul tău. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele
noastre.
CONDAC GLASUL AL 8-LEA

Pe Unul Dumnezeu iubind, de cele trecătoare ai fugit și, în pustie locuind,
cu liniștea duhului te-ai logodit, Sfinte Preacuvioase Părinte Ioane, neîncetat
slăvind pe Hristos Mântuitorul lumii. Pentru aceasta, cu evlavie, laudă și cântare
îți aducem zicând: Bucură-te, floare prea aleasă a Bisericii noastre.

VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Acest vas ales al lui Dumnezeu a fost odrăslit în pământul binecuvântat al Moldovei. El s-a născut la
23 iulie 1913, în satul Crăiniceni, care pe atunci făcea parte din comuna Horodiştea, fostul judeţ Dorohoi,
iar acum aparţine comunei Păltiniş, judeţul Botoşani (1). Părinţii săi, Maxim şi Ecaterina Iacob, erau ţărani
simpli, dar foarte credincioşi. Naşterea primului copil a pricinuit mare bucurie în această familie de oameni
cu viaţă aleasă şi cu frică de Dumnezeu. Bucuria însă a surâs numai o zi sau două, căci starea sănătăţii
tinerei mame se înrăutăţeşte din ce în ce mai mult. De aceea s-au grăbit să-l boteze pe prunc, punându-i
numele de Ilie, deoarece se născuse îndată după sărbătoarea acestui mare prooroc. Timp de şase luni cât
a mai trăit Ecaterina, soacra ei Maria n-a cunoscut odihnă. Îndată după moartea soţiei sale, tatăl copilului a
primit ordin de concentrare. Revenind acasă după câteva luni, s-a recăsătorit şi în scurtă vreme a plecat pe
front, dându-şi apoi viaţa pentru patrie.
Bătrână şi cu puterile împuţinate, văduvă de mai mulţi ani, Maria Iacob a rămas să-şi crească
nepotul orfan, renunţând la visul de a se călugări. L-a îngrijit ca cea mai bună mamă, agonisindu-i cele de
trebuinţă, dar şi învăţîndu-l din cea mai fragedă vârstă evlavia adevărată. L-a deprins cu rugăciunea şi l-a
dus regulat la sfintele slujbe din biserica satului. Neîncetat se ruga lui Dumnezeu, Tatăl orfanilor şi
apărătorul celor sărmani, să-l crească şi să-l ocrotească pe micul ei nepot. Atotţiitorul a învrednicit-o pe
evlavioasa femeie ca timp de zece ani să poarte de grijă acestui vlăstar ales, îndrumându-l pe calea cea
binecuvântată a slujirii lui Dumnezeu.
În septembrie 1920, copilul a urmat şcoala din satul Crăiniceni, fiind mereu fruntaş la învăţătură şi
având o purtare pilduitoare. Îndată ce a învăţat să citească, a început să-şi îmbogăţească sufletul cu
îndemnurile scrierilor sfinte. Cu drag îi citea bătrânei din vieţile sfinţilor şi din alte cărţi de zidire sufletească
pe care i le aduceau unele maici de la mănăstirea Agafton, prietene ale sale. Astfel de cărţi îi vor fi dascăli
nedespărţiţi, după moartea bunicii. Când a venit la Neamţu, avea cu sine câteva din aceste cărţi care i-au
hrănit copilăria şi tinereţea. În 1924, simţindu-şi sfârşitul aproape, Maria Iacob l-a încredinţat pe nepotul
iubit feciorului ei mai mare, Alecu, în familia căruia, Ilie, acum în clasa a III-a, s-a bucurat de o bună îngrijire
şi de aceleaşi îndrumări creştineşti pentru viaţă.
Moartea bătrânei încheia o etapă unică a copilăriei viitorului ieromonah şi pustnic. Niciodată el n-o
va putea uita pe bunica cea cu chip de sfântă, care l-a iubit atât de mult. Versurile de mai târziu ale
cuviosului mărturisesc cât de adâncă a fost durerea copilului de atunci la pierderea celei care-i ţinuse loc
de mamă şi de tată până la vârsta de 11 ani. Cât de duioasă este amintirea ei se vede din poezia intitulată
Dorul bunicii (2). La citirea acestor versuri, gândul te poartă către pilda altor sfinte femei care au dat
Bisericii bărbaţi cu nume nepieritoare, precum Macrina, bunica Marelui Vasile, sau Antuza, mama Sfântului
Ioan Gură de Aur.
O altă poezie, În braţele părinteşti (3), arată cât de mult se simte îndatorat cuviosul bunicii sale, mai
ales pentru educaţia duhovnicească primită: «Bunica, - spunea el - , Dumnezeu s-o ierte, / Mi-a semănat
de timpuriu / În suflet tainele credinţei / Şi rodul lor mă ţine viu. / O, scumpa mea, bătrână sfântă, / Eu tot ce
am îţi datoresc, / Căci m-ai adus la cunoştinţa / Părintelui Celui ceresc».
Cu o adâncă înţelegere a vieţii, aşa cum se întâlneşte de obicei la copiii încercaţi de necazuri la o
vârstă atât de timpurie, trist şi interiorizat, alesul Domnului a absolvit apoi gimnaziul Mihail Kogălniceanu
din Lipcani. Bacalaureatul l-a trecut în1932, cu rezultate foarte bune. Citea adesea din Sfânta Scriptură, din
unele opere literare, medita la faptele din istoria universală. Se ştie că încă de atunci scria versuri, fiind
apreciat de către profesorii săi de limbă română (4).
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Firea sa profund religioasă, precum şi educaţia primită l-au determinat, după terminarea liceului, să
îmbrăţişeze viaţa monahală, Închinându-se în bisericuţa satului, pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh
Nicolae, şi sărutând cu lacrimi mormintele părinţilor şi bunicii, tânărul Ilie, în vârstă de numai 20 de ani, s-a
îndreptat spre mănăstirea Neamţu. Era chiar în ziua de 15 august 1933, praznicul Adormirii Maicii
Domnului, ocrotitoarea călugărilor. Arhimandritul Claudie Derebreanu, pe atunci frate în acest aşezământ,
mărturiseşte: „...eram în faţa mănăstirii când a apărut un tânăr uscăţiv şi blând, cu ochi albaştri, adevărate
lumini ale sufletului sau. Îmbrăcat simplu, cu pălărie şi bagajul în mână, s-a închinat smerit în faţa icoanei
«Înălţarea Domnului», din faţa clopotniţei de la intrarea în mănăstire‖ (5).
La câteva zile de la venirea sa la Neamţu, stareţul de atunci, viitorul patriarh Nicodim al Bisericii
Ortodoxe Române, i-a primit cererea de închinoviere. Viaţa de mănăstire i-a plăcut tânărului Ilie în mod
deosebit. După cum singur va mărturisi, a socotit întotdeauna că aceasta este pentru el un liman al
mântuirii: „Frumuseţea slujbelor, mai ales cele de noapte, blândeţea călugărilor, iscusinţa duhovnicilor,
liniştea munţilor şi darul Duhului Sfânt care se odihnea în inima lui l-au legat pe acest fericit tânăr de viaţa
monahală. Mănăstirea Neamţu, care timp de şase veacuri a crescut zeci de mii de călugări, dintre care unii
au ajuns la măsura desăvârşirii, a devenit pentru rasoforul Ilie Iacob o adevărată şcoală a evlaviei şi
formării sale duhovniceşti‖.
La început i s-a încredinţat ascultarea de ajutor al cunoscutului farmacist de aici, Iov Schimnicul.
Stareţul intenţiona chiar să-l trimită la Facultatea de Medicină. Pe de altă parte, râvna sa fără margini îl
îmboldea spre osteneli mai multe şi mai grele.
O poezie scrisă în acea vreme (6) arată cât de puţin îl mulţumeau pe începător eforturile sale
călugăreşti. Cererea de plecare la Locurile Sfinte nu i-a fost însă luată atunci în seamă, pe motivul că nu
satisfăcuse serviciul militar.
De la Bucureşti nu s-a întors deîndată la mănăstirea Neamţu. Dorind să cunoască mai amănunţit
viaţa chinoviilor româneşti, a vizitat câteva aşezări monahale din Oltenia. Ar fi dorit să-şi găsească un loc
mai liniştit şi se îndrepta cu gândul îndeosebi spre Frăsinei. Ajungând însă la mănăstirea Turnu din
episcopia Argeşului, a fost impresionat de frumuseţea locului, de tradiţia monahală, de chiliile săpate în
piatră, mărturii ale unei vieţi schimniceşti deosebite. Hotărându-se să se stabilească aici, rasoforul Ilie
Iacob cere să fie primit şi să facă ascultarea unde va socoti de cuviinţă conducerea mănăstirii.
Caracterizarea stareţului Calist din 7 iunie 1934 este elogioasă şi convingătoare: „Acest frate se află aici
din martie a.c. şi dă probe de adevărată convingere şi iubire către viaţa monahicească şi către această
sfântă mănăstire‖.
La Turnu n-a stat multă vreme, căci a fost chemat la Dorohoi să-şi satisfacă serviciul militar.
Plecând acum, de la Turnu, nu va mai putea reveni niciodată aici. În arhiva episcopiei Argeşului se
păstrează cererea adresată de fratele Ilie Iacob episcopului Nichita, datată 22 octombrie 1935, în care,
după ce prezintă câteva aspecte legate de vieţuirea sa la mănăstirea Neamţu şi Turnu, arată că este
chemat înapoi la Neamţu atât de către stareţ cât şi de către mitropolitul Moldovei (care era atunci Nicodim
Munteanu, fostul lui stareţ) şi cere ieşirea definitivă de la mănăstirea Turnu.
Deşi a stat atât de puţin în această chinovie, a lăsat tuturor o impresie excepţională. Fostul stareţ al
mănăstirii Turnu îşi aminteşte şi astăzi: „Era foarte cuvios. Nu lipsea de la slujbele bisericii ziua şi noaptea
şi făcea cu drag orice ascultare, orice lucru i se cerea. Eu îl respectam ca pe un om de omenie, de
nădejde... Mi-a părut foarte rău de el şi m-am ruşinat că a plecat un astfel de om de la mine‖ (7).
S-a întors la Neamţu, chemat de fostul stareţ, ajuns mitropolit al Moldovei. I s-a dat acum ascultarea
de bibliotecar. A putut astfel să descopere singur comorile de învăţătură ale scrierilor Sfinţilor Părinţi şi ale
cărţilor de teologie pe care le studia cu multă stăruinţă.
La scurt timp de la revenirea la mănăstirea de metanie, supunându-se ordinului de încorporare,
rasoforul Ilie Iacob a fost repartizat să îngrijească bolnavii din infirmeria unui regiment de infanterie din
Dorohoi. Şi aici s-a dăruit cu toată fiinţa sa misiunii încredinţate. Ostaşii îngrijiţi de el i-au purtat peste ani o
amintire plină de recunoştinţă (8). În Duminici şi sărbători i se permitea să participe la sfintele slujbe chiar în
haine monahale.
După terminarea serviciului militar, el s-a întors la mănăstirea Neamţu. Statornicia şi buna sârguinţă
a tânărului rasofor l-au determinat pe stareţul de atunci, arhimandritul Valerie Moglan, să-l tundă în
monahism, la 8 aprilie 1936, în biserica Înălţarea Domnului. După rânduială, i s-a schimbat numele de la
botez în Ioan, naş şi părinte duhovnicesc al noului călugăr fiind ieromonahul Ioachim Spătaru, egumenul
schitului Pocrov-Neamţu. Într-una din scrisorile care însoţesc fotografia tunderii sale monahale, cuviosul
anunţa evenimentul în cuvintele: „În miercurea Sfintelor Patimi am avut marea bucurie, căci am primit
marele chip îngeresc de monah‖; iar mai departe adaugă o explicaţie: „Cu aceste haine mergi la biserică, te
împărtăşeşti şi te aşezi în mormânt cu capul pe o cărămidă, care arată pământul din care ai fost făcut‖ (9).
Se vede din cuvintele de mai sus cât de adâncă era înţelegerea stării călugăreşti la acest tânăr monah,
care încă de atunci cugeta la moarte, gând care i-a rămas toată viaţa un imbold spre autodepăşire, spre
sporire tot mai înaltă pe calea desăvârşirii.
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În scurta perioadă pe care a mai petrecut-o la mănăstirea Neamţu, Cuviosul Ioan şi-a îndeplinit cu
multă râvnă ascultările ce i s-au încredinţat: intendent de stăreţie, bibliotecar şi profesor la Şcoala
monahală, în care se pregăteau fraţii începători, predând aici limba română (10). Smerenia şi blândeţea,
râvna şi ascultarea, dragostea fără margini faţă de viaţa călugărească l-au făcut iubit şi apreciat de toţi
vieţuitorii mănăstirii. Se nevoia cu citirea Sfintei Scripturi şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi, cu postul şi cu
rugăciunea. Mânca puţin, iar noaptea dormea numai câteva ceasuri. În posturi se retrăgea la schiturile
Icoana sau la Pocrov, iubind mult liniştea şi singurătatea (11).
Sufletul său curat şi înclinat din copilărie spre lucrarea celor sfinte tânjea însă după adevărata viaţă
isihastă, după o şi mai aspră înfrânare ascetică. Dorea mai ales să ajungă la Locurile Sfinte, să se închine
la Sfântul Mormânt al Domnului, să se nevoiască în ţara în care s-au desăvârşit atâţia dintre marii ostaşi ai
Duhului din vechime despre care vorbeşte Patericul. În una din poeziile sale de mai târziu, monahul poet
avea să mărturisească: „În lumea asta trecătoare, / Am căutat limanul sfânt, / Pe care l-am visat odată, /
Dar nu se află pe pământ, / ...Un singur ţărm acum rămâne, / Străin de valul cel lumesc: / Ierusalimul cel
din ceruri, / În calea: lui să mă grăbesc‖ (12). Când scria aceste versuri, trecut prin multe centre aghiopolite,
autorul nu mai dorea altceva decât să ajungă în Ierusalimul cel de sus. La tinereţe însă, închinarea la
Locurile Sfinte era un vis scump, hrănit cu lecturile unor cărţi de călătorie, scrise de pelerini evlavioşi.
Înfăptuirea acestui vis a fost urmărită cu o tenacitate neclintită.
În 1936, postind şi rugându-se, s-a spovedit şi s-a împărtăşit, apoi a plecat spre Ţara Sfântă,
împreună cu ostenitorii din mănăstirea Neamţu, monahii Claudie Derebreanu şi Damaschin Ignat. Costul
călătoriei a fost plătit de Cuviosul Ioan, din partea de moştenire ce-i revenea de la părinţi.
Ajuns în portul Haifa, cu adâncă înfiorare duhovnicească a călcat pe urmele Domnului şi ale Sfinţilor
Apostoli, închinându-se în sfintele locaşuri din Ierusalim, din Betleem, din Hebron (unde s-a gândit chiar să
se închinovieze) şi din alte locuri. După ce a vizitat cele mai importante localităţi biblice de aici, Cuviosul
Ioan a pustnicit doi ani într-o peşteră din pustia Iordanului (13).
Deşi trăia în această pustie dorită de el, n-a uitat de pământul patriei şi de frumuseţile lui, pe care le
cântă într-o frumoasă poezie intitulată Răspuns unui frate iubit din ţară (14), dedicată lui Claudie
Derebreanu, întors de aici la mănăstirea Neamţu. Ca toţi oamenii mari la suflet, el a purtat ţara în inimă, şi
depărtarea de patria sa a resimţit-o ca pe o grea încercare, ca pe o „moarte‖ - în sensul supremului
sacrificiu pe care monahul îl acceptă cu gândul la Patria cerească.
După doi ani de pustnicie în deşertul de lângă Iordan, cuviosul român s-a închinoviat la mănăstirea
Sfântul Sava, această străveche şi vestită aşezare monahală ortodoxă (15). Era pe vremea Patriarhului
Timotei al Ierusalimului (1955). Departe de patrie, Cuviosul Ioan se mângâia cu prezenţa altor cinci călugări
români, între care, ieromonahul Ignatie Rădulescu, ierodiaconul Veniamin Trifan şi monahul Ştefan, mare
sihastru în peşteră (16). Prezenţa românilor în aceste locuri nu însemna altceva decât continuarea unei
îndelungate tradiţii, fiind cunoscute relaţiile străvechi ale poporului nostru dreptcredincios cu Ţara Sfântă.
Se ştie că la Sfântul Sava au vieţuit călugări români, alături de greci, încă din secolele al XVI-lea - XVII-lea
(17).
În mănăstirea aceasta, fericitul Ioan s-a nevoit timp de opt ani, urmând şi întrecând pe mulţi cu
aspra sa osteneală. Nu lăsa să treacă fără folos nici o clipă. Având cunoştinţe medicale, se îngriijea de
bolnavi, fiind socotit de preoţi drept „doctorul‖ mănăstirii. A îndeplinit totodată şi alte ascultări: paraclisier,
ghid, ajutor de econom şi bibliotecar. Împletea statornic ascultarea cu rugăciunea, privegherea cu
înfrânarea. A învăţat repede limba greacă şi a început să cerceteze vestita bibliotecă a mănăstirii,
descoperind în ea străvechi comori de învăţătură duhovnicească. Citea şi traducea în româneşte părţile
care i se păreau mai deosebite, silindu-se totodată să transpună în viaţă normele duhovniceşti ale marilor
înaintaşi. Aici a desăvârşit el lucrarea cea de taină a rugăciunii lăuntrice, despre care a şi scris câteva
pagini folositoare creştinilor (18). De aceea a fost mângâiat de Dumnezeu cu unele harisme sau daruri
sufleteşti, care spală cugetul de întinăciune. Iubea privegherile de toată noaptea, deprinzându-şi mintea să
gândească numai la cele duhovniceşti. Era cunoscut de toţi pentru viaţa sa călugărească foarte aspră, de
post, de rugăciune, de pază a gândurilor. Însuşi Patriarhul Ierusalimului îl aprecia pentru nevoinţele lui, iar
în anul 1945, l-a „prohirisit‖ schimnic; de acum, el a mai înmulţit încă nevoinţele călugăreşti, râvnind să
urmeze pilda marilor părinţi ai pustiei din vechime.
Desigur că ar fi rămas la mănăstirea Sfântul Sava până la moarte. Avea aici liniştea mult dorită, iar
numeroasele peşteri din jur îi ofereau locuri potrivite pentru retragerile sale pustniceşti. Domnul a rânduit
însă altfel. Biserica Ortodoxă Română posedă două locaşuri de cult la Locurile Sfinte: o biserică şi un
cămin românesc la Ierusalim şi o biserică la Iordan, lângă Ierihon, pe locul unde a botezat Sfântul Ioan
Botezătorul. După cel de al doilea război mondial, schitul românesc de la Iordan avea nevoie de un preot şi
egumen iscusit, pentru săvârşirea sfintelor slujbe şi pentru primirea şi îndrumarea pelerinilor români care
veneau să se închine în aceste locuri istorice ale creştinătăţii.
Superiorul Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim, arhimandritul Victorin Ursache (în prezent
întâistătătorul arhiepiscopiei ortodoxe române din America), a propus Patriarhiei Române hirotonirea întru
preot a monahului Ioan Iacob pe seama schitului românesc de la Iordan.
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Recomandarea Cuviosului Ioan este profund grăitoare: „Susnumitul, pe lângă pregătirea şi
cunoştinţele bisericeşti, este dăruit de Dumnezeu cu viaţa aleasă monahală, cu pregătire duhovnicească,
câştigată în petrecerea unei vremi îndelungate, mai bine de opt ani, în cea mai însemnată mănăstire din
Palestina, cum este cunoscută mănăstirea Sfântul Sava. Este apoi obişnuit cu viaţa de pustie...‖. Cu alt
prilej, acesta adaugă: „Părintele Ioan Iacob este un călugăr cunoscut de acasă, călugărit la mănăstirea
Neamţu, unde a petrecut doi ani, apoi alţi doi i-a petrecut într-o peşteră din pustia Iordanului şi opt ani în
mănăstirea Sfântul Sava; are studii secundare (bacalaureatul), cunoaşte limba greacă, araba şi ceva
englezeşte. Este foarte nevoitor în viaţa călugărească, face cinste călugărismului românesc‖ (s.n.) (19).
Luând în considerare această călduroasă recomandare, Patriarhia Română l-a numit pe Cuviosul
Schimonah Ioan Iacob, în 1947, egumen al schitului românesc, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, de pe
valea râului Iordan. În mai 1947, Patriarhul Ierusalimului răspunde Patriarhului Nicodim, arătând că
Monahul Ioan Iacob a fost hirotonit diacon de către arhiepiscopul Epifanie al Filadelfiei (20). Cuviosul
schimonah român a avut bucuria să primească ambele hirotonii în cadrul unor Sfinte Liturghii săvârşite
chiar în cuvucliul (rotonda) Sfântului Mormânt (21). Cei care l-au cunoscut spun că adeseori el petrecea
noaptea în biserica de aici şi, atunci când nimeni nu-l deranja, rămânea timp îndelungat cu fruntea lipită de
lespedea Mormântului Sfânt, rugându-se cu lacrimi, pe care le ştergea apoi pentru a nu lăsa urme de
umezeală. Cuviosul trăia astfel în cea mai mare apropiere cu Mântuitorul. Spunea uneori: „Sunt atât de
fericit aici, încît n-aş mai ieşi din locul acesta, unde doresc să rămân mereu cu Domnul Iisus în viaţă şi în
gând‖. Cuviosul Ieroschimonah Ioan a stăreţit cu multă evlavie schitul românesc de la Iordan, vreme de
aproape şase ani (1947-1952).
Ajutat de unii călugări şi credincioşi români, a construit mai multe chilii lângă biserică, atât pentru
vieţuitorii călugări cât şi pentru pelerinii care poposeau în acel loc. Săvârşea cu multă evlavie slujbele în
limba română. Acest schit era pentru el o oază românească. Mai târziu, fiind internat la spitalul „Augusta
Victoria‖ de pe muntele Măslinilor (Eleonului), de unde se vedea valea Iordanului, a scris o frumoasă
poezie pe care a şi intitulat-o Singura mângâiere românească: „Mă uit adeseori în zare / Din munte sus, de
la spital, / Să văd lucind un colţ de mare / Şi nişte arbori mai la deal. / La vale unde albăstreşte / Se scurge
apa din Iordan, / Iar unde lunca se zăreşte / În schitul Sfântului Ioan / ...O, leagăn sfânt de mângâiere / Al
sufletului meu pribeag ! / Privind, mai uit a mea durere, / Că tare ne erai tu drag. / Ascuns în mijlocul
pustiei, / Pe malul sfântului Iordan, / Acest lăcaş al României / Ne-a fost la toţi ca un liman. / Iar noi, străini
în dezbinare / Ca oile fără cioban, / Mai dobândeam o alinare / La Schitul Sfântului Ioan. / În limba noastră
românească / Puteam aici a ne ruga / ...Comoară sfântă, neînţeleasă / Şi, raiule duhovnicesc, / Tu ţii
ascunse multe taine / De-a sufletului românesc‖ (22).
Cuviosul poet nu-şi dorea alt locaş de odihnă veşnică decât această „mângâiere românească‖:
„Gândirea mea acolo zboară, Ca la un tainic ostrov sfânt, / Că mult doream odinioară / Să-mi fie locul de
mormânt‖ (23). Mai târziu, când, după ani de vieţuire în peştera din pustiul Hozevei, nu nădăjduia alt loc de
mormânt decât chiar această peşteră a nevoinţelor sale duhovniceşti, înstrăinatul zice, într-o poezie
adresată ucenicului său: „Şi dacă-ţi vine întristare / Aproape de mormântul meu, / Atunci să mergi la schitul
nostru /Că - nevăzut - mă duc şi eu. / Să mergi acolo primăvara, / Când toate jos se veselesc / Şi când se
văd trecând cocoare / Spre plaiul nostru românesc. / Acolo să citeşti cântarea / Blagoslovitului Iordan / Şi
apa va ţinea isonul / la viersuirea lui Ioan...‖ (24). Între peştera-mormânt şi oaza românească de la Iordan
ar fi dorit nu numai perpetuarea unei legături spirituale, ci şi o legătură materială, văzută, pe care o putea
constitui pârâul ce curge prin faţa peşterii sale (numit în Sfânta Scriptură Cherit, azi Wadi Qilt) şi se varsă în
Iordan nu departe de schitul românesc: „De acum, pârâule zburdalnic, / Când treci la vale mai năvalnic, /
Să treci pe lângă Schitul nostru, / Ducându-i nişte pietricele / Din preajma locuinţei mele. / Să mergi peaicea mai agale / Că, iată, te aşteaptă-n cale / O stâncă veche cu „scrisoare‖ / De la românul Teofan, / S-o
duci cu vremea la Iordan. / Acolo slova românească / Mai este cine s-o citească / Şi poate va aduce-aminte
/ Că s-au aflat la „Sihăstrie‖ / Şi fraţi din scumpa Românie‖ (25).
Locul acesta de lângă Iordan, cu bisericuţa românească, a fost cel mai iubit de către Cuviosul Ioan
dintre toate sihăstriile pe unde a vieţuit. Şi-a dorit mormântul aici. Deoarece trupul său aflat nestricăcios a
fost luat din peştera de la Hozeva, dragostea şi evlavia urmaşilor ar trebui să aibă în vedere, când
împrejurările o vor permite, strămutarea moaştelor marelui nostru cuvios în locaşul românesc pe care l-a
iubit atât de mult.
În acest loc, în care s-a simţit mai acasă, unde sufletul său de poet se îndulcea nu numai de
frumuseţea naturii, de ciripitul păsărilor, de amintirea neuitatelor fapte petrecute demult în preajma
Iordanului, ci şi de mireasma limbii strămoşeşti, virtuţile Cuviosului Ieroschimonah Ioan au înflorit în
întreaga lor splendoare. El devenise duhovnicul multor călugări din părţile acelea, români, dar şi greci. Mulţi
pelerini români sau de alt neam, poposind la schitul de la Iordan, se spovedeau la iscusitul duhovnic şi
primeau Sfânta Împărtăşanie din sfinţitele sale mâini. Din sufletul său, ca dintr-un izvor curat şi îmbelşugat,
cu respectarea Tainei Spovedaniei, curgeau cuvinte de mângâiere şi întărire duhovnicească. Ostenea zi şi
noapte, împlinindu-şi cu neasemănată osârdie chemarea în slujba lui Hristos. Săvârşea cu multă evlavie
sfintele slujbe, sta de vorbă cu fraţii călugări sau cu credincioşii ce treceau pe acolo, lucra în grădină,
alteori scria; noaptea se retrăgea în tufişurile de pe malul Iordanului, rugându-se până către ziuă.
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Uneori mergea timp de mai multe zile în deşertul Iordanului, petrecând singur în post desăvârşit, în
rugăciuni şi metanii.
În timpul liber, cuviosul scria versuri. Se pare că aici, lângă Iordan, talentul său poetic a rodit pe
deplin. Îl inspirau deopotrivă curgerea Iordanului, exuberanţa naturii înverzite în lunile primăverii, sfintele
amintiri ale trecutului, rugăciunile şi cântările în limba strămoşească. "Părintele Ioan Iacob - scrie unul din
biografii săi - avea un suflet mare, o minte curată, limpede ca apele Iordanului... El nu ar fi putut trăi în
pustie, fără rugăciune şi cântare duhovnicească. Cea dintâi curăţă şi aprinde, iar cea de-a doua mângâie şi
linişteşte! Poezia lui este o rugăciune de mângâiere, o cântare duioasă de pustie picurată de bucurie şi
lacrimi" (26). Nu scria cu gândul să-şi facă un nume de poet. Versurile îi ţâşneau din sufletul preaplin, erau
„scântei‖ ale unei inimi prea fierbinţi, cum spune el însuşi într-o frumoasă poezie intitulată Scântei din
inima: „Versul cel cu patru strune / Îmi aduce mângâiere, / Totdeauna când mă aflu / La necaz şi la durere.
/ Ca din cremene scânteia, / Versul la necaz s-aprinde, / - Într-un chip cu totul tainic - De la inima fierbinte. /
Când necazuri sunt mai multe / Şi zăgazuri mai înalte, / Versurile - prin minune - / Izvorăsc atunci mai
calde! / Fierbinţeala dinlăuntru, / De la inimă plecând, / Mă trezesc întotdeauna / Versuri prea duios
cântând. / Când durerea mă răpune / Şi puterile se frâng, / În şiraguri nesfârşite / Versurile mele plâng. / Iar
când am vreo bucurie / Şi cu duhul mă aprind, / Inima atunci săltează, / Slavoslovii versuind! / Dacă vrei să
ştii vreodată / Ce simţea inima mea, / Cetitorule iubite, / De la versuri vei afla!‖ (27).
În această poezie reprodusă integral se exprimă semnificaţia şi locul creaţiei în viaţa Cuviosului
Ioan. Poezia este pentru el expresia simţirii celei mai adânci a dorului românesc. Prin poezie asemenea lui
Adam în rai, el dă nume trărilor interioare, frumuseţilor acelui rai, care se zidea în sufletul său plin de
Dumnezeu. Mai ales aici, lângă Iordan, unde natura e mai bogată, înstrăinatul şi-a întors gândurile spre
plaiurile înverzite ale şesurilor natale. În versuri străbătute de adânci simţăminte patriotice, el evocă
frumuseţile locurilor româneşti. Îşi aduce aminte astfel de cei dragi, zugrăvind în versuri pline de duioşie
chipul bunicii, al părinţilor, al tuturor celor rămaşi în urmă. Poeziile din această perioadă constituie pentru
noi o mărturie profund grăitoare asupra înălţimilor duhovniceşti pe care le atinsese Cuviosul Ioan. Ca şi la
creatorul anonim al Mioriţei, sufletul românesc este nedespărţit de matricea lui ortodoxă.
Nu era însă satisfăcut cu ostenelile sale. Dorea să se smerească şi să se strunească şi mai mult,
într-un loc pustiu, pentru a fi vrednic de moştenirea marilor anahoreţi ai pustiei din epoca de aur a Bisericii.
Socotea că la Iordan este prea mult înconjurat de pelerini şi de griji trecătoare, care îl împiedicau de la
rugăciunea desăvârşită. De aceea, fiind şi internat în spital pentru o boală care se agrava tot mal mult,
râvnitorul ostaş al Duhului se hotărăşte să lase altuia „crucea‖ stăreţiei.
Într-o scrisoare adresată unor călugări români din Ţara Sfântă, el îşi motivează astfel plecarea de la
schitul românesc: „Părăsirea Iordanului n-a fost fără durere pentru inima mea atât de simţitoare pentru
podoabele firii. Iordanul a fost pentru mine ca un rai pământesc, bogat atât în daruri duhovniceşti cât şi în
cele fireşti. Aproape în fiecare seară stam până târziu sub chiparoşii de la Schit, admirând frumuseţile
naturii, în liniştea fermecătoare a unui colţ al grădinii din preajma bisericii, adâncindu-mă în cugetări. Firea
mea visătoare nu se mai sătura de frumuseţile acelui colţ blagoslovit de Dumnezeu‖.
Într-o altă scrisoare de la Iordan, trimisă monahului Ioanichie Pârâială, cuviosul zice: „Din cauza
bolii, fiind suferind de albumină, care s-a agravat în ultima vreme, ...sunt nevoit - din cauza căldurilor de la
Iordan - să vieţuiesc, cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Timotei al Ierusalimului, în mănăstirea
Sfântul Gheorghe Hozevitul‖. Iar mai departe, cu grija pentru acel schit, scrie : „Şi ai în pază biserica şi
toate bunurile Schitului, până ce ... Patriarhia Română va reglementa administraţia Schitului, ...numind un
nou egumen‖. Şi adaugă: „Nu ştiu dacă voi putea să mai ridic de jos sarcina egumeniei".
Plecând de la Iordan cu trupul, el a rămas legat necontenit cu sufletul de aceste minunate locuri.
Mai multe poezii scrise în timpul petrecerii sale în peştera din Hozeva sunt închinate Iordanului şi schitului
în care a stăreţit. Astfel, în poezia Icoane vechi, cuviosul scrie: „Iordane preablagoslovite, / Izvorule
duhovnicesc, / Când viaţa mea se amărăşte, / Mereu la tine mă gândesc. / ...Cu minunate păsărele,/ Cu
florile bătrânei lunci, / Te văd împodobit şi-acum / Precum te cunoşteam atunci. / În valea ta cea răsfăţată, /
La Schitul nostru românesc, / Acelaşi farmec mi s-arată, / Aceeaşi linişte simţesc / ...În cântecul de
păsărele, / În mersul apelor grăbit, / Eu simt şi astăzi armonia.‖ / Din „Ostrovul blagoslovii‖ (28). Imaginea
Iordanului revine şi în alte poezii: Mori de la Iordan, Singura mângâiere românească, Cu gândul la Iordan,
Semne de jale la Iordan de vale ş.a. Cuviosul Ioan a petrecut ultimii opt ani din viaţa sa pământească
(1952-1960), în cea mai severă schimnicie, găsindu-şi adăpost în preajma mănăstirii Sfântul Gheorghe
Hozevitul (29). În pereţii stâncoşi care străjuiesc de o parte şi de alta pârâul Hozeva, se află mai multe
peşteri-schituri, între care şi Sfânta Ana, unde s-a nevoit şi s-a săvârşit Cuviosul Ioan Iacob cel Nou - cum i
se mai spune de către unii credincioşi din alte părţi.
În mănăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul şi în peşterile din jur au vieţuit şi alţi călugări români. În
prezent se mai află acolo pustnicul moldovean Ioanichie Pârâială, care a trăit o vreme la Sfânta Ana
împreună cu monahul preot.
Peştera în care a schimnicit acesta din urmă este aşezată în pustiul Ruva, pe peretele stâng al
pârâului amintit, la vreo trei kilometri mai jos de mănăstire. Intrarea ei se află la o înălţime de şapte metri
faţă de cursul văii (de fapt numai iarna mai curge apă abundentă, pe acolo, căci încă din vremea lui
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Irod cel Mare s-a construit un apeduct mai sus). Peştera are trei încăperi. În prima dintre ele, de
aproximativ 12 metri pătraţi şi înaltă de până la doi metri, se află o firidă, dăltuită în piatră şi încadrată de
două icoane, care ţine loc de prestol. Aici petrecea mai mult cuviosul, în post şi rugăciune. Noaptea se
odihnea pe o rogojină aşternută pe scândură. La acesta se ajunge de jos, din vale, pe o scară. A doua
încăpere, la care se trece din prima printr-o scobitură făcută în piatră, are dimensiunile de 2 x 3 m. Aici îşi
lua pustnicul sărăcăcioasa hrană de schimnic (pâine, posmagi, măsline, ceai, cafea). Puţinele alimente
proveneau de la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, de care ţinea peştera. Schimonahul Ioanichie
Pârâială, ucenicul său apropiat, primea - pentru ascultările făcute în cadrul lavrei - merinde şi pentru ei.
Cea de a treia cameră este socotită peştera mormintelor. Aici a fost îngropat cuviosul român, iar la
înmormântarea sa s-au găsit şi osemintele altor pustnici care s-au săvârşit mai înainte. La această
încăpere se ajungea tot din vale, folosindu-se aceeaşi scară, care, după utilizare, se trăgea sus, spre a se
evita accesul răufăcătorilor. Peştera era dotată cu o cisternă, săpată în stâncă, unde în timpul ploios de
iarnă se acumula apa necesară vieţuitorilor de aici. Mai târziu s-a făcut o instalaţie, apa aducându-se din
pârâul Hozeva.
În această aşezare săracă s-a smerit si s-a rugat Cuviosul Ioan în ultimii ani ai vieţii sale, răbdând
frigul, foamea, setea, arşiţa, boala şi lipsurile de tot felul şi multe ispite. Cu darul Sfântului Duh şi prin multa
sa nevoinţă a trecut bărbăteşte peste toate greutăţile şi încercările. Cea mai mare parte din zi şi din noapte
stăruia în priveghere, fiind om al desăvârşitei rugăciuni. Mânca numai o dată pe zi, seara, şi se mulţumea
cu 3-4 ore de somn. Citea Sfânta Scriptură şi operele Sfinţilor Părinţi sau traducea din limba greacă scrieri
folositoare de suflet. Se recrea cântând imne duhovniceşti - căci avea glas frumos şi dulce - şi compunând
poezii. Săvârşea pravila călugărească în paraclisul din peşteră. Din când în când, mai ales la sărbătorile
mari, slujea în biserica mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul. Cu aceste prilejuri, cobora de seara din
peşteră şi venea aici, lua parte la privegherea de toată noaptea şi apoi slujea în soborul Sfintei Liturghii,
împărtăşindu-se cu Sfintele Taine. După ce lua masa împreună cu ceilalţi părinţi în trapeza mănăstirii, se
întorcea la peşteră.
Cu sufletul plin de harul lui Dumnezeu, cu inima sa curată, afierositul schimonah găsea tainice
frumuseţi chiar în pustia în care se afla sălaşul său. El o cântă pe aceasta, fiind aureolată de gloria sfinţilor
sihaştri care, veacuri de-a rândul, şi-au dobândit aici desăvârşirea. Când vântul bate din vale, zice cuviosul
într-o poezie, se întâlneşte cu apa care vine din deal şi aceste două elemente îşi povestesc lucruri tainice:
„Spun atuncea (cine ştie)? / Despre sfinţii mucenici, / Despre viaţa din pustie / A sihaştrilor de-aici ?! /
Lucruri mari şi minunate, / Din trecut, or fi spunând, / Căci aud, strigând mirate / Cucuvaiele, oftând‖ (30). În
poezia intitulată Istorisire din bătrâni despre pustia Hozevei (31), poetul trece în revista glorioasa istorie
duhovnicească a locurilor unde se află astăzi mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul. Astfel, despre primii
sihaştri veniţi aici, care s-au aşezat în peştera Sfântul Ioachim, cuviosul zice: „Din cei mai vechi (după
Scriptură) / Aflăm la «Schitul Ioachim» / Cinci pustnici mari, având sălaşul / Deasupra, lângă ţintirim. / Iar
numele erau acestea : / Ilie, Prom, Enon, Gheneu / Cel purtător de Dumnezeu. / Izvorâtori de mir cu toţii,/
Ei sunt de naţiune <siri> / Şi socotiţi începătorii / Acestei sfinte mănăstiri, / La Sfânta Ana, mai la vale, /
Călugării mereu sporesc / Şi repede prefac pustia / În rai curat duhovnicesc‖ (32).
Oricât de săracă era natura din jur, înduhovnicitul creator găsea în manifestările ei metafore
potrivite pentru a ilustra realităţi spirituale. În mişcarea bucăţilor de stânci care se rup din peretele înalt şi,
căzând, antrenează alte stânci spre fundul prăpastiei, cuviosul vede imaginea omului care: „Pierzându-şi
rostul său / De multe ori atrage / Pe alţii către rău‖. Iar stâncile mai mari, care, prăvălindu-se, obligă apa să
„se târâie pe brânci‖ pe sub ele, sunt imagini ale necazurilor şi ispitelor oamenilor, îngăduite tocmai ca omul
„să se smerească mereu‖ (33). O întâmplare cu o pasăre care, silindu-se să rupă în bucăţi un şarpe
veninos, pentru hrana puilor săi, a fost încolţită de acesta murind otrăvită, este folosită de el pentru a ilustra
urmările lăcomiei în viaţa omenească (34).
Asemenea sfinţilor din Pateric, Cuviosul Ioan se simţea solidar cu natura înconjurătoare. În sufletul
său vibrează armonios întreaga creaţie a lui Dumnezeu. Iubeşte păsările din pustie, după cum şi ele îl
iubesc pe el. În acestea vede „icoana nevinovăţiei‖ pe care o doreşte întrupată şi în fiinţa sa când spune:
„Zilele de iarnă, / Cu cer posomorât, / Doar murmurul de ape / Îmi ţine de urât. / Iar vara pe căldură, / Când
nimeni nu mai vine, / O biată turturică / Se uită jos, la mine. / În preajma mea se joacă / Frumoşii porumbei /
Voind, parcă, să-mi zică / Să merg să joc cu ei. / Privind la ei acuma, / Îmi pare că învie / Cea mult
nevinovată / A mea copilărie / ...Ah, cum aş vrea acuma / Să fiu netulburat, / Ca porumbelul gingaş / Şi
preanevinovat‖ (35).
Porumbeii se apropie fără teamă de chilia cuviosului, socotindu-l şi pe el un „porumbel‖: „Vecinul
meu din faţă, / Un mândru porumbel / Se miră când mă vede / Adesea singurel. / Deasupra pe chilie / Cu
puful cel mai mic / Se joacă totdeauna; / Nu-i pasă de nimic. / Deodată se sfieşte / Sărmanul puişor /
Văzându-mă pe mine / Că stau în faţa lor. / Dar porumbelul mare / Şopteşte către el: / «Deloc să nu ai
teamă! / Şi el îi porumbel»‖ (36). E aici mult mai mult decât o simplă imagine poetică! Oamenii înduhovniciţi
depăşesc graniţele impuse făpturilor prin păcat. Patericul arată că în viaţa marilor pustnici de multe ori se
restaura pacea edenică între om şi celelalte făpturi.
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Nu este de mirare că s-au petrecut lucruri asemănătoare în cazul Cuviosului Ioan, om cu viaţă
îmbunătăţită, adevărat urmaş al sfinţilor sihaştrii de odinioară. Din această perspectivă înţelegem
întâmplarea minunată petrecută la moartea Sfântului, când mulţime de păsări s-au adunat la mănăstire,
plângându-l parcă pe cel ce le-a părăsit (37).
Aşa a trăit Cuviosul Ioan în pustiu. Cugetând adesea la moarte, necontenit smerindu-se, n-a socotit
niciodată îndestulătoare nevoinţele sale. Multe versuri care au ajuns până la noi sunt mărturisiri sfâşietoare
ale unui suflet sensibilizat la maximum de desfigurările lui, tinzând mereu spre piscurile desăvârşirii. Se
socotea mereu cel mai puţin vrednic de cinste. Este grăitoare, în această privinţă, poezia-testament
intitulată Slove la mormântul meu - pentru patrioţii mei: „Vor trece anii vieţii / Şi eu mă voi sfârşi, / Iar în
pustia asta / Mai vrednici vor veni. / Văzând aici mormântul, / Mă vor cinsti cumva, / Necunoscându-mi viaţa
/ Şi neputinţa mea. / Deci să cunoască fraţii / Că tot veleatul meu / A fost lipsit de mirul / Plăcut lui
Dumnezeu. / Căci cheltuind zadarnic / Vigoarea tinereţii / Mi-am îngropat talantul / În toată vremea vieţii /
Cu "sacul meu de lut" / Să nu priviţi cu cinste / La trupul meu potrivnic, / Căci nu voia să rabde / Canonul
cel de schimnic. / Ci faceţj mai degrabă / O sfântă rugăciune, / Ca Domnul Îndurării / Să-mi deie iertăciune!"
(38). Iată-l pe cuvios smerindu-se ca şi Sfântul Apostol Pavel, care se socotea cel dintâi dintre păcătoşi
(I Timonei 1, 15) ! O astfel de smerenie poartă într-adevăr pecetea sfinţeniei.
Cuviosul Ioan avea un trup plăpând, însă cu duhul era întărit! Ştim că în vara anului 1960 s-a
îmbolnăvit. Starea sănătăţii sale s-a înrăutăţit simţitor. Dar, plin de bucurie şi de linişte sufletească, se
apropia de clipa plecării sale din lumea aceasta. Cu darul lui Dumnezeu, el şi-a cunoscut de mai înainte
data sfârşitului vieţii pământeşti însemnând-o pe peretele peşterii în care îşi petrecea ultimele zile. Şi-a dat
sufletul în mâna Domnului la 5 august 1960. A adormit cu zâmbetul pe buze şi cu mâna dreaptă
binecuvântând. Trupul său, ostenit de post şi priveghere, ai fost prohodit după cuviinţă şi aşezat apoi în
peştera „mormintelor‖, în locul pe care şi-l pregătise el însuşi de mai înainte (39).
Moartea Cuviosului Ioan a fost regretată de toţi cei care l-au cunoscut. Ca un semn deosebit de
cinstire a amintirii sale, i-a fost închinat un număr întreg din revista "Locuri Sfinte". În editorialul numărului
de revistă citat în note, este prezentată o scurtă biografie a renumitului nevoitor, evidenţiindu-se adânca
cinstire de care se bucura el mai ales printre călugării români de aici. „Plecarea lui, prea timpurie, din
mijlocul monahilor români din Ţara Sfântă - se spune în revistă - a lăsat adânci regrete şi dureri sufleteşti
nemărginite. Părintele Ioan a plecat din mijlocul nostru. Am rămas fără povăţuitor‖ (40). I se atribuia
vrednicia de sfânt chiar mai înainte de moarte.
Marele ieroschimonah român a murit tânăr. Împlinise doar 47 de ani, din care 23 i-a trăit în ţară şi
24 la Locurile Sfinte. Moartea nu l-a găsit însă nepregătit. Poeziile sale mărturisesc cât de mult cugeta el la
moarte, încă din tinereţe, temându-se ca plecarea sa din această lume să nu-l surprindă fără curăţia
suflească dorită. Astfel, în una din poeziile sale meditează: „Este vreme rânduită / Pentru călători / Ca să
meargă fiecare / La obşteasca «Închinare». / Însoţit de sfântul înger, / Duhul meu acum, / Cu fiorii reci de
teamă, / Se apropie de «vamă». / Petrecându-mă cu taină, / Fraţii vor cânta / Cu duioasă versuire : /
«Veşnica lui pomenire»‖ (41). Alte poezii ale cuviosului: Spre asfinţitul vieţii mele, La sfârşitul meu, Oglinda
noastră cea de obşte, Slove pe mormânt arată în ce măsură râvna sa pentru fapte bune era impulsionată
de cugetarea la moarte. A primit-o în linişte, ca pe un oaspete aşteptat, având cugetul Sfântului Apostol
Pavel, care zice: „Căci pentru mine viaţa este Hristos şi moartea un câştig‖ (Filip. 1, 21).
Timp de douăzeci de ani, trupul schimonahului aghiopolit s-a odihnit în mormântul din peştera
Sfânta Ana. Ucenicul său, Ioanichie, îl cerceta din când în când. Deplin convins de sfinţenia părintelui său
duhovnicesc, el s-a ocupat în mod regulat de slujbele necesare, i-a aprins lumânări şi candelă la căpătâi,
pomenindu-l mereu în rugăciune. Totodată a scos în evidenţă viaţa Cuviosului Ioan, când i-a menţinut
printre cei care veneau la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul o neîntreruptă cinstire. Prin grija sa s-au
tipărit, la Ierusalim, două volume, intitulate Hrană duhovnicească, cu scrieri ale Cuviosului Ieroschimonah
Ioan, cuprinzând traduceri ale unor cuvinte din Sfinţii Părinţi şi mai ales poezii religioase. Cele două
volume, cu o prefaţă semnată de arhiepiscopul Aristoboulos al Kiriacopolei, au apărut în anul 1968 şi 1970.
La începutul lunii august a anului 1980, conducerea mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul, potrivit
unei tradiţii locale, a deschis mormântul Cuviosului Ioan, urmând ca osemintele sale să fie aşezate în
osuarul de obşte. Cei ce erau atunci de faţă au constatat însă cu mirare că trupul său - pus în mormânt în
urmă cu 20 de ani - era cu totul nevătămat, răspândind şi bună mireasmă.
Stareţul mănăstirii, arhimandritul Amfilohie, care a fost de faţă la deschiderea mormântului,
istoriseşte: „Ne aşteptam să vedem numai sfinte oseminte, şi nu bună mireasmă. Când am luat scândura,
ce să vezi? Părintele Ioan dormea, cu trupul neatins de stricăciune, aşa cum l-am pus. Parcă l-am fi pus în
mormânt de câteva ceasuri. Ba nici ceasuri, ci chiar acum, fără nicio schimbare a înfăţişării lui; mâinile,
barba, părul, schima, încălţămintea erau neatinse‖ (42). Cei care erau de faţă la această adevărată minune
au vestit cu evlavie cele constatate. La cererea obştii acelei mănăstiri, Patriarhul Benedict al Ierusalimului a
îngăduit strămutarea moaştelor Cuviosului Ioan în biserica de la Sfântul Gheorghe Hozevitul, care a avut
loc în ziua de 7 august 1980 (43). După prohodirea cuvenită, trupul său a fost aşezat într-un sicriu, apoi
coborât cu grijă din peşteră şi transportat până la mănăstire. Cu rugăciuni, ectenii şi cădiri - după tipicul
prevăzut în astfel de împrejurări -, sicriul cu trupul cuviosului a fost aşezat aici.
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Pentru ca Dumnezeu să descopere dacă nestricăciunea trupului său n-a fost cumva urmarea
vreunei alunecări, a legăturii de la arhiereii sau de la altcineva, conducerea Patriarhiei Ierusalimului a
socotit necesar să se săvârşească pentru dânsul 40 de Sfinte Liturghii, cu dezlegări şi pomeniri. În acest
interval, sicriul cu trupul cuviosului a fost aşezat în faţa Sfintei Mese, preotul slujitor săvârşind vreme de 40
de zile rânduielile amintite, chiar în faţa steiului. După acest răstimp, trupul a rămas cum era mai înainte,
adică nestricăcios.
Văzând aceasta, călugării din mănăstire, precum şi toţi cei ce veneau să se închine în acest sfânt
aşezământ, şi mai mult au început să-l cinstească pe nevoitorul român. Vestea minunatei lucrări s-a
răspândit foarte repede, încât mulţi veneau anume să se închine la moaştele Cuviosului Ioan, îndată chiar
după strămutarea lor în biserică. Fiind praznicul Adormirii Maicii Domnului, veniseră din Grecia mulţime de
pelerini, clerici şi ierarhi, toţi închinându-se cu evlavie în faţa acestui odor duhovnicesc.
Sicriul pregătit în grabă pentru strămutarea din peşteră nefiind potrivit, conducerea mănăstirii a
socotit să comande la Ierusalim o raclă corespunzătoare din lemn de abanos, cu sticli în partea de
deasupra şi a celor laterale. La acoperirea costului acestei lucrări - 85.000 de drahme - au contribuit cu
dărnicie mai mulţi credincioşi. Aşezat în raclă, trupul Cuviosului Ioan se află acum în biserică, alături de
moaştele Sfinţilor Ioan Hozevitul şi Gheorghe Hozevitul, organizatorii lavrei şi mari con-ducători de obşti
monahale.
Credincioşii care vizitează mănăstirea se opresc în faţa moaştelor Ieroschimonahului Ioan, cinsit de
ei ca „Noul Hozevit‖, închinându-se cu evlavie şi admirând frumuseţea chipului său, păstrat nealterat atâta
vreme.
Marele nevoitor în cele ale desăvârşirii, Cuviosul Ioan, s-a dovedit întotdeauna un fiu credincios al
Bisericii Ortodoxe şi un mărturisitor al credinţei celei drepte şi adevărate. Opera sa cuprinde multe
învăţături mântuitoare de suflet. Poezii precum Imnul credinţei, exprimă ataşamentul monahului-poet faţă
de credinţa ortodoxă strămoşească: „O, Pravoslavnică credinţă, / - Tăria sufletului meu - / Prin tine mi s-a
dat putinţă / Să caut către Dumnezeu. / Când sufletul se alăptează / Cu darul tău dumnezeiesc, / Durerea
mea se alinează / Şi scârbele se potolesc. / Când valurile ameninţă / Ca să scufunde luntrea mea, / În tine,
sfânta mea credinţă, / Mă sprijinesc de-a pururea. / Iar când de multă slăbiciune / Greşesc Celui ce m-a
zidit, / Îmi dai curaj la rugăciune, / Să nu fiu deznădăjduit. / În viaţa asta necăjită, / Cu tine eu mă întăresc, /
Credinţă preablagoslovită, / Odorule dumnezeiesc ! / Atunci când vor să mă doboare, / Vrăjmaşii cei
neîmpăcaţi, / La tine eu găsesc scăpare / Şi ei rămân prea ruşinaţi. / Iar la sfârşitul vieţii mele / Nădăjduiesc
că şi atunci / Adăposti-mă-vei de rele / Şi de înfricoşate munci‖ (44).
În alte poezii, cuviosul înfăţişează persoana şi opera mântuitoare a lui Iisus Hristos. Se amintesc în
acest sens următoarele piese: Glasul Păstorului Celui Bun, Fiul Omului, Mirele durerii, Pentru blândeţea şi
răbdarea cea nespusă a Domnului, La dumnezeiasca smerenie a Mântuitorului, Mielul răscumpărării în
vinerea Sfintelor Patimi. În toate se manifestă iubirea fără margini a credinciosului pentru Fiul lui Dumnezeu
întrupai, Cel ce s-a adus jertfă pe Crucea de pe Golgota pentru mântuirea neamului omenesc.
Cuviosul se simte dator să mulţumească pentru toate lui Dumnezeu, căci el vede pretutindeni
creaţia mâinilor Lui. Chiar dacă se simte nevrednic, nu-şi pierde nădejdea în Părintele ceresc pe Care îl
simte atât de aproape : „Cunosc că am la suflet / Veşmântul întinat, / Dar a credinţei taină / La nimeni n-am
trădat. / Şi dacă eu din fire / Slăbind, mă poticnesc, / Dar sfânta mântuire / Eu tot nădăjduiesc‖ (45). De
aceea se îndeamnă mereu, îndeamnă şi pe alţii la o atitudine plină de smerenie, de mulţumire şi de
recunoştinţă faţă de Dumnezeu, ca în poeziile: Cugetări smerite, întru slava Ziditorului şi altete.
Trăirea duhovnicească a cuviosului român este pătrunsă de credinţa neclintită în veşnicia sufletului
(46), în dreapta răsplătire dumnezeiască după moarte (47) şi în continuarea legăturilor prin rugăciune,
dintre credincioşii de pe pământ şi cei răposaţi. Într-o poezie plină de tâlc duhovnicesc: Canonisirea
împiedicată de cei adormiţi, se evidenţiază necesitatea şi valoarea rugăciunilor celor vii pentru cei morţi. De
aceea, în câteva rânduri, poetul cere cititorilor să se roage pentru sufletul său.
În unele scrieri, cuviosul vorbeşte de cinstirea Sfintei Cruci. O poezie plină de miez se intitulează
chiar Semnul Sfintei Cruci (48). Arătând semnificaţia Crucii, el îndeamnă la săvârşirea cu evlavie a acestui
sfânt semn: „Semnul crucii este nouă / Scutul cel mântuitor / Care depărtează răul / Şi ne dă la toate spor. /
Deci să facem cum se cade / Creştinescul nostru semn, / Căci vrăjmaşii fug atuncea, / Ca de preacinstitul
lemn‖. Îndemn la săvârşirea cu evlavie a Sfintei Cruci trebuie să fie cugetarea la Patimile Domnului: „El
întinde sus pe cruce / Mâinile dumnezeieşti, / Tu măcar a face semnul, / Omule, să te sileşti. / El ne
mântuie, creştine, / Săvârşindu-se pe lemn, / Iară tu socoţi ruşine / Ca să faci al crucii semn !".
Unele creaţii le închină Maicii Domnului: Cugetarea umilită la durerea Maicii Domnului, Sabia
durerii, Plângerea Maică Domnului, Bucuria Maicii Domnului de Sfânta Înviere. Între lucrările sale publicate
până acum se află şi trei frumoase tropare de umilinţă către Maica Domnului (49). Cuviosul a tradus apoi
unele din minunile Maicii Domnului (50).
Adâncă evlavie a avut cuviosul pentru sfinţii Bisericii creştine. De aceea a alcătuit câteva zeci de
tropare, îndeosebi pentru aceia cinstiţi în mod deosebit de credincioşii ortodocşi români (Sfântul Ioan cel
Nou de la Suceava, Cuvioasa Parascheva, Sfânta Muceniţă Filofteia). Iată, de pildă frumosul tropar al
ocrotitorului ceresc de la Suceava: „Trupul la Suceava ţi-ai odihnit, / Iar la ceruri slava de la Domnul ai
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dobândit, / Ioane Mucenice, să nu ne părăseşti / Pe fii pravoslavnici ai Ţării Româneşti‖ ; sau acela al
Sfintei Cuvioase Parascheva: „Din fundul pustiei ai alergat / Spre pământul nostru şi Moldova te-a
îmbrăţişat, / Avându-te pe tine noian de îndurări, / La vremuri de necazuri şi grele încercări‖. În alte poezii
laudă pe unii sfinţi, sau le înfăţişează viaţa în versuri: Teodosie, Maria Magdalena, Monica, mama
Fericitului Augustin, Perpetua („Floarea Bisericii din Carhidon‖), Narcis, Patriarhul Ierusalimului, Cuvioasa
Maria Egipteanca etc.
Plin de sfânta cutremurare a fost cuviosul în toată viaţa sa în timpul Sfintei Liturghii, prin care se
împărtăşeşte credincioşilor însuşi cinstitul Trup şi scumpul Sânge al Domnului şi Mântuitorului nostru
Hristos. Nu este lipsit de semnificaţie faptul că printre traducerile realizate de el este şi acea vedenie a
Cuviosului Nifon, care evidenţiază pregnant prezenţa reală a Domnului în Sfânta Împărtăşanie (51). Prin
traducerea unei alte întâmplări, el arată legătura dintre ortodoxia credinţei şi autenticitatea comuniunii
euharistice, respingând împărtăşirea laolaltă cu eretici (52). Totodată este adânc conştient de necesitatea
pregătirii adecvate la apropierea de Sfânta Euharistie (vezi poezia intitulată Fără haină de nunta) (53).
Cuviosul Ieroschimonah Ioan a dovedit o atitudine de adâncă preţuire a preoţiei şi a preoţilor. Astfel,
el consideră important şi traduce un text din Sfântul Ioan Gură de Aur, în care se arată că chiar slujitorul
nevrednic împlineşte în mod valid lucrările sfinţitoare „Pentru că nu săvârşeşte aceasta curăţia preotului, ci
darul lui Dumnezeu...‖ (54).
Frumoase şi ziditoare de suflet sunt şi învăţăturile sale despre viaţa monahală. În cele două volume
de opere se află mai multe traduceri din Sfinţii Părinţi despre chipul călugăresc. Reţinem în acest sens şi
câteva versuri din poezia intitulată Reţeta duhovnicească - pentru un sihastru: „Să nu mai priveşti la
plăcerea / Prietenilor trecători, / Căci ei nu pot să te ajute / Atuncea când va fi să mori. / Prieten bun,
câştigă-ţi plânsul / Şi rugăciunea lui Iisus, / Căci plânsul stinge focul veşnic, / Iar ruga te-nalţă-n sus. /
De-asemenea să ai prieteni / Poruncile dumnezeieşti, / Pe care, fără de prihană, / Cu dragoste să le
păzeşti‖ (55). Cuviosul reţine de asemenea unele texte patristice despre feciorie, şi prin mai multe istorisiri
evidenţiază valoarea ei şi în general a curăţiei trupeşti şi sufleteşti.
Multe dintre gândurile ascetului român îndeamnă la viaţă creştină adevărată, împotriva ispitelor
celui rău. Poezii ca: Cele şapte păcate de moarte, Câteva stihuri despre năravuri, Paza sufletului atrag
atenţia asupra pericolului imens pe care-l reprezintă păcatul, cu toate manifestările sale, pentru izbăvirea
de cursele celui rău.
În general osârdia şi lirica înălţătoare a Cuviosului Ioan predispun sufletul creştinului la fapte bune,
îndemnîndu-l la rugăciune, la credinţă şi mai ales la smerenie. El însuşi se simte mereu cel mai nevrednic
dintre toţi, mărturisindu-şi puţinătatea credinţei şi a ostenelilor duhovniceşti. De aceea, prin întreaga
moştenire pe care ne-a lăsat-o, Cuviosul Ieroschimonah Ioan Iacob se dovedeşte un mare trăitor al
credinţei, o reală personalitate duhovnicească şi un îndrumător plin de înţelepciune sfântă pe calea
mântuirii, ridicat din neamul nostru românesc (56).
† LUCIAN TOMITANUL
Bibliografie:
1. Asupra localităţii de baştină şi a familiei Cuviosului Ioan Iacob, vezi pe larg Pr. Gh. Lazăr, Sfinţi români: Cuviosul Ioan Hozevitul
cel Nou, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», LIX (1983), nr. 1-3, p. 85-89.
2. In volumul Hrană duhovnicească. Carte cu cele mai minunate şi umilincioase cugetări care suie pe om cu sufletul la cer, scrisă în
versuri de Ieromonahul Ioan Iacob, tipărită de monahul Ioanichie, vol. I, Ierusalim, 1968, p. 24-26. / 3. Ibidem, p. 26.
4. Ierom. Ioanichie Bălan, Cuviosul Ioan cel Nou, Hozevitul. Un sfânt român din zilele noastre, în «Biserica Ortodoxă Română»,
XCIX (1981), nr. 1-2, p. 68.
5. Arhim. Claudie Derebreanu, din mănăstirea Neamţu, Crâmpeie din viaţa Cuviosului Ioan Iacob, Noul Hozevit (în manuscris).
6. Poezia cu titlul Bântuielile unui novice are la sfârşit menţiunea «De la mănăstirea Neamţu, 1938» (Hrană duhovnicească..., vol. I,
p. 31-32).
7. Dintr-o scrisoare a Protos. Calist Barbu, datată 4 februarie 1984.
8. Vezi Pr. Gh. Lazăr, ibidem, p. 88. / 9. Ibidem, p. 89.
10. Cf. art. intitulat: Ieroschimonahul Ioan Iacob, în revista «Locuri Sfinte (Holy Places), religious periodical issued by the Jerusalem
Romanian Orthodox Church Mission, vol. III (1960), nr. 11; p. 3. Editor: Rt. Rev. Arhim. Victorin.
11. Ierom. Ioanichie Bălan, ibidem, p. 69. / 12. Spre alte ţărmuri, în Hrană bisericească, vol. I, p. 27-28.
13. Cf. Raportul superiorului Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim, nr. 14 din 20 ianuarie 1947, în Arhiva Consiliului Central
Bisericesc (Bucureşti), Biserica şi căminul românesc de la Ierusalim, dosar 1948, f. 54.
14. Hrană duhovnicească, p. 77-78: «Ai venit cu ţara-n suflet, / Ca să n-o mai uiţi în veci / Şi la dânsa, cu dorire, /, Te-ai grăbit apoi
să pleci / Frumuseţile din ţară / Negreşit, te-au fermecat... / Ai acolo munţii falnici, / Cu poienile cu flori, / Intru care cântă vara / Sute
de privighetori. / Ai pâraiele ce zburdă / Prin pădurile de brad, / Cu mulţimea cea de păstrăvi, / Care mişună în vad. / Vara, soarelendulceşte, / Nu dogoare ca aici, / Iarna, frigul oţeleşte / Şi vă face mai voinici. / Noi suntem aici mai şubrezi, / Mai străini, mai
oropsiţi, / Căci de toate ale ţării / Frumuseţi suntem lipsiţi».
15. Mănăstirea Sfântul Sava, aşezată pe valea Chedronului (astăzi Wadi Nebeubil), la jumătatea distanţei dintre Ierusalim şi Marea
Moartă, a fost întemeiată de Sfântul Sava cel Sfinţit (439-532). Până astăzi se vede pe peretele stâncos de pe partea văii din faţa
mănăstirii peştera în care a pustnicit acest vestit avă înainte de zidirea primei chinovii. In timpul ei de înflorire, mănăstirea a avut un
număr mare de călugări şi pustnici, mulţi vieţuind în peşterile aflate de o parte şi de alta a văii (în secolul al VI-lea, numărul
monahilor care ţineau de această aşezare se ridica până la 5000). In anul 614, ea a fost distrusă de perşi şi un mare număr de
monahi au fost martirizaţi. În veacurile al VIII-lea - IX-lea. mănăstirea a suferit iarăşi din partea musulmanilor.

141

În scurtele perioade de linişte, aici se desfăşura o importantă activitate religioasă şi culturală, având printre vieţuitorii ei mari
scriitori, imnografi, melozi etc. Printre aceştia se numără marele teolog, Sfântul Ioan Damaschinul (t 749), al cărui mormânt se află
în una din peşterile din incinta mănăstirii (moaştele sfântului, luate din acest mormânt de cruciaţi, au dispărut fără urmă). În biserica
cea mare a mănăstirii se află şi moaştele Sfântului Sava, care, după ce au peregrinat mai multe veacuri prin Apus, fiind luate de
cruciaţi, au fost redate mănăstirii, în anul 1965. Asupra istoricului acestei lavre, vezi Jerome Murphy-O'Connor, Das Heilige Land.
Ein archaologischer Fuhrer, traducere din limba engleză de U. von Puttkamer, Munchen - Zurich, 1980, p. 298-300. Asupra vieţii
monahale din Palestina, în veacurile al III-lea - VI-lea, vezi Lucian Făgărăşanul, Personalităţi monahale în pustia Iudeii, în
Calendarul Credinţa, 1978, p. 72-74. / 16. Ierom. Ioanichie Bălan, op. cit., p. 69. / 17. Ibidem, p. 69.
18. Hrană duhovnicească. Carte cu scrieri care ajută sufletul să scape de la moarte, scrisă de Ieroschimonahul Ioan Iacob, tipărită
de monahul Ioanichie, vol, II, Ierusalim, 1970, p. 12-13.
19. Arhiva Consiliului Central Bisericesc, Biserica şi Căminul românesc din Ierusalim, dosar 1948, f. 53.
20. Raportul Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim, nr. 60 din 30 mai 1947, în arhiva cabinetului patriarhal, fond Ierusalim, dosar
nr. 1, f. 22. / 21. Ieroschimonahul Ioan Iacob, în rev. «Locuri Sfinte», p. 4.
22. Hrană duhovnicească, vol. I, p. 107. În altă poezie, tâlcuind minunatele evenimente biblice legate de râul Iordan, se aminteşte
de asemenea schitul românesc : «Iar mai la vale, către mare / Se află Schitul românesc / Ca o cetate de salvare / Şi ca un rai
duhovnicesc. / E ostrovul întâmpinării / Românilor înstrăinaţi / De plaiul strămoşesc al Ţării (dragi)...» (Flori de la Iordan).
23. Singura mângâiere românească, ibidem, p. 107. / 24. La cei din urmă, ibidem, p. 81.
25. Spre asfinţitul vieţii mele, ibidem, p. 100. / 26. Ierom. Ioanichie Bălan, ibidem, p. 71.
27. Hrană duhovnicească, vol. I, p. 39-40. / 28. Ibidem, p. 110.
29. Această mănăstire este situată în Wadi Qilt - pârâul Horat sau Cherit, din Biblie, în preajma căruia s-a sălăşluit Sfântul Prooroc
Ilie în vremea prigonirii sale de către necredinciosul rege Ahab (III Regi 17, 3 urm.) - spre apus de Ierihon. După tradiţie, în peştera
cuprinşii astăzi în incinta mănăstirii, s-a rugat Sfântul Ioachim şi a primit de la un înger vestea cea bună că soţia sa, Ana, care era
stearpă si înaintată în vârstă, va naşte pe Sfânta Fecioară Maria. Primul schit a fost construit aici de către cinci eremiţi pe la anii
420-430. Spre sfârşitul veacului al V-lea, Sfântul Ioan din Teba, numit apoi Hozevitul (fost mitropolit al Cezareei Palestinei), a
construit, prima mănăstire, în jurul căreia s-au adunat în decursul timpului numeroşi pustnici care trăiau în peşterile din împrejurimi.
În a doua jumătate a secolului al VI-lea, în timpul Sfântului Gheorghe Hozevitul (prăznuit la 8 ianuarie), mănăstirea va cunoaşte
epoca ei de înflorire, viaţa monahală de atei atingând culmile dezvoltării ei. În timpul invaziei perşilor, conduşi de Hosroe al II-lea,
mănăstirea a fost distrusă. După o lungă perioadă de încercări pentru viaţa monahală de aici, în 1179, împăratul bizantin Manuel I
Comnenul ridică din nou mănăstirea, care-şi continuă viaţa ei neîntrerupt. Cf. Jerome Murphy-O'Connor, op. cit., p. 277-278.
Asupra istoricului lavrei şi a vieţii monahale de la Hozeva, vezi Ieroschimonahul Ioan Iacob, Monastirea Sf. Gheorghe Hozevitul şi
Si. Ioan Hozevitul, în revistă "Locuri Sfinte", III (1960), nr. 11, p. 5-10 şi, respectiv, p. l0-13
30. Din tainele pustiei de la Schitul Hozeva, în vol. Hrană duhovnicească, vol. I / 31. Ibidem, p. 120-123.
32. Ibidem, p. 121. / 33. Stânci în calea vieţii, ibidem, p. 124-125.
34. Răsplata lăcomiei, ibidem, p. 125-126. / 35. Icoana nevinovăţiei, ibidem, p. 123-124.
36. Tovarăşii din pustie, ibidem, p. 124.
37. Vezi relatarea Arhim. Amfilohie, stareţul mănăstirii Sf. Gheorghe Hozevitul, publicată în revista religioasă ateniană «Sfânta
Marina» (mai 1981) şi tradusă în româneşte de Ierom. Petroniu Tănase, Alte ştiri despre Cuviosul Ioan cel Nou Hozevitul, în
«Biserica Ortodoxă Română», C (1982), nr. 3-4, p. 296-299. / 38. Hrană duhovnicească, vol. I, p. 49.
39. A fost îngropat în pustia unde a trăit şi a cântat în poeziile şi în alte scrieri ale sale natura, vieţuitoarele, vieţile de sfinţi şi
îndeosebi schitul românesc de la Iordan, faţă de care avea adevărată veneraţie.
40. Cf. art. intitulat Ieroschimonahul Ioan Iacob, p. 4. / 41. Pe calea veşniciei, în vol. Hrană duhovnicească, p. 98-100. / 42. Cf.
Ierom. Petroniu Tănase, ibidem, p. 297.
43. Au luat parte la această ceremonie arhimandriţii: Sofronie (Patriarhia Ierusalimului), Vasile Cornilă (superiorul bisericii române
din Ierusalim), Amfilohie (stareţul mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul), Matias (stareţul mănăstirii Sfântul Gherasim de la Iordan),
ieroschimonahul Ioanichie (ucenicul cuviosului), călugări români din Ţara Sfântă, un număr de pelerini din România.
44. Hrană duhovnicească, vol. I, p. 71. / 45. Imn de recunoştinţă către Dumnezeu, ibidem, p. 35.
46. Vezi mai ales poezia intitulată Veşnicia sufletului, în vol. Hrană duhovnicească, vol. I, p. 44.
47. Vezi traducerile cuviosului, ibidem, vol. I, p. 10-12 şi vol., p. 21-31. / 48. Ibidem, vol. I, p. 24.
49. Hrană duhovnicească, vol. II, p. 33, 36 şi 41. / 50. Cum este cea publicată ibidem, p. 76-78.
51. Ibidem p 14-16 / 52. Ibidem, p. 79 / 53. Hrană duhovnicească, vol. I., 38-39.
54. Ibidem, vol. II, p. 16-17. / 55. Ibidem, vol. p. 13-17 şi vol. II, p. 43-53.
56. Până acum Patriarhia Ierusalimului nu s-a pronunţat pentru canonizarea lui. Totuşi viaţa Cuviosului Ioan este cunoscută în
rândul credincioşilor din România, din Grecia, de la Muntele Athos. Un portret al cuviosului (icoană) s-a pictat în catedrala Sfântul
Gheorghe, din Hama, Siria. Un imnograf, părintele Gherasim, de la Patriarhia Ecumenică, lucrează la alcătuirea slujbei lui. Un
pictor din Grecia zugrăveşte de asemenea icoana sa (cf. "Biserica Ortodoxă Română", C (1982), nr. 3-4, p. 298-299).

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 550-574, Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţu (Hozevitul).
SFINTE MOAȘTE
Veşmântul care a învelit Moaştele Sf. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ se află la:
• Biserica din lemn Sf. Vineri Drumul Taberei (cu hramul Sf. Cuv. Parascheva), Bucureşti, Str. Braşov Nr.
21C, cartier Drumul Taberei.
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul, din Ţara Sfântă;
• Biserica Mitropoliei din Iaşi;
• Biserica din lemn Sf. Vineri Drumul Taberei (cu hramul Sf. Cuv. Parascheva), Bucureşti, Str. Braşov Nr.
21C, cartier Drumul Taberei;
• Schitul Darvari, Str. Schitul Darvari Nr. 3, lângă Grădina Icoanei;
• Biserica Sf. Nicolae Rusă (a studenţilor), Bucureşti, Str. Ion Ghica Nr. 9, lângă Universitate;
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• Biserica Boteanu, Bucureşti, Str. Boteanu Nr. 8 (oarecum paralel cu Bd. Magheru, perpendicular pe str.
C. A.Rosetti);

• Mănăstirea Sf. Nicolae-Mihai Vodă, Bucureşti, Str. Sapienţei Nr. 4 (la câteva sute de metri de staţia de
metrou Izvor);
• Mănăstirea Brâncoveni, com. Brâncoveni, jud. Olt (este situată la 20 km sud-vest de Slatina, la sud de
Piatra Olt, în zona şoselei Slatina-Caracal, şi la 6 km de halta Pârşcoveni, de pe linia ferată Piatra OltCaracal);
• Mănăstirea Sireti - Sf. Mare Mucenic Iacov
Persul. În inima Basarabiei, la 16 km de Chişinau
stă de veghe, ca un ochi de cer deschis între
colinele înverzite, Mănăstirea Sfântului Mare
Mucenic Iacov Persul, ctitorie monahicească
contemporană ce se vrea a nu ruşina tradiţia ci a
o continua creator; De menționat că al treilea
hram al acestei sfinte mănăstiri este prăznuirea
Prea Cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului
părintelui nostru Ioan Iacob Hozevitul;
• Biserica Seminarului Ortodox Veniamin Costachi
de la Mănăstirea Neamţ (de la Târgul Neamţ sunt
cca. 15 km, iar municipiul Târgul Neamţ este în
legătură cu şoseaua europeană E 85 care duce
spre Paşcani, Suceava şi Bucureşti);
Peştera în care s-a nevoit Sfântul Ioan Iacob
• Paraclisul "Centrului de Servicii Sociale Patriarh Justinian Marina" (Puteți ajunge la Paraclisul Centrului
din Pajura cu troleibuzele 86 sau 65).
Înca în anul 1995 (când la biserica actuală erau turnate doar temeliile), PF Daniel a dăruit
Seminarului camilafca şi metaniile Sf. Ioan iar în ziua hramului din 5 august 1999 a adus în procesiune
degetul sfântului. Camilafca şi metaniile sfântului au fost primite de către PF Daniel în anul 1993 de la
ucenicul Sf. Ioan, Ierom. Ioanichie Pârâială, prin Ierom. Visarion Bârsan, care a vieţuit o vreme în
Mănăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul.
Părticica din moaştele Sf. Ioan Iacob de la Neamţ a fost primită de la Patriarhia Ierusalimului la 14
octombrie 1992, când a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfântului.
La hramul din anul 2002, PS Ioan, Episcopul Harghitei şi Covasnei a dăruit Seminarului de la
Mănăstirea Neamţ, pentru biserica Sf. Ioan Iacob, Ceaslovul Sfântului, carte de care nu s-a despărţit
niciodată şi pe care se pot descifra până astăzi urmele degetelor şi ale lacrimilor Sfântului.
"―Am fost binecuvântaţi ca în această biserică să primim mai multe obiecte care au aparţinut Sf.
Ioan Iacob: camilafca, metaniile, Ceaslovul, o copie după Liturghierul după care a slujit Sfântul. Ulterior am
primit o părticică din moaştele Sfântului. Este o mare bucurie să-i vezi pe credincioşii care se folosesc din
darurile Sf. Ioan şi care vin apoi să mulţumească acestuia cu lacrimi pentru împlinirea cererilor lor. Sf. Ioan
aduce bucurie în sufletele tuturor celor care îl iubesc pe Hristos‖, a mai adăugat pr. Ioan Mihoc."
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SFÂNTUL CUVIOS PAFNUTIE - PÂRVU ZUGRAVUL
7 August
TROPAR, GLASUL 1

Iconar iscusit al Arătării lui Dumnezeu, zugrav al firii omenești luminate
de har și al frumuseților Raiului, Cuvioase Părinte Pafnutie, slujind lui Hristos în
toată viața ta, prin lucrare stăruitoare în tăcere, rugăciune și răbdare, vas ales
al Duhului Sfânt te-ai făcut. Pentru aceasta, roagă-te Preasfintei Treimi să
mântuiască sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA, podobie: Fecioara, astăzi…

Rugător către Hristos întru tăcere smerită, iconar preaiscusit și lucrător
al virtuții fiind tu, Sfinte Pafnutie, Cuvioase, vas ales te-ai arătat cereștilor
daruri, iar acum, în cer te bucuri de strălucirea Treimii Sfinte, în veci.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Cuviosul Pafnutie, vestit iconar cunoscut cu numele de Pârvu ,,Mutul‖, s-a născut în CâmpulungMuscel, la 12 octombrie 1657, ca fiu al preotului Ioan Pârvescu (1623-1702) și al credincioasei sale soții, al
cărei nume nu s-a păstrat.
La botez a primit numele nașului său, marele vistiernic Pârvu Vlădescu, un creștin evlavios și ctitor
de biserici. Crucea încercărilor s-a abătut asupra familiei preotului Ioan, când preoteasa acestuia a trecut la
Domnul ca o muceniță, născând pe al șaselea copil.
Boala a secerat apoi pe cinci dintre ei, Pârvu fiind singurul rămas în viață. Prin urmare, preotul Ioan
Pârvescu s-a călugărit la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, luând cu sine și pe fiul său
Pârvu, în vârstă de 11 ani. La școala acelei mănăstiri s-a deprins cu cititul și scrisul, dar și cu cele dintâi
taine ale zugrăviei, adică ale picturii bisericești, alături de monahul Evghenie, care l-a luat lângă sine, pe
schele, punându-i în mâini scoica pentru amestecat culorile şi găsindu-l înzestrat pentru iconografie.
La împlinirea vârstei de 18 ani, Pârvu și-a îndreptat paşii spre pământul binecuvântat al Moldovei, trimis să
înveţe zugrăvia în Bucovina, cu un vestit meșter rus. Acolo a deprins tainele pictării icoanelor și a luat ca
pildă de iconografie numeroasele mănăstiri și biserici bucovinene, împodobite cu picturi interioare și
exterioare. După 5 ani s-a întors din Moldova, devenind pentru scurt timp pictor de curte al boierilor
Vlădeşti, urmașii nașului său.
Din această perioadă, datează şi cea dintâi pictură a sa la biserica Mănăstirii Aninoasa (jud. Argeș).
Apoi, alături de monahul Evghenie, primul său dascăl, a pictat biserica Mănăstirii Negru Vodă (oraș
Câmpulung-Muscel, jud. Argeș).
Fiind recomandat familiei domnești a Cantacuzinilor, a zugrăvit mai multe ctitorii ale acestora, dar și
unele ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, și anume: mănăstirile Cotroceni (București),
Mărgineni (azi penitenciar, com. I. L. Caragiale, jud. Dâmbovița), Sinaia (jud. Prahova), Colţea (București),
Berca (jud. Buzău), Schitul Poiana (com. Poiana Câmpina, jud. Prahova), Schitul Lespezi (oraș Comarnic,
jud. Prahova) şi Bordeşti (jud. Vrancea), bisericile de mir de la Filipeştii de Târg (distrusă, jud. Prahova),
Filipeştii de Pădure (jud. Prahova), Călineşti (com. Florești, jud. Prahova) și Măgureni (jud. Prahova),
biserica Adormirea Maicii Domnului, din Râmnicu Sărat (jud. Buzău) şi biserica de la Fundenii Doamnei
(com. Dobroești, jud. Ilfov); biserica Mănăstirii Mamu (com. Lungești, jud. Vâlcea), precum şi biserica
Sfântul Gheorghe Nou din București.
De asemenea, alături de fresce, Pârvu Mutu a pictat şi icoane pe lemn. Dintre ele, cea mai
cunoscută se află la Mănăstirea Sinaia: icoana Sfintei Treimi (numită și Sfânta Troiță, Cina din Mamvri sau
Filoxenia lui Avraam), inspirată de icoana asemănătoare a Sfântului Andrei Rubliov, din Rusia (sec. XV).
Pârvu Pârvescu a primit supranumele de Mutul nu pentru că ar fi fost mut, ci deoarece picta fără să
vorbească și fără să mănânce, adică în post şi rugăciune. Dacă spunea vreun cuvânt sau gusta hrană,
întrerupea lucrul în ziua respectivă. Astfel, făcea mai lucrător darul primit de la Dumnezeu, dobândind har
pentru nevoința sa și iscusință în lucrarea iconografiei.
Stabilit în cele din urmă în București, a ajuns dascăl la propria sa școală de zugrăvie, în care a
format mai mulți ucenici. Căsătorit cu credincioasa Tudora, a avut doi copii, Pârvu și Gheorghe, dar la scurt
timp a avut de purtat și el, precum odinioară tatăl său, crucea încercărilor vieții. Soţia sa, Tudora, a trecut la
cele veşnice, iar el a pornit într-un pelerinaj la Ierusalim, în timpul căruia a postit și s-a rugat stăruitor.
La întoarcere, în anul 1718, luminat de harul lui Dumnezeu, intră în monahism la Mănăstirea Mărgineni,
împreună cu fiul său cel mai mic. Pârvu primește numele de Pafnutie, iar fiul său, Gheorghe, pe cel de
Gherasim.
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La Mărgineni, monahul Pafnutie, dovedind o vastă cultură și cunoașterea de limbi străine, se
îndeletnicește și cu traducerea în românește a unor texte din vasta bibliotecă înființată acolo de
Cantacuzini.
În 1731, după 13 ani de nevoință, rabdă o nouă încercare: fiul său, monahul Gherasim, trece la cele
veșnice. Înțelegând pe deplin deșertăciunea lumii și fugind de laudele oamenilor, Cuviosul Pafnutie a
căutat și mai multă însingurare, trebuincioasă pentru rugăciunea cea de taină a inimii și, luând
binecuvântarea starețului Cosma, s-a îndreptat spre schitul mai depărtat de lume, din inima codrilor,
Robaia (com. Mușătești, jud. Argeș). Acolo a primit marea schimă călugărească și s-a nevoit încă patru ani
în rugăciune, tăcere, răbdare și smerenie, trecând la Domnul în anul 1735.
Cuviosul Pafnutie – Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor
bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeietor și dascăl al unei școli de iconografie
bizantină cu specific național, dar și ca un mare trăitor al Ortodoxiei româneşti. Luând aminte la viața
virtuoasă, la nevoința și lucrarea Cuviosului Pafnutie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut
în rândul Sfinților, în anul 2017, an închinat iconarilor și pictorilor bisericești, rânduindu-i zi de pomenire în
data de 7 august.
Pentru ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Sursa - basilica.ro
SFINTE MOAȘTE
Cuviosului Pafnutie Pârvu Zugravu, marele pictor bisericesc care a rămas în memoria neamului
românesc prin lucrările realizate cu multă evlavie și credință în Dumnezeu. Acesta s-a născut în orașul
argeșean Câmpulung Muscel la data de 12 octombrie 1657 și a trecut la cele veșnice în anul 1735 fiind
înmormântat la mănăstirea Robaia, JUD Arges

SFÂNTA CUVIOASĂ TEODORA DE LA SIHLA
(7 August)
TROPAR, GLASUL 1:

Cele pamântești părăsind și jugul pustniciei luând, te-ai făcut mireasă lui
Hristos, fericită; cu postul, cu privegherea cereştile daruri luând și cu
rugăciunea pe îngeri ajungând, firea omenească ai biruit și la cele cerești te-ai
mutat, lăsându-ne spre mângâiere peștera și sfintele tale moaște. Pentru
aceasta, Sfântă Preacuvioasă Maică Teodora, roagă pe Hristos Dumnezeu să
mântuiască sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL 1:

Veniți, toți cei iubitori de Hristos, cu credință și cu evlavie la pomenirea
Cuvioasei Maicii noastre Teodora, care în pustia Sihlei în mari nevoințe a
petrecut și lumină sihaștrilor s-a făcut. Cu laude să slăvim pe Dumnezeu și să
cinstim pe cuvioșii Lui, zicând: Bucură-te, Cuvioasă Teodora, a Moldovei
duhovnicească floare!
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Apostol Pavel zice: „Fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul..., spre desăvârşirea sfinţilor, la
lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos‖ (Efes. 4, 7, 12). De dumnezeiesc har s-a învrednicit şi Cuvioasa
noastră Maică Teodora. Cu o râvnă vrednică de marile pilde (asemenea cuvioşilor: Antonie, Pahomie,
Macarie sau cuvioaselor: Pelaghia, Eufrosina, Maria Egipteanca ş.a.), a răspuns şi ea chemării harice,
sfinţind pământul şi neamul nostru românesc, la sihăstria Sihlei, din munţii Neamţului. Acest loc de
retragere sfântă, ca şi alte culmi de pe aici (Drăganul, Pleşul, Pipirigul, Horaiţa sau văile cu pâraiele, cu
măreţia şi frumuseţea lor) înalţă tot sufletul la contemplare. De aceea, unii cronicari şi scriitori au numit
aceste locuri „Tebaida Moldovei‖.
Iar viaţa Cuvioasei Teodora - după mărturiile şi tradiţiile păstrate de-a lungul vremii - aşa a fost. S-a
născut în satul Vânători din judeţul Neamţ, pe la anul 1650. Era una din cele doua fiice ale lui Joldea
Armaşul, de la cetatea Neamţului. În vremea aceea, armaşul era un dregător domnesc, însărcinat cu paza
temniţelor şi cu aducerea la îndeplinire a pedepselor celor osândiţi. Despre Joldea se crede că era, mai
curând armaş paznic al cetăţii Neamţu, unde se afla depozitat pe atunci tezaurul Moldovei. Poate că va fi
fost şi paznic de temniţă şi aceasta explică, în parte, marea nevoinţă de viaţă duhovnicească pe care şi-a
luat-o asupră-şi Cuvioasa.
145

Fiicele sale creşteau amândouă în păzirea legii lui Dumnezeu, în cinstirea de părinţi şi cuviinţă faţă
de oameni. Mănăstirile şi schiturile din jur: Neamţu, Secu, Sihăstria, Agapia întreţineau în ele flacăra
evlaviei străbune curate. Casa în care trăiau era deschisă atât cuvioşilor monahi cât şi pelerinilor în trecere
spre aceste locuri sfinte ale neamului. Astfel, din fragedă copilărie, fetele au învăţat, o dată cu rugăciunea,
şi unele virtuţi ale nevoinţei creştineşti.
Încă din prima tinereţe însă, Teodora cunoaşte o grea încercare în familie. Sora ei, Marghioliţa, este
răpusă de o moarte tragică. Evenimentul o zguduie adânc. În inima ei încolţeşte de pe acum gândul
retragerii din lume. Doreşte să ispăşească pentru părinţi, pentru sora ei, pentru dânsa. Dar părinţii,
îndureraţi, nu se împăcau cu acest gând, căci Teodora rămăsese singura lor fiică. Au stăruit şi, la vremea
cuvenită, au căsătorit-o cu un tânăr de prin părţile Ţării de Jos, care se afla cu slujba aici şi mergea şi el,
adesea, să se închine la aceste sfinte lăcaşuri. După legiuita cununie, au vieţuit împreună în casa soţului
ei.
N-a trecut însă multă vreme şi părinţii ei s-au săvârşit din această vremelnică viaţă. Teodora nu
năştea copii, iar o existenţă obişnuită, mai ales fără rod, egoistă, n-o putea mulţumi, (jindul ei cel de demult,
de a se dedica unei vieţi de zidire mai înaltă, o urmărea tainic. Ea voia să lumineze printr-o viaţă dedicată
Mirelui Bisericii. Dacă nu-ţi este dat să te împlineşti şi prin urmaşii tăi fireşti, poţi deveni în Duhul Sfânt
„maica‖ propriului tău chip. Te poţi împlini atât prin zidirea continuă a chipului tău, asemănându-te lui
Hristos, cât şi prin faptele care rodesc astfel de viaţă sfântă, spre pilda urmaşilor. În lumea aceasta, în care
totul este zidire şi înnoire, nu simţi că trăieşti cu adevărat fără să rodeşti într-un fel. „După roadele lor îi veţi
cunoaşte‖ (Matei 7, 20), zice Domnul. Pe fecioarele cu candela stinsă El le-a osândit.
Teodora a luat deci această hotărâre şi s-a învoit cu soţul ei să meargă la o mănăstire, aşezământ
menit zidirii duhovniceşti. El i-a zis: „Mergi, şi dacă vei avea răbdare, după o vreme voi intra şi eu într-o
mănăstire de monahi!‖. Ea a plecat. După tradiţie, a intrat în mănăstirea Vărzăreşti, o sihăstrie din partea
de sus a munţilor Buzăului, unde se nevoiau vreo treizeci, de maici, sub călăuzirea egumenei lor,
schimonahia Paisia. Aceasta a primit-o şi pe Teodora cu dragoste în acel liman al liniştii.
După cum ne încredinţează cărţile vechi şi soţul de odinioară al cuvioasei va intra în mănăstirea
Poiana Mărului, cu numele nou de Elefterie, învrednicindu-se şi de taina Sfintei Preoţii.
„Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul‖ (Ps. 33, 8). Teodora înţelesese de mult cât de bună este
vieţuirea cea după voia lui Dumnezeu. Cât de dulce este virtutea când, dobândind „frica fericitelor porunci‖,
calci toate poftele trupului şi petreci în vieţuire duhovnicească. Dulceaţa virtuţii - aceasta este descoperirea
Teodorei, căutării căreia i se dedicase de mulţi ani: dulceaţa credinţei, a nădejdii, a dragostei, a bunătăţii, a
dreptăţii şi a rodului acestora, pacea duhovnicească - reprezenta hrana ei zilnică. O dată cu păzirea
poruncilor dumnezeieşti, pe care se cuvine să le respecte orice creştin, ea s-a angajat şi pe calea cea
strâmtă a sfaturilor evanghelice, proprii cinului monahal: sărăcia de bunăvoie, curăţia sufletească şi
trupească, ascultarea. Sărăcia primei „Fericiri‖ evanghelice, în înţelesul ei adânc, este deschidere a duhului
care, eliberat de orice poftă de avuţie, se simte în schimb mereu sărac în fata nesfârşitei bogăţii
dumnezeieşti, mereu dornic să se îmbogăţească în bine, în adevăr, în frumuseţe harică. Păzirea curăţiei
inimii şi a trupului, ca şi ascultarea cea de bunăvoie, duce la smerenia care face sufletul locaş al tuturor
virtuţilor.
Teodora s-a îmbrăcat şi ea în această haină a smereniei - „haină a lui Dumnezeu‖, cum o numeşte
Sfântul Isaac Sirul - a unei ascultări desăvârşite faţă de stareţă ca şi de părintele ei duhovnicesc. Aşa a
ajuns cuvioasa la „tăierea voiei‖ care duce la „capătul odihnei‖, cum au spus Sfinţii Părinţi.
Când a intrat în mănăstire avea aproape treizeci de ani. Egumena, căutând la tinereţea şi la râvna
ei, a luat-o pe lângă sine ca ucenică, şi după un timp de punere la încercare, a trecut-o în cinul monahal.
Momentele trecerii prin ritualul tunderii le-a trăit cu toată fiinţa ei. Când, aşternută pe pământ, a luat chipul
crucii, a înţeles că în acest fel „cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu
patimile şi cu poftele‖ (Gal. 5, 24), aducându-l ca pe o „jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu‖
(Rom. 12, 1). Iar tunderea din perii capului avea să-i vorbească mereu de ofranda sufletului ei. Căci, după
învăţătura Sfinţilor Părinţi, aşa precum răsar firele de păr din cap, aşa răsar şi gândurile din minte. Astfel
înţelegea tânăra Teodora să petreacă în noua viaţă. Şi se făcea tuturor pildă de ascultare, de lepădare de
sine, de curăţie a vieţii, de slujire. Se îndulcea mult atât cu cele şapte laude, cu Dumnezeiasca Liturghie,
cât şi cu rugăciunea din chilie, cu citirea cărţilor sfinte şi cu împărtăşirea Sfintelor Taine, hrănindu-se cu
pâinea cea vie a Trupului şi Sângelui Mântuitorului.
Dar, iată, vremuri neliniştitoare vin fără de veste. Încercând să pătrundă în inima Europei, turcii
ajung la Viena. Primejduită fiind mănăstirea Vărzăreşti, egumena a luat cu sine pe Teodora şi pe alte
câteva ucenice (căci celelalte se risipiseră) şi s-au retras în locuri mai tainice, la hotarul dintre munţii
Buzăului şi ai Vrancei. Aici au ridicat un altar şi o locuinţă modestă, nevoindu-se în veghere, rugăciune şi
post, ziua şi noaptea. Nu după multă vreme, schimonahia Paisia, înaintată în vârstă şi istovită de nevoinţă
şi boală, s-a săvârşit din viaţă. Teodora, oţelită sufleteşte şi trupeşte, îşi continuă strădaniile pustniceşti.
Dar vremurile tulburi se mai liniştesc puţin. După aproape zece ani de nevoinţă în acea smerită
aşezare din ţinutul Vrancei, Cuvioasa Teodora - chemată de locurile părinteşti şi ale copilăriei - se
îndreaptă spre munţii Neamţului. Poposeşte mai întâi, spre a cere sfat, la mănăstirea Neamţu.
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Aici se roagă fierbinte la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi se sfătuieşte cu stareţul de
atunci, căruia îi descoperă vieţuirea ei de mai înainte. Obişnuită cu pustnicia, îi cere binecuvântarea să
petreacă în aceeaşi vieţuire în locurile sihăstreşti din apropiere. Nu de multă vreme luase fiinţă schitul
Sihăstria (prin anii 1650), hărăzit nevoitorilor dornici de liniştire mai adâncă din mănăstirile Neamţu şi Secu.
Stareţul primei aşezări o îndrumă către egumenul de atunci al schitului Sihăstria, iero-schimonahul
Varsanufie. Acesta, cercetând-o şi aflând darul şi râvna ei, o îndrumă: „Mergi ca pustnică în pădurile Sihlei,
deocamdată pentru un an de zile. Dacă vei putea îndura încercările şi ispitele pustiei, rămâi acolo până la
săvârşirea din viaţă. Dacă nu vei putea, să te retragi la o mănăstire de maici‖.
Luând binecuvântarea egumenului, Cuvioasa Teodora s-a mărturisit la duhovnicul schitului,
ieroschimonahul Pavel, a primit Preacuratele Taine - „leacul nemuririi‖ - şi a suit munţii în pustia Sihlei.
Cum arătau acele locuri pe atunci? Cuvântul „sihlă‖ înseamnă desiş. Este vorba aici de desişul
codrilor. Urcând pe acelaşi drum, cu peste un veac mai târziu, Calistrat Hogaş descrie astfel acest sălaş
pustnicesc: „Dacă Sihla nu păşeşte dincolo de marginile fireşti, apoi are cel puţin însuşirea de a
atinge aproape culmea de asprime, singurătate şi sălbăticie a celei mai puternice închipuiri‖ (1).
Aceste nestrăbătute căi dintre lume şi mai presus de lume, cărora înălţimea munţilor le dă o
expresie şi mai vie, erau umblate şi locuite de sihaştri încă din timpuri străvechi, ca şi până în timpurile din
urmă. Petrecerea lor a sfinţit multe locuri care le-au păstrat numele, rămase în cronicile pustniceşti, cum
sunt: Poiana Sihlei, Sihăstria Ieromonahului Pavel de la valea Pârâului Negru, Chiliile lui Iosif, Poiana lui
Daniil, Poiana Trapezei ş.a. În acest cămin al curăţiei firii a poposit Teodora. Cuvioasa a găsit aici un
sihastru bătrân care îşi încropise o chilie sub stâncile uriaşe ale Sihlei ce stăteau parcă gata să se
prăvălească. Bătrânul a oferit acestui suflet virtuos de femeie chilioara lui, în duhul dragostei lui Hristos, iar
el şi-a căutat un alt adăpost şi mai tainic, mai neajuns.
Începe acum o nouă perioadă de anahoret a Cuvioasei. Vieţuirea îi era rugăciune, veghe şi
cugetare dumnezeiască adâncă. Hrana i-o oferea pădurea: bureţi, urzici, mure, măcriş, afine, zmeură. Şi
astăzi, cei care umblă pe potecile Sihlei folosesc denumirea de „măcrişul Sfintei Teodora‖. Primea din când
în când şi pesmeţi, poame uscate, de la schitul Sihăstria şi de la unii credincioşi, dar mai ales de la
duhovnicul ei, ieroschimonahul Pavel. Acesta cerceta pe sihaştri din porunca egumenului, prilej ca să o
mărturisească şi să o împărtăşească şi pe ea cu Sfintele Taine.
Însingurarea totală a Teodorei de acum era în realitate un mod propriu de a privi şi redescoperi
lumea. Ascetul se retrage din lume pentru a se depăşi pe sine prin har şi virtute, eliberându-se de folosirea
ei strict egoistă care îl prihăneşte. El merge acolo unde firea a rămas într-o puritate tainică şi unde Dumnezeu poate fi contemplat mai deplin, într-o linişte mai adâncă, în pace.
Aşa s-a retras Sfântul Profet Ilie oarecând la muntele Horeb, într-o peşteră în pustiul Sinai. În acea
linişte harică, el a simţit şi a înţeles prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu.
Făptura e rodul iubirii, al comuniunii Preasfintei Treimi; fiecare dintre noi, atât mireanul cât şi
monahul, vine în lume din comuniune şi e menit să vieţuiască în comuniune, într-o obşte. Teodora a ales
calea nevoinţei singuratice, pentru a ieşi din zgomotul lumii şi a-şi întări - odată mai mult - nestatornica
minte în cugetarea nefurată, în „dorinţa cea după Dumnezeu‖. Curajul cu care această femeie înfruntă
singurătatea şi pustia ne uimeşte. Ea dovedeşte cu adevărat „cuget bărbătesc în trup femeiesc‖. Şi aici,
modelul şi puterea îi este Hristos, Care înaintea începerii slujirii Sale mântuitoare, fiind „dus de Duhul‖, S-a
retras un timp în pustie.
Chilia Cuvioasei îi devine altar; pustia, grădină a Edenului; retragerea, tăcerea maximă a zgomotului
deşert. „Începutul liniştirii - zice Sfântul Ioan Scărarul (2) - stă în alungarea zgomotelor ca a unora ce
tulbură adâncul‖. Încă şi mai profund, tocmai prin această înfruntare a singurătăţii, lucrează şi dobândeşte
eliberarea de „frică‖, în unirea prin rugăciune şi dragoste cu Dumnezeu, şi înfrăţirea cu natura. Începe
acum cea mai aspră experienţă ascetică a ei.
Pentru creştini, asceza este exerciţiul virtuţilor în vederea suişului duhovnicesc. De aceea, marii
nevoitori ai Bisericii au fost numiţi atleţi ai lui Dumnezeu. Ea înseamnă un salt peste nivelul psihosomatic
pervertit de păcat şi restaurarea ordinii spirituale a vieţii, a conştiinţei harice în Hristos. Întreaga asceză are
drept ţel pe El, „Bărbatul desăvârşit‖ (Efes. 4, 13), Începătorul şi plinitorul credinţei‖ (Evr. 12, 2). Curăţit şi
desăvârşit în El, nevoitorul ajunge să privească şi să iubească această lume cu iubirea şi înţelegerea Lui,
mai profund cu Duhul Lui, Care de la Tatăl ceresc purcede şi „prin‖ Fiul Se împărtăşeşte „fiilor luminii‖.
Pe acest drum de pelerin al vieţuirii duhovniceşti se afla Teodora. Taina şi idealul ei le cunoştea
Mântuitorul şi duhovnicul, ieroschimonahul Pavel. Rânduiala îi era trezvia şi Rugăciunea lui Iisus,
rugăciunea inimii: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă ―.
Râvnitoarea maică unea statornic rugăciunea cu celelalte virtuţi, rezistând eroic ispitelor. „Cei ce
nădăjduiesc în Domnul se aseamănă muntelui cel sfânt, că nicidecum nu se clintesc de loviturile lui
Veliar‖, doxologeşte Biserica (Antifon, glas 2). Noaptea dormea cel mult câteva ore, înainte de miezul
nopţii sau înainte de răsăritul soarelui, şi puţin la vremea amiezii. După ce citea sau rostea la timpul cuvenit
Ceasurile, Vecernia sau Utrenia, făcea metanii multe, adesea cu lacrimi duhovniceşti, în adâncă smerenie.
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Când inima i se încălzea cu harul Duhului Sfânt, rămânea în genunchi şi, ridicându-şi mâinile, se
ruga cu cea mai înaltă şi curată rugăciune, numită „rugăciunea de văpaie‖. În acest timp, mintea şi inima
se îndulceau de bucurii negrăite, faţa şi mâinile ridicate iradiau lumină. Erau pregustări ale harului.
După asemenea stări de înaltă rugăciune duhovnicească, Cuvioasa Teodora ieşea în preajma
chiliei şi, cu Rugăciunea lui Iisus în inimă, pregătea puţine lemne pentru foc şi verdeţuri pentru hrană. Din
vreme în vreme i se aduceau pesmeţi şi unele feluri de merinde sărăcăcioase (3).
În acest fel, viaţa ei înainta în urcuşul duhovnicesc. Treapta cea dintâi înseamnă părăsirea păcatului
cu fapta şi înlocuirea patimilor cu virtuţile, exerciţiu pe care ea începuse să-l deprindă încă din primii ani ai
tinereţii. Cum învaţă Sfinţii Părinţi, în locul saţiului, urmărea atunci înfrânarea; în locul vorbirii deşarte,
preamărirea lui Dumnezeu şi dreapta-cugetare; în locul somnului prelungit, neliniştea sporirii în tot mai
multă lumină şi dragoste. Când se afla în rugăciune netulburată, simţea cum, cu mintea şi inima tot mai
purificate, dobândeşte puterea şi bucuria, mereu înnoite, de a petrece în iubire şi uimire în mijlocul
făpturilor şi de a cugeta la Ziditorul lor: „Sufletul atunci cunoaşte că a primit Duh Sfânt, când i se vor
opri patimile‖ (4).
Pe această cale a curăţiei minţii şi inimii călătorea, nu fără încercări, în „înălţarea gândurilor‖ şi
dobândea tainic darul libertăţii Duhului. Dobândea harul care aduce osârduitorului nepătimirea, trecerea
lină la o treaptă şi stare mai îmbunătăţită, la nepătimirea inimii: „Cerul pământesc... cerul minţii în inimă,
adică pământul umplut de lumina cerească a Duhului Sfânt‖ (5).
Curăţia dă inimii lumină şi înfăptuieşte adevărata pocăinţă - „metanoia‖ - care înseamnă schimbarea
gândirii şi privirii ei, întoarcerea de la eul înceţoşat de patimi la lumina atotstrălucitoare a „Soarelui
dreptăţii‖. Atunci vezi făpturile scăldate în lumina şi frumuseţea lor harică. Le contempli în Duhul, ca şi cu
ochii lui Dumnezeu, părinteşte, ca şi cu iubirea Fiului Său, jertfelnic, nepătimaş. Şi te înfrăţeşti cu ele,
revărsând asupra lor pacea şi isihia, adică liniştea nepătimirii de care s-au învrednicit atâţia sihaştri, prin
care îmblânzeau făpturile, aşa după cum Mântuitorul liniştea furtuna mării.
Se înţelege că Teodora a ajuns să se învrednicească de asemenea daruri. Nici n-ar fi rezistat altfel
zeci de ani, fără mângâierile harului, cucerind, prin curăţie şi blândeţe, „pământul celor vii‖; n-ar fi rezistat
fără paradisiaca înfrăţire cu natura în mijlocul căreia petrecea, prin care îşi apropia zidirile cu familiaritate
sfântă, într-o frăţietate cosmică.
Mărturii ale tradiţiei orale atestă că această mireasă a lui Hristos dobândise unele trepte şi stări
duhovniceşti înalte. Trecând în acea vreme oştirile otomane şi pe aici, prin ţinuturile Neamţului, multe
călugăriţe s-au, refugiat în munţi. Unele au ajuns şi la chilia Cuvioasei Teodora. Au aflat-o în rugăciune, cu
mâinile înălţate şi cu faţa iluminată de har. Ascultându-le durerea, precum odinioară bătrânul sihastru, s-a
adresat acestor maici: „- Rămâneţi sfinţiile voastre în chilia mea, că eu am alt loc!‖. Şi aşa s-a retras
într-o peşteră, unde era şi mai greu de ajuns din pricina sălbăticiei reliefului.
După trei sute de ani, în aceste locuri, doar stâncile, unii copaci seculari şi peştera, numită mereu „a
Sfintei Teodora‖, au rămas neschimbate. În apropierea ei se află şi un izvor. Şi astăzi, peştera arată tot ca
atunci: o încăpere boltită, înăuntrul unei stânci uriaşe. Mărimea, cât ar putea adăposti o persoană. În
dreapta, o stâncă lată şi puţin ridicată, care îi slujea cuvioasei de vatră şi de masă. În fund, o deschizătură
prin care pătrundea puţină lumină dinspre răsărit. Pereţii umezi şi plini de fum. O candelă luminează şi
astăzi o icoană a aceleia care a petrecut aici, după unii, douăzeci de ani şi poate chiar mai mult. Prin anii
1725, după mărturiile istorice, s-a întemeiat schitul şi s-a ridicat bisericuţa cu hramul „Schimbarea la faţă‖ în
amintirea ei.
Iar săvârşirea ei din viaţă a fost aşa: prin pronie dumnezeiască, egumenul schitului Sihăstria de
atunci, împreună cu monahii, au observat cum nişte păsărele intrau în trapeză, pe fereastră, luau bucăţi de
pâine şi poame şi zburau în munte, către Sihla. Aceasta s-a repetat în mai multe zile. Atunci egumenul a
grăit către doi fraţi din obşte: „Mergeţi după aceste păsări către Sihla şi urmăriţi unde duc merindele.
Nu cumva să fie vreun pustnic tăinuit în munte, pe care îl hrăneşte Dumnezeu!‖. Cei doi ucenici au
pornit pe calea arătată de păsări. Drumul era greu de străbătut. Dar, din loc în loc, păsările se opreau,
arătându-le, parcă, drumul. Se înserase. Ajunşi către vârful muntelui, unul dintre fraţi s-a suit într-un brad şi
de acolo căuta vreun loc unde ar putea vieţui cineva. Şi iată, în zare, un luminiş şi un chip de om în faţa
unui foc. Au privit cu uimire, desluşind chipul unei femei în rugăciune. Era Cuvioasa Teodora. Simţindu-le
prezenţa, le-a vorbit: „Fraţilor, nu vă apropiaţi deocamdată, căci haina trupului meu s-a rupt demult.
Aruncaţi-mi un veşmânt de-al vostru care să mă acopere‖. I-a chemat apoi la sine şi rostind:
„Mulţumescu-Ţi, Doamne, că m-ai ascultat‖, le-a zis : „Fraţilor, de mulţi ani mă nevoiesc în părţile
acestea şi, iată, sunt patruzeci de zile de când mă rog lui Dumnezeu să-mi trimită un duhovnic, ca
să mă împărtăşesc cu Preacuratele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos, căci se apropie ceasul
să mă mut din viaţa aceasta. Deci, rogu-vă, mergeţi îndată la mănăstire şi spuneţi părintelui egumen
să trimită la mine mâine dimineaţă pe părintele Antonie şi pe ierodiaconul Lavrentie, cu Sfânta
Împărtăşanie‖.
Uimiţi cum cuvioasa îi chema pe nume pe cei doi monahi, ucenicii s-au întors cu grăbire şi bucurie
la schit şi au descoperit egumenului taina pe care o adăpostea peştera Sihlei. A doua zi, părinţii Antonie şi
Lavrentie, cu cei doi fraţi, au venit la locaşul Cuvioasei.
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Aceasta şi-a mărturisit faptele întregii vieţi, începând de la copilărie, după care a primit dezlegarea
şi binecuvântarea duhovnicului. Apoi cuviosul Lavrentie i-a citit rugăciunile Sfintei Împărtăşanii, Cuvioasa a
rostit Tatăl nostru şi Crezul. Duhovnicul a împărtăşit-o cu Sfântul Trup şi Sânge al lui Hristos. După toate
acestea, tăinuita schimnică, împăcată cu Dumnezeu, cu semenii, cu toată făptura şi cu sine, privind spre
răsărit, a rostit: „Slavă Ţie, Doamne, pentru toate !‖ şi a adormit cu pace în faţa peşterii. Acolo, după
rânduială, s-au adunat şi ceilalţi părinţi din obştea Sihăstriei şi, la timpul cuvenit, au slujit slujba
înmormântării, îngropând trupul Cuvioasei Teodora în peşteră.
Vestea despre petrecerea şi săvârşirea ei din viaţă în sfinţenie s-a răspândit repede prin mănăstirile
şi prin localităţile din împrejurimi. Din multe regiuni veneau credincioşi la locul nevoinţei şi al mormântului
ei. Ştirea a ajuns şi la smeritul ei soţ, ieroschimonahul Elefterie, care vieţuia la schitul Poiana Mărului.
Încredinţându-se că Sfânta Teodora este aceea care îi fusese oarecând soţie, a venit să-şi petreacă cei din
urmă ani ai vieţii în Sihăstria, aproape de Sihla şi de locul de odihnă al cuvioasei. A mai vieţuit şi el vreo
zece ani şi apoi a sfârşit călătoria aici.
Evlavia credincioşilor faţă de Sfânta Teodora a sporit din an în an. La puţină vreme, întru pomenirea
nevoinţelor ei, s-a zidit schitul Sihla, ridicându-se pe rând, în anii 1730 şi 1763, bisericuţa de lemn cu
hramul „Schimbarea la faţă‖ şi „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul‖, care durează până în zilele noastre,
cu puţine îmbunătăţiri cerute de vreme. Aici, monahi şi închinători continuă peste timp râvna şi ostenelile
Cuvioasei.
Sfinţitul ei trup nu se mai află în peşteră. În timpul Regulamentului organic a fost dăruit şi strămutat
la lavra Pecerska, de la Kiev. Racla cu cinstitele ei moaşte se află acolo, purtând inscripţia „Cuvioasa
Teodora din Carpaţi‖.
O mărturie a evlaviei populare pentru viaţa ei sfânta sunt şi aceste stihuri:
„Ieşind din noaptea pietrei, cu ochiul obosit / Deodată vezi o stâncă cu vârful ruginit. / E vatra suferinţei, e
peştera în care / Martira Teodora aflat-a alinare. / Aici, sfânta femeie, ducând un aspru trai, / Vedea prin
rugăciune minunile din rai. / În faţa grotei sfinte, o piatră se arată./ Pe fruntea ei pleşuvă, de fulgere
brăzdată / Săpat e din natură, un mic rotund bazin / Ce-n orişicare vreme cu apă este plin. / Sfinţenia şi
taina aicea predomnesc. / Pădurea, apa, stânca, tăcute se privesc. / Doar micul licurici, a tufelor făclie /
Împrăştie în noapte lumină albăstrie. / Aici răşina albă, tămâia bradului / Carpatice arome trimite cerului. /
Şi-adesea, către seară, când clopotul se plânge, / Când glasul rugăciunii încet prin văi se stinge, / Călugării
din Sihla, bătrânii munţilor / La piatra Teodorei înalţă ruga lor‖ (6).
Iar noi, cu bucurie sfântă că neamul nostru a odrăslit un asemenea mărgăritar, unic în felul lui, o
cinstim pe Cuvioasa Teodora de la Sihla cu ceata cuvioaselor femei; încredinţându-ne rugăciunilor ei
pentru binele acestui neam şi pământ, rostim cuvântul sfânt al Bisericii: „Întru tine, maică, cu osârdie s-a
mântuit cel după chip, că luând crucea ai urmat lui Hristos ; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că
este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se
bucură, Cuvioasă Teodora, duhul tău‖. Amin.
Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu
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SFINTE MOAȘTE
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, la 20 iunie 1992, a recunoscut și proclamat în mod solemn
sfințenia Cuvioasei Teodora de la Sihla, stabilind ca zi de prăznuire data de 7 august.
Părticele din Moaştele Sfintei se află la:
• Schitul Sihla, comuna Vânători Neamţ, jud. Neamţ;
• Mănăstirea Sf. Nicolae-Mihai Vodă, Bucureşti, Str. Sapienţei Nr. 4 (la câteva sute de metri de staţia de
metrou Izvor); Din informațiile primite de la Părintele Adrian Beldianu, se pare că in urmă cu câțiva ani a
fost furată racla cu sfintele moaște, raclă care a fost recuperată, mai puțin părticelele din moaștele Sfintei
Teodora. Părintele nădăjduiește că rugându-ne cu toții, va veni vremea când Sfânta Teodora se va
întoarce la Mihai Vodă (07.08.2012).
• Mănăstirea (Lavra) Pecerska Kiev, Ucraina (Lavra Pecerska înseamnă -despre Manastirea Pesterilor- în
limba română).
―După ce Sfânta Teodora şi-a făcut cuvenita spovedanie şi şi-a destăinuit viaţa, ostenelile şi ispitele
ei, a rostit Crezul, s-a închinat, a primit dumnezeieştile Taine şi, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate, şi-a
dat duhul în mâinile Lui. Apoi părinţii au făcut slujba înmormântării şi au îngropat sfântul ei trup în peşteră.
Aceasta s-a petrecut în al treilea deceniu al secolului al XVIII.
Trupul Sfintei Teodora a rămas tăinuit în peşteră până după anul 1830, când familia domnitorului
moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit Schitul Sihla, a aşezat moaştele ei în raclă de preţ şi le-a depus în
biserica schitului, spre închinare. Apoi, zidind o biserică nouă la moşia lui din satul Miclăuşeni - Iaşi, le-a
adus în această biserică şi multă lume venea aici să se închine, primind ajutorul Cuvioasei.
În anul 1856 familia Sturza a convenit cu stareţul Mănăstirii Pecerska din Kiev să dea sfintele
moaşte în schimbul unor veşminte preoţeşti şi arhiereşti. Aşa s-au înstrăinat moaştele Sfintei Teodora din
patria ei şi se păstrează în catacombele de la Pecerska, aşezate în raclă de mult preţ, pe care sunt scrise
aceste cuvinte în limbile română: Sfânta Teodora din Carpaţi şi slavonă: Sveti Teodora Carpatina.‖

SFÂNTUL IERARH NIFON, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI
(11 August)

TROPAR, GLASUL AL 3-LEA Cu faptele strălucind...

Cu faptele dreptei credinţe strălucind toată Biserica ai luminat, însoţindu-te
cu smerenia cea dătătoare de înălţare, tu, cinstea cea mărită a celor două sfinte
locaşuri, podoaba şi înfrumuseţarea patriarhilor, Mărite Ierarhe Nifon. Iar acum
umple de dumnezeieşti daruri pe cei ce cu credinţă te măresc pe tine.
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Pomenirea nevoinţelor tale cea strălucită şi de lumină purtătoare, răsărind în
chip luminat, veseleşte, părinte, sufletele tuturor celor binecredincioşi; iar atingerea
de sfintele tale moaşte îndulceşte simţirile lor, îndulcindu-le. Pentru aceasta, după
cuviinţă te mărim, înţelepte Ierarhe Nifon, de Dumnezeu cugetătorule, părintele
nostru.
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VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Biserica Ţării Româneşti s-a învrednicit să fie cârmuită la începutul secolului al XVI-lea de unul din
marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, de Sfântul Nifon, care a fost mai întâi mitropolit al Tesalonicului, apoi
Patriarh al Constantinopolului în două rânduri (1486-1488; 1496-1498). Vitregiile l-au purtat şi în Muntenia,
unde a păstorit ca mitropolit din 1500 (cu probabilitate) şi până în primăvara anului 1505, când s-a retras de
bună voie la mănăstirea Dionisiu din Muntele Athos, unde a adormit în Domnul la 11 august 1508.
Era împodobit cu mari daruri sufleteşti. „Ştiinţa lui de carte grecească şi slavonească nimeni n-a
avut-o pe acea vreme; smerenia şi înfrânarea lui au uimit chiar şi pe cei ce l-au asuprit. Cutezanţa lui faţă
de cei greşiţi nu cunoştea margini şi era fără sfială de ranguri sau dregătorii. Necazurile şi surghiunul nu
i-au stăvilit iubirea sa de turmă şi de adevăr. Cinstirea pravilei creştineşti şi apărarea dreptei-credinţe l-au
stăpânit întreaga viaţă. Iar milostenia sa era atât de largă încât nu şi-a aflat asemănare‖ (1).
Din câte cunoaştem din viaţa sa, Sfântul Nifon s-a născut în jurul anilor 1435-1440, în ţinutul
Peloponezului din sudul Greciei de astăzi, primind la botez numele de Nicolae. Tatăl său se numea Manuil,
iar „pe poreclă, Halep‖, şi pe mama sa o chema Maria.
Manuil se căsătorise cu Maria prin 1433, „fată de boieri mari‖, şi au avut trei copii: Dimitrie,
Nicolae şi Maria. El a murit după vreo şase ani şi a rămas soţia îndurerată să-şi crească cei trei copii cu
„multă osârdie‖. Pe Dimitrie l-a dat să slujească la curtea voievodului Toma Cantacuzino, din Peloponez,
pe Nicolae l-a trimis la un dascăl grec, Eftimie, ca să înveţe carte, iar fata a oprit-o la dânsa „pentru
mângâiere‖.
Nicolae s-a dovedit înzestrat la învăţătură şi cu tragere de inimă, încât i-a întrecut pe toţi care erau
cu dânsul şi a străbătut repede „toată dăscălia‖ cu înţelepciunea sa. S-a dus apoi la un alt dascăl iscusit,
călugărul Ioasaf, de la care a deprins şi mai bine învăţătura de carte. De la un schimnic, numit Antonie, din
cetatea Epidaur, Nicolae a îmbrăcat haina călugărească, schimbându-şi numele, potrivit pravilei, în Nifon.
Aflând el după aceea că în cetatea Artei locuia un monah învăţat „şi plin de toate bunătăţile‖, cu numele
Zaharia, „ştiind carte grecească şi slavonească‖ şi venit de la mănăstirea Vatoped din Athos, s-a mutat şi el
în Arta. Acesta l-a făcut „călugăr desăvârşit‖ şi a primit să-i fie părinte duhovnicesc. În curând, Nifon a fost
hirotonit ierodiacon de către mitropolitul Artei. Apoi, Zaharia şi ucenicul său Nifon, împreună cu mulţi alţi
fraţi, au plecat din Arta „în ţara Ascalonului‖, adică în Albania, de frica turcilor prigonitori, la curtea
despotului Gheorghe Scanderberg, care i-a primit cu bucurie.
În primăvara anului 1466, sultanul Mohamed, cuceritorul Constantinopolului, a pornit cu urgie
asupra Albaniei, prădând şi pustiind totul în cale. Îl atacă pe Scanderberg şi asedie Croia, însă fără s-o
poată cuceri, şi îşi întinse stăpânirea până la ţărmul Mării Adriatice. În faţa pustiirii, oamenii fugeau şi se
ascundeau cum puteau. În aceste grele împrejurări, Zaharia şi Nifon părăsiră Albania şi se refugiară în
cetatea Ohridei, găsindu-şi adăpost în vestita mănăstire a Maicii Domnului, unde se afla atunci şi scaunul
mitropoliei acelei părţi (2).
Atunci, întâmplându-se în Biserica Ohridei unele tulburări şi răscoale, sultanul Mohamed a poruncit
ca arhiepiscopul Dorotei, împreună cu mulţi fruntaşi şi preoţi, să fie surghiuniţi la Constantinopol, iar la
Ohrida a trimis să păstorească pe fostul Patriarh ecumenic, Marco Xilocarav. Printre cei deportaţi acum s-a
aflat şi Zaharia împreună cu ucenicul sau Nifon. Aici s-a întâmplat că Zaharia a căzut bolnav şi în curând a
murit.
Rămas singur, Nifon a mers să-şi caute liniştea sufletească la Muntele Athos. Luând învoirea şi
binecuvântarea de la Daniil Protul, s-a dus la mănăstirea Cutlumuş, ctitoria lui Hariton, fostul mitropolit al
Ţării Româneşti (1372-1381). Apoi a cercetat toate peşterile, chiliile şi schiturile mari şi mici din preajma
Cariei, a cerut blagoslovenie şi „sfat bun‖ de la părinţii duhovniceşti şi s-a îndulcit de învăţăturile lor.
În peştera Crit, unde a aflat nişte călugări nevoindu-se în multă răbdare cu postul şi rugăciunea şi
care se hrăneau din lucrul mâinilor lor, s-a alipit şi Nifon de ei, îndeletnicindu-se cu meşteşugul scrierii, căci
avea darul scrisului frumos. După ce a petrecut acolo mai multă vreme, a fost chemat la Marea Lavră a
Sfântului Atanasie Atonitul, unde a stat mai bine de un an, iar de acolo a mers la mănăstirea Dionisiu
„pentru învăţarea smereniei - la care mănăstire cu mare bucurie l-au primit şi se plecă cu totul obiceiului şi
tocmelii mănăstirii şi s-au făcut decât toţi mai mic şi toată posluşania cu dragoste o umplea, cât ieşi în toate
laturile lauda bunătăţilor lui‖ (3).
Pe când Nifon trăia aici, s-a întâmplat ca Biserica Tesalonicului să rămână văduvită de arhiereul ei,
prin moartea lui Partenie. Atunci clerul şi credincioşii cetăţii au socotit destoinic pentru treapta de mitropolit
al lor pe învăţatul şi smeritul Nifon de la Dionisiu. Şi deşi el „se îndoia a primi cinstea arhieriei, pentru frica
greutăţii şi lauda cea deşartă a acestei lumi, luă şi fără de voie cârma arhieriei. Şi numaidecât s-au aprins
cu râvna cea bună spre învăţătură şi spre îndreptarea cea bună a Bisericii, învăţând pre toţi ca să ţie
tocmelile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi şi să se ferească de nedreptăţi şi să se nevoiască în
ascultarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, întru care aduc preoţii pentru oameni jertfă necruntă şi cinstită
lui Dumnezeu împreună cu toţi sfinţii. Aşijderea zicea: milostenia să nu lipsească de la voi, ce deapururea
să aveţi către săraci şi către văduve şi către năpăstuiţi şi către cei neputernici, către străini şi către cei din
temniţă, către flămânzi şi către cei goi şi tuturor celor lipsiţi să le daţi din destul şi neoprit, pentru ca şi voi
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pre acest pământ să dobândiţi însutit mai mult, iar întru împărăţia cerului, viaţa cea de veci, după cum a zis
Domnul nostru Iisus Hristos; şi să vă feriţi de toate spurcăciunile şi vicleşugurile, ca să fie cu voi toată
sfinţirea‖ (4).
Activitatea lui Nifon ca mitropolit al Tesalonicului, între anii 1483 şi 1486, „s-ar fi mărginit mai ales în
accentuarea menţinerii vechilor aşezăminte bisericeşti‖ (5). Din timpul păstoriei sale aici se cunoaşte că a
luat parte la sinodul ţinut la Constantinopol împotriva unirii de la Florenţa din 1439 şi în tomosul dogmatic al
acestui sinod), Nifon a iscălit în locui al cincilea, după mitropolitul Iracliei şi înainte de mitropolitul din
Anchialos.
După binecuvântată păstorire în eparhia Tesalonicului, Dumnezeu a voit să-l înalţe pe Nifon la o
vrednicie şi mai mare. În Constantinopol, mutându-se către Domnul Patriarhul Ecumenic, Simeon, arhiereii
s-au adunat în sobor şi au hotărât, spre sfârşitul anului 1486, alegerea în scaunul ecumenic a mitropolitului
Tesalonicului, Nifon, „însă nu oamenii, ci judecata lui Dumnezeu‖ (6). Şi dacă a luat cârma Marii Biserici,
fericitul Nifon „numaidecât chemă pre toţi, ca şi cu o trâmbiţă, către lauda lui Dumnezeu şi către folosul a
tot lucrul cel bun, ca să ferească credinţa cea bună şi să fie întreagă şi aleasă de plevile şi de neghina
ereticilor, de la care s-au depărtat toată sfinţirea‖. Şi Biserica Constantinopolului se bucura de un
asemenea arhipăstor, care „nevoindu-se în toată vremea pre mulţi au îndreptat cu învăţătura pre
calea dreptăţii. Şi a fost tuturor cine cum îl vrea, ca sa câştige şi să dobândească pre toţi, după
cuvântul lui Pavel Apostol‖.
Păstoria Patriarhului Nifon n-a durat decât până la jumătatea anului 1488, căci „diavolul, cel ce nu
iubeşte binele, văzând atâta îndreptare (a) păcătoşilor, cari scăpa den meşteşugurile şi vicleşugul său, nu
putu răbda rana şi slăbiciunea cu care să junghe ca şi cu o ţapă ascuţită, puse împotriva sfinţiii sale şi află
oameni pre voia sa şi-i îndemnă asupra sfinţiii sale şi au împletit pizme hiclene şi cu pâri atâtea de multe,
câte l-au scos din scaunul patrierşăsc‖. Părăsind patriarhia, el plecă să trăiască în mănăstirea Sfântul Ioan
Botezătorul din insula care era aşezată în faţa cetăţii Sozopol, din golful Burgas. În timpul şederii sale aici,
Nifon clădi în apropiere de ţărmul mării, aproape de Akra, un schit cu hramul Sfântului Nicolae, pe care îl
afierosi cu toate ale sale mănăstirii Sfântului Ioan Botezătorul.
În această mănăstire petrecu împreună cu călugării fericitul Nifon opt ani în rugăciune şi sfânta
ascultare, până când, cu ajutorul lui Dumnezeu, iarăşi fu chemat în scaunul ecumenic de întregul cler al
Marii Biserici şi „de tot norodul‖ creştinesc, pe la mijlocul anului 1496, „şi încălzea pe toţi cu veselia
învăţăturii sfinţiei sale‖ (7). Dar şi a doua sa păstorire în scaunul ecumenic nu dura decât doi ani şi
câteva luni, până după 16 iunie 1498. „După aceasta nu trecu vreme multă, ci iară nu putu răbda vrăjmaşul
diavol să vază lumina învăţăturii sfinţiei sale, ci se aprinse cu pizmă spre izgonirea sfântului. Şi au
îndemnat oamenii de au mers de l-au pârât la Amira împăratul turcesc şi-l trimise la pază în cetatea
Odriiului‖, adică Adrianopol, şi acolo i-a dat voie să locuiască sub paza la biserica Sfântul Ştefan. Dar „nici
acolo n-au schimbat lupta şi podvigul său în care era deprins, adică cu ajunul şi cu ruga şi cu alte fapte
bune, ce încă mai vârtos să nevoia să umple toată tocmeala sa, întru care fusese deprins, ...că ieşi vestea
bunătăţilor sale preste tot pământul, cât să auzi şi în Ţara Românească‖ (8), unde domnea voievodul Radu
cel Mare (1495-1508), care a dorit să-l vadă şi să-l cunoască personal.
Cum acesta venea în fiecare an la Constantinopol „ca să plătească dările împărăteşti‖ (9) şi „să
sărute mâna sultanului‖, şi cum drumul obişnuit din acea vreme între Ţara Românească şi Constantinopol
trecea prin Adrianopol, este posibil ca voievodul să fi obţinut îngăduinţa de a-l cunoaşte şi vorbi cu fostul
patriarh Nifon în anul următor detronării şi exilului său, adică în 1499 (10). Se convinse că era arhiereu
desăvârşit şi-l rugă să vină în Ţara Românească, dar el nu cuteză să plece fără învoirea stăpânirii turceşti,
temându-se de urmări neplăcute.
În urma convorbirii, voievodul a cerut pe Nifon de la Poartă şi, dobândind aprobarea, „trimise
degrabă de aduse sfântul în ţara sa şi-i deade toate pre mână, zicându-i: „eu să domnesc, iară tu să ne
îndreptezi şi să ne înveţi legea lui Dumnezeu şi să fii tată şi păstoriu mie şi tuturor oamenilor şi
solitoriu la Dumnezeu. Iară sfântul află turma neplecată şi neascultătoare şi Biserica izvrătită şi cu
obiceiuri rele şi nesocotite. Şi chemă pre toţi egumenii de la toate mănăstirile ţării Ungrovlahiei şi tot clirosul
Bisericii şi făcu săbor mare de împreună cu domnul şi cu toţi boerii, cu preoţii şi cu mirenii şi slobozi izvoare
de învăţătură limpede şi necurmat. Şi le spunea den Sfânta Scriptură şi-i învăţa pre toţi şi-i adăpa cu apa
milei credinţei cei adevărate. Grăia den pravilă şi den lege, de tocmirea Bisericii şi de dumnezeieştile
slujbe, de domnie şi de boierie, de mănăstiri şi de biserici şi de alte rânduiri de ce trebuia. Şi tocmi toate
obiceiurile pre pravilă şi pre aşezământul Sfinţilor Apostoli. Deci hirotoni şi 2 episcopi şi le deade şi eparhie
hotărâtă, care cât va birui; şi-i învăţă cum vor purta grijă şi cum vor paşte oile cele cuvântătoare carele sunt
date-şi în seamă, ca să se înderepteze toată ţara de la arhierei‖ (11).
Sinodul mitropolitan mixt, de clerici şi mireni, prezidat la Târgovişte de Sfântul Nifon, a avut un rol important
pentru organizarea Bisericii din Ţara Românească la începutul veacului al XVI-lea. Nu avem însă informaţii
precise în ce an a venit el aici şi când s-a ţinut sinodul respectiv. În sprijinul cercetătorului vine Ecthesi
Chronica, în care se consemnează că, după detronarea Patriarhului Ioachim, care a păstorit după Nifon,
Sericii din Constantinopol au fost îndrumaţi de sultan să aleagă alt întâistătător, iar ei au hotărât să-i
încredinţeze pentru a treia oară conducerea Marii Biserici ierarhului nostru, alegându-l Patriarh Ecumenic.
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Sfântul Nifon se afla atunci în Ţara Românească, adică în anul 1502, şi nu ştia nimic despre cele
hotărâte. Când delegaţii patriarhiei trimişi de turci au venit să-i aducă vestea, el n-a voit să primească
alegerea şi să vină la Constantinopol, cunoscând uneltirile care se depănau în jurul scaunului ecumenic şi
şi-a scris „paretisis‖, adică renunţarea la această demnitate.
În cadrul sinodului mixt, Sfântul Nifon a constatat că în Ţara Românească se afla atunci numai o
singură mare eparhie, greu de administrat, a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, la care el fusese chemat
conducător. Pentru îmbunătăţirea acestei situaţii, a procedat la reorganizarea ierarhiei muntene şi a hotărât
să se mai înfiinţeze două episcopii, hirotonind şi pe titularii lor. Cele două episcopii nou-înfiinţate au fost:
una pentru părţile de apus ale ţării, în Oltenia, cu aşezarea în oraşul Râmnicu-Vâlcea, în locul desfiinţatei
mitropolii a Severinului, pentru care s-a şi numit episcopia Râmnicului-Noul Severin, şi a doua în părţile de
răsărit, episcopia Buzăului.
În sinod, între alte măsuri organizatorice, Sfântul Nifon a propus lui Radu cel Mare să mute
mitropolia de la Argeş la Târgovişte, ceea ce el n-a mai apucat să vadă. Hotărârea însă avea să fie
realizată sub Neagoe Basarab, de sinodul mixt, prezidat de Teolipt, Patriarhul Constantinopolului, după ce
a doua zi, după sfinţirea mănăstirii Argeşului, la 16 august 1517, canonizase pe Sfântul Nifon.
În Ţara Românească, Sfântul Nifon nu a avut odihnă în propovăduirea cuvântului de învăţătură, de
mustrare, de îndreptare şi de îmbărbătare. Săvârşea Sfânta Liturghie în fiecare Duminică şi sărbătoare şi
îndemna pe credincioşi să vieţuiască după rânduiala pravilei bisericeşti şi a cuvântului lui Dumnezeu.
Dar „pizmaşul diavolul, văzând învăţături folositoare de suflet ca acestea, nu putu răbda, ci făcu
multe meşteşuguri şi vicleşuguri ca să gonească pe fericitul Nifon‖ (12). Conflictul dintre mitropolitul Nifon şi
Radu cel Mare a izbucnit atunci când, voievodul, neţinând seama de canoanele bisericeşti şi pravilele
Sfinţilor Părinţi, a cununat în „fărădelege‖ pe sora sa, domniţa Caplea, cu boierul moldovean Bogdan, fugit
în Ţara Românească, să scape de pedepsirea voievodului Moldovei, Ştefan cel Mare, pentru trădarea sa,
şi care avea soţie şi copii.
Aflând despre această faptă nelegiuită, „din plângerea femeii dintâi a lui Bogdan, Sfântul Nifon a
chemat pe boierul moldovean şi cu blândeţe l-a sfătuit să lase femeia cea luată fără lege şi să se întoarcă
la soţia sa cea după lege. Boierul moldovean a mers şi s-a plâns domnitorului Radu cel Mare, căutând să-l
întărite a izgoni pe sfântul din Ţara Românească. Atunci, Sfântul Nifon, netemându-se de ameninţări, s-a
dus la domnitor şi, arătându-i scrisoarea femeii celei după lege a boierului moldovean, i-a deschis Legea
dumnezeiască şi i-a arătat că nu se cade să defaime cele rânduite de dumnezeieştile canoane. Dar
Domnitorul Radu cel Mare, lăsând la o parte evlavia ce arătase mai înainte, s-a pornit cu sălbăticie
împotriva Sfântului Nifon, învinuindu-l că a călcat predaniile şi rânduielile ţării şi poruncindu-i să plece din
Ţara Românească.
Atunci Sfântul Nifon a mers la biserică, unde a poruncit să se strângă tot poporul, pe care
învăţându-l îndestul, s-a îmbrăcat în veşmintele arhiereşti şi a afurisit atât pe boierul moldovean cel fără de
lege, cât şi pe cei ce îl ajutaseră la săvârşirea acelei fărădelegi. Apoi a proorocit câte aveau să se întâmple
Ţării Româneşti şi cum au să moară de moarte rea şi domnitorul Radu cel Mare, şi boierul moldovean,
sfârşindu-se în fărădelegea lor. După aceea, aşezând veşmintele arhiereşti pe sfânta masă, a ieşit din
biserică.
Auzind acestea, domnitorul Radu cel Mare a dat poruncă în tot oraşul ca nimeni să nu socotească
pe Sfântul Nifon ca arhiereu şi nici să-i dea cinste şi căutare; căci cel care-i va da pâine ori altceva, ori îl va
primi în casa sa, îşi va pierde viaţa, iar averea lui va trece pe seama domniei. Iar Sfântul Nifon s-a dus la
marginea unui sat, într-o căscioară, unde un fiu duhovnicesc al său, Neagoe din familia Basarabeştilor,
„care era mai mare peste vânători‖, îl hrănea pe ascuns. Atunci voievodul Radu cel Mare, mustrat de cuget
şi temându-se a nu veni asupra lui vreun rău pentru această faptă, a mijlocit să fie adus Sfântul Nifon din
nou la palatul domnesc, unde domnitorul şi-a cerut iertare prin făgăduinţă de multe daruri. Sfântul,
cunoscând însă vicleşugul voievodului, nu i-a dat iertare şi a plecat de la el repetând aceeaşi proorocie ce
rostise în biserică‖ (13).
În vara anului 1505, Sfântul Nifon a ieşit din ţară, a trecut Dunărea şi s-a îndreptat către Sofia, unde
a poposit puţin, iar de acolo a pornit mai departe din Bitolia Macedoniei către Sfântul Munte Athos. Aici şi-a
ales ca lăcaş marea mănăstire a Vatopedului, unde a stat „mai mult de un an‖. „Şi dacă auziră, mergeau
toţi dentr-acel sfânt munte cu osârdie ca la un izvor curgător de viaţă, de la care toţi îşi luau băutură de
veselie trupească şi sufletească‖ (14). În timpul cât a locuit în acea mănăstire, doi din ucenicii săi, „care
merseseră cu dânsul‖, s-au mutat către Domnul, iar pe al treilea, anume Macarie, l-a lăsat să meargă la
Tesalonic „şi-l întări cu rugăciunile sale‖ ca „să se sfinţească cu sfârşitul mucenicilor‖, pe care-l dobândi,
pătimind multe chinuri pentru dreapta-credinţă.
Înţelegând cu duhul că i se apropie sfârşitul, Sfântul Nifon îşi luă cu sine pe ucenicul ce-i mai
rămăsese, pe Ioasaf, şi fără să ştie nimeni, mergând prin locuri greu de străbătut, a trecut în cealaltă parte
a muntelui şi a venit la mănăstirea Dionisiu, în care vieţuise aproape cu un sfert de veac în urmă. A aflat
aici datinile, rânduielile şi pravila ca mai înainte şi s-a bucurat, deşi mulţi dintre fraţi, precum şi egumenul se
săvârşiseră din viaţă şi nu a fost cunoscut decât mult „mai târziu şi prin arătare îngerească‖.
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Era aici canonul rânduit chiar de Sfântul Dionisie, ctitorul mănăstirii, că oricine venea să se
călugărească era întrebat de stareţ dacă primeşte mai întâi să fie îngrijitor de catâri, să care lemne şi să
facă orice altă ascultare, atâta timp cât va fi rânduit. Şi dacă primea să facă aceste ascultări, atunci era
primit în cin, iar dacă era călugăr de mai înainte, îl numărau în viaţa de obşte. Venind aici Sfântul Nifon a
doua oară, nu s-a arătat că a fost patriarh sau mitropolit al Tesalonicului şi în Ţara Românească, ci a
rămas necunoscut de obştea fraţilor mai mult timp.
Fiind întrebat când a venit la mănăstire, după obicei, a făcut metanie şi a primit să îngrijească de
catâri la grajd. Prin descoperire cerească, făcându-se cunoscut cine era sfântul, încetă această smerită
ascultare şi, cerându-i-se iertare, i-a binecuvântat pe toţi, nevoindu-se mai departe în ascultare, cu postul şi
cu rugăciunea. Iar „cât petrecu acolo în toate era tocmai cu alţi fraţi şi cu mâncarea, şi cu postul, şi cu
osteneala, şi fără de preget, atâta cât le era altor fraţi ruşine de smerenia şi de nevoinţa lui. Că era tuturor
chip de învăţătură şi de mustrare şi să nevoia spre toate posluşaniile (= ascultările) şi tuturor fraţilor la toate
slujbele le ajuta: la moară mergea de măcina, şi la magherniţă (= bucătărie) ajuta, şi la magupie (= brutărie)
aşijderea, şi la alte posluşanii la toate, atâta cât striga osteninţele lui...‖. Se minunau fraţii şi părinţii de
smerenia lui şi toţi pustnicii din Sfântul Munte veneau să primească binecuvântare şi să-i asculte
învăţăturile mântuitoare. „Şi pe mulţi din păgâni, turci, armeni şi de alte erese, au întors de i-au botezat şi
i-au uns cu Sfântul Mir; şi i-au adus în credinţa cea adevărată a pravoslaviei mai mult de 4000 de suflete.
Iar pe câţi mişei au miluit şi săraci şi câţi au scos din robie, aceia n-au număr; aşa era de milostiv, şi bun
tuturor, şi dumnezeiesc, şi dirept‖.
Şi Dumnezeu a proslăvit pe cel ce-L proslăvea prin faptele sale. Înainte de mutarea cu sufletul la
ceruri, Sfântul Nifon a adunat pe toţi fraţii şi i-a binecuvântat, le-a cerut tuturor iertare şi i-a iertat pe toţi.
Împărtăşit cu Preacuratele Taine ale lui Hristos, după trei zile şi-a dat obştescul sfârşit, în ziua de 11 august
1508. S-au adunat mulţime de pustnici şi de călugări de prin mănăstirile Atonului, au făcut priveghere toată
noaptea şi a doua zi, cu slujbe şi cântări, au pus în mormânt sfinţitul lui trup. Iar Ioasaf, ucenicul Sfântului
Nifon, lăsând întristarea şi jalea, se nevoi să împlinească porunca părintelui său duhovnicesc şi merse la
Constantinopol unde rândui poruncile sfântului său părinte şi pătimi acolo multe chinuri pentru dreaptacredinţă, fiind ars în foc de turci şi învrednicindu-se de cununa mucenicilor.
În anul 1515, după trei ani de domnie, Neagoe Basarab trimite o delegaţie la Muntele Athos,
condusă de logofătul Danciu, cu o scrisoare adresată egumenului mănăstirii Dionisiu, prin care solicita ca
moaştele Sfântului Nifon să fie dăruite un timp pentru Ţara Românească (15). Egumenul, împreună cu
soborul mănăstirii au fost de acord cu dorinţa domnitorului şi astfel moaştele ierarhului au ajuns la
mănăstirea Dealu. În 1517, în ziua de 16 august, a doua zi după târnosirea ctitoriei de la Argeş, a avut loc
şi canonizarea fostului Patriarh Ecumenic şi mitropolit al Ţării Româneşti. Trecerea sa în rândul sfinţilor a
fost prima canonizare despre care ştim că s-a săvârşit la noi în ţară. S-a hotărât atunci ca pomenirea lui să
fie în ziua morţii, la 11 august.
Nu cunoaştem însă prima slujbă a sa, întocmită cu prilejul canonizării. Abia pe la sfârşitul secolului
al XVIII-lea, egumenul Partenie de la Argeş a cerut textul ei de la Dionisiu. Alcătuită în elineşte, împreună şi
cu istoria Vieţii scrisă în greaca vorbită de către Sfântul Nicodim Aghioritul (+ 1809), a fost tipărită în
traducere românească de episcopul Iosif al Argeşului, la Sibiu, în 1806. A apărut apoi şi în alte ediţii, ca în
cea din 1841, retipărită de ierodiaconul Dionisie, viitorul episcop al Buzăului.
O parte din slujba Sfântului Nifon se găseşte şi în Slujba sfinţilor, ale căror moaşte se află la sfânta
monastire Curtea de Argeşiu, tipărită la Ploieşti în 1873 (16). În mineie, aceasta a fost introdusă mai târziu,
în 1843, mai întâi în mineiui grecesc, apărut la Constantinopol, iar în româneşte în mineiui de la Neamţu, în
1847, apoi în ediţia Sfântului Sinod, din 1894. Prin slujba tipărită aparte a Sfântului Nifon, şi apoi, din 1862,
prin mineiul de la Râmnicu-Vâlcea, s-a introdus definitiv în bisericile Ţării Româneşti prăznuirea lui, care,
„totuşi rămâne un sfânt local cinstit numai la Athos şi în Ţara Românească la 11 august, ziua morţii
sale‖ (17). Viaţa Sfântului Nifon a fost scrisă de Gavriil Protul (după 15 august 1517 - şi terminată până în
1519) la îndemnul lui Neagoe Basarab, care va fi dorit să cunoască viaţa părintelui sau sufletesc. Din limba
greacă, opera sa a fost tradusă în slavonă, limba oficială de cult în Ţara Românească de atunci, şi ea se
găseşte în manuscrisele româneşti împreună cu Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
Din limba slavonă Viaţa Sfântului Nifon a fost tradusă în româneşte în timpul domniei lui Matei Basarab
(1632—1654), poate de învăţatul cărturar Udrişte Năsturel (18).
După ce moaştele Sfântului Nifon au fost ţinute mai multe zile pentru închinarea credincioşilor, din
porunca evlaviosului voievod, unii boieri, împreună cu mitropolitul Neofit, le-au însoţit înapoi, spre
mănăstirea Dionisiu. Ele erau aşezate acum într-un sicriu de argint curat, poleit cu aur şi înfrumuseţat cu
mărgăritare şi cu alte pietre scumpe şi cu email. Şi deasupra pleoapei sicriului era încrustat chipul Sfântului
Nifon, iar jos, la picioarele lui, se afla chipul lui Neagoe în genunchi, rugându-se acestuia.
Racla dăruită de Neagoe Basarab şi în care se păstrează moaştele Sfântului Nifon are forma unei
bisericuţe cu cinci turle, lucrată toată în filigran de argint aurit, împodobită cu o friză de email, pe care se
află două rânduri de icoane înfăţişând pe Mântuitorul Hristos între Maica Domnului şi Ioan Botezătorul, iar
de o parte şi de alta, în rândul de deasupra, în dreptul celor cinci turle, precum şi în rândul de dedesubt,
aflându-se prooroci şi sfinţi.
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Pe o fâşie îngustă, deasupra frizei, este încrustată în greceşte următoarea pisanie: „Această cinstită
şi sfântă raclă este a prea sfinţitului arhiepiscop al Constantinopolei, Romei celei Noi, şi Patriarh Ecumenic
chir Nifon. S-a pus la cale şi s-a săvârşit întru Hristos Dumnezeu, de către Prea credinciosul şi iubitorul de
Hristos Domn Neagoe. Patriarhul a adormit acolo în venerata şi sfânta mănăstire a cinstitului Înainte
Mergător şi Botezător Ioan. (S-a făcut) la anii 7023 (1515)‖ (19).
După ce au adus racla cu moaştele Sfântului Nifon înapoi la mănăstirea Dionisiu, călugării obştei,
fiind adânc mişcaţi de darurile primite din partea domnului Ţării Româneşti, hotărâră să-i trimită „lui
Neagoe Vodă plocon capul Sfântului şi o mână şi blagoslovenie de la părinţii cei sfinţi, care erau în
mănăstire, ca să fie de sfinţire şi de ajutoriu domnului‖. Iar voievodul, primind acele daruri cu mare
bucurie, „le purta cu sine pe unde mergea, şi în curte şi în biserică; iară în cale le purta în carâtă (trăsură
închisă) ca şi Israil, racla legii. Iară în muntele Atonului pre groapa sfântului zidi biserică frumoasă în
numele Sfântului Nifon; iară mănăstirea o au îmbogăţit cu multă avuţie şi multe zidiri au făcut şi înalte‖. Mai
târziu, Neagoe Basarab a dăruit moaştele primite, ctitoriei sale de la Argeş, când, între icoanele aşezate în
pronaosul bisericii, a pus şi „chipul Sfântului Nifon, ferecat tot cu aur şi cu pietre scumpe înfrumuseţat, atât
de minunat cât nu poate mintea omului să închipuiască şi să spuie‖.
Şi au stat moaştele Sfântului Nifon în biserica mănăstirii de la Argeş până în anul 1949, când au fost
duse în biserica Sfântul Dumitru, catedrala mitropoliei Craiovei, mâna dreaptă într-o raclă mică de argint
făcută de episcopul Iosif la 11 august 1795, iar capul în altă raclă, făcută de arhimandritul Partenie şi
împodobită de episcopul Iosif în anul 1799, unde se află şi astăzi.
„Iar fericitul Nifon şi atuncea şi acum tot este cu noi nevăzut, şi măcar deşi dănţuieşte în cer cu
îngerii, iar cei ce locuiesc pre pământ şi cheamă sfântul lui nume, nu se lipsesc de ajutorul lui‖ (20).
Pr. Prof. Ion Ionescu
Bibliografie
1. Pr. prof. Gheorghe I. Moisescu, Viaţa Sfântului Nifon, Patriarhul Ţarigradului, în „Biserica Ortodoxă Română‖, LXXVI (1958), nr.
9, p. 861. / 2. Este posibil ca aici ierodiaconul Nifon să fi primit Taina Preoţiei, fiind sfinţit ieromonah.
3. Mitropolitul Tit Simedrea, Viaţa şi traiul Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Bucureşti, 1937, p. 6. / 4. Ibidem.
5. Diac. dr. Nicolae M. Popescu, Nifon al II-lea, Patriarhul Constantinopolului, în „Analele Academiei Române‖, seria istorie, 36
(1914), p. 770. / 6. Mitropolitul Tit Simedrea, op. cit., p. 7. / 7. Ibidem, p. 8. / 8. Ibidem, p. 8.
9. Vasile Grecu, Viaţa Sfântului Nifon. O redacţiune greceasca inedită, editată, tradusă şi însoţită cu o introducere, Bucureşti, 1944,
p. 83.
10. Pr. Gabriel Cocora, Tot despre. începuturile episcopiei Buzăului, în Spiritualitate şi istorie la întorsura Buzăului, Buzău, 1983,
vol. II, p. 14. / 11. Mitropolitul Tit Simedrea, op. cit., p. 8-9. / 12. Ibidem, p. 10.
13. Sinaxar, din Mineiul pe august, ed. a IV-a, Bucureşti, 1974, p. 133 / 14. Mitropolitul Tit Simedrea, op. cit., p. 12. / 15. Ibidem,
p. 20. / 16. Diac. dr. Nicolae M. Popescu, op. cit., p. 746, 793-795. / 7. Ibidem, p. 795. / 18. Petre Ş. Năsturel, Recherches sur
les redactions greco-roumaines de la „Vie De Saint Niphon II, Patriarche de Constantinople‖, în „Revue des etudes sud-est
europeennes‖, 1967, nr. 1-2, p. 58.
19. Mitropolitul Tit Simedrea, ibidem, p. 23. / 20. Ibidem, p. 31.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 338-349, Viaţa şi pătimirea Părintelui nostru Nifon, Patriarhul.
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Catedrala Mitropolitană Sf. Dumitru din Craiova, Str. Matei Basarab Nr.
14;
• Mănăstirea Sf. Nicolae-Mihai Vodă, Bucureşti, Str. Sapienţei Nr. 4 (la
câteva sute de metri de staţia de metrou Izvor);
• Mănăstirea Curtea de Argeş, situată în oraşul Curtea de Argeş la cca. 36
km NV de la Piteşti;
• Catedrala Mitropolitană din Târgoviște;
• Mănăstirea Dionisiu, Sfântul Munte Athos;
• Mănăstirea Ceahlău, cu hramurile Schimbarea la Față, Ștefan cel Mare și
Sfânt; Acces: la altitudinea de 1770 m, pe Muntele Ceahlău; de la Bicaz
către Lacul Roșu; Stareț: protos. Casian Florea; Adresa: com. Ceahlău,
617125, jud. Neamț.
Catedrala Mitropolitană din
Târgoviște
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SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI: CONSTANTIN VODĂ CU CEI PATRU FII AI SĂI, CONSTANTIN,
ȘTEFAN, RADU ȘI MATEI, ȘI SFETNICUL IANACHE (16 August)

TROPAR, GLASUL AL 3-LEA

Voia Tatălui Mântuitorul răstignindu-Se a
împlinit-o, rămânând întru dragostea Tatălui, ci pe
Acesta urmând Brâncovenilor și slava lumii călcândo, Slăviților voia tatălui mucenicește ați împlinit cu
care încununându-vă Stăpânului a toate, pomeniține.
ALT TROPAR

Cel ce pentru dreapta credință și pentru neam,
te-ai învrednicit a suferi moarte de martir, împreună
cu fiii tăi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu
sfetnicul
Ianache,
dreptcrediciosule
Voievod
Constantine, roagă pe Hristos Dumnezeu să
mântuiască sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Istoria românilor este dominată la sfârşitul veacului al XVII-lea şi primele decenii ale celui următor
de puternica personalitate a voievodului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu. Îndelungata sa domnie,
începută la 29 octombrie 1688 şi încheiată în mod tragic în anul 1714, în ziua de 15 august, corespunde
unor importante prefaceri economice, sociale, politice şi culturale. Timp de mai bine de 25 de ani, în
condiţiile accentuării decăderii Imperiului Otoman şi ale sângeroaselor războaie care angajau marile puteri
din vecinătatea hotarelor ţării, el a reuşit să se menţină în scaunul domnesc şi să transforme Ţara
Românească într-un important centru diplomatic european şi într-unul de luptă împotriva jugului otoman(1).
După cum a existat o epocă a lui Mircea cel Bătrân, a lui Ştefan cel Mare, a lui Mihai Viteazul sau a
lui Matei Basarab, prin amploarea faptelor lor politice sau militare, aşa a existat şi una a domniei lui
Constantin Brâncoveanu. Ea se deosebeşte însă de celelalte epoci prin natura metodelor politice. Cu
Constantin Brâncoveanu se încheia ciclul voievozilor războinici. El a adoptat politica negocierilor
diplomatice şi a stabilirii de relaţii personale cu conducătorii importanţi ai lumii de atunci.
Implicaţiile războiului austro-turc (1673-1699) şi ruso-turc (1711) au atras în calculele diplomaţiei
europene şi popoarele din estul şi sudul Europei. Într-o asemenea conjunctură, în care marile puteri
răsăritene îşi disputau hegemonia lor pe câmpurile de luptă, micile popoare din răsăritul Europei, cum era
şi poporul român, nu puteau supravieţui decât adoptând o diplomaţie foarte abilă. Această realitate a
înţeles-o şi a influenţat-o, de la începutul domniei sale, Constantin Brâncoveanu, prin adoptarea unor
metode noi în politica sa faţă de vecinii purternici, reuşind să păstreze semi-independenţa Ţării Româneşti
un sfert de veac şi să menţină poporul român în atenţia marilor puteri care decideau atunci soarta lumii.
Prin educaţia şi prin formaţia lui politică, în care a continuat pe unchii săi, Şerban Cantacuzino şi
stolnicul Constantin Cantacuzino, noul domnitor, el însuşi „împodobit cu învăţătură‖ (2), a trăit din plin
conştiinţa unităţii poporului român, indivizibil în întreg spaţiul Daciei de odinioară. El nu a deosebit pe
românii din Ţara Românească de cei din Moldova sau din Transilvania şi a căutat, în limitele posibilităţilor,
să se ocupe de poporul român în integritatea lui, căutând să menţină semi-autonomia Ţării Româneşti, să
apere naţionalitatea românilor din Transilvania şi să aibă relaţii cât mai strânse cu domnitorii de la Iaşi.
O asemenea realizare pe plan politic nu ar fi fost posibilă, dacă voievodul muntean n-ar fi practicat
faţă de Imperiul Otoman, puterea suzerană, „politica pungilor de aur‖. Prin inteligenţă, instrucţie şi intuiţie
politică, el a reuşit să se strecoare prin toate greutăţile şi să afirme Ţara Românească în politica europeană
a vremii sale, dând un nou curs dezvoltării culturii româneşti. Cum s-a spus, epoca lui, deşi este în multe
privinţe continuarea epocii lui Şerban Cantacuzino, „aduce totuşi elemente noi de împrospătare şi
reprezintă culmea cea mai înaltă a culturii vechi româneşti în Muntenia‖ (3).
Noul domnitor era, cum îl caracterizează cronicarul, „cu daruri vrednice împodobit‖, a îngrijit ţara
cu „adâncă pricepere şi înaltă priveghere‖, „cu blândeţe şi răbdare‖, izvorâte din „înţelepciunea şi
multa bunătate‖ pe care i-o dăruise Dumnezeu (4).
Trupul lui Şerban Cantacuzino zăcea încă neîngropat, când boierii, cu mitropolitul Teodosie şi cu
Patriarhul Ecumenic, Dionisie al IV-lea Seroglanul (Muselinul), se adunară la sfat „să aleagă un nou domn‖.
„Şi făcură socoteală că Constandin logofătul Brâncoveanu este neam de al lui Matei-Vodă şi are şi alte
bunătăţi, blândeţe şi altele; să-l ridice pre dânsul domn, că şi om este în vârstă, de va putea chivernisi
domnia cum să cade în vreme ce este ţara ocolită de oşti şi de primejdii...
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Şi aleseră pe Constandin logofătul Brâncoveanu să le fie domn şi să ridicară cu toţii din curtea
domnească şi merseră la mitropolie, unde este obiceiul a să pune domnii şi îndată ce au sosit acolo au
strâns oştile şi au trimis un boiariu de au chemat pe Constandin logofătul Brâncoveanu de la curte, că
rămăsese acolo. Şi porunciră să aducă comişăi al doilea cal domnesc. Şi îndată ce sosi acolo ziseră cu
toţii: „- Logofete, noi cu toţii pohtim să ne fii domn‖.
„El zise: <- Dar ce aş vrea eu cu domniia de vreme ce ca un domn sunt la casa mea; nu-mi
trebuieşte să fiu>. Iar ei ziseră: <Ne rugăm, nu lăsa ţara să intre alţi oameni sau răi, sau nebuni să o strice,
ci fii!>.
„Şi-l luară de mâini şi-l împingeau de spate. Şi acolea fiind şi un capegiu împărătesc pentru trebi
împărăteşti, îl dusease şi pă el la mitropolie şi duseră caftan la capegi-başa al împăratului, de l-au îmbrăcat
cu caftan, şi intrară în biserică, de i-au citit moliftele de domnie, şi au mers de i-au sărutat toţi mâna‖ (5).
Cum spune cronica, Constantin Brâncoveanu era, după tată, boier din neamul lui Matei Basarab,
din satul Brâncoveni, fostul judeţ Romanaţi. Bunicul său, Preda vornicul, fiul lui David din Brâncoveni,
fusese căsătorit cu nepoata de soră a lui Matei Basarab, „de unde raţiunea pentru care Constantin
Brâncoveanu se considera coborâtor din Basarabi‖ (6). Fiul lui Preda Vornicul este Papa postelnicul, tatăl
domnitorului, care se căsătorise cu Stanca, una din fiicele postelnicului Constantin Cantacuzino, ginerele
lui Radu Şerban, înrudit cu Mihai Viteazul, şi care au avut şase feciori, toţi mari dregători, unul dintre ei,
Şerban, ajuns domn, altul stolnicul Constantin, cel mai învăţat boier al vremii sale (7).
În luna februarie 1655, în timpul răscoalei seimenilor şi dorobanţilor ridicaţi împotriva domniei,
printre alţi boieri este omorât şi tatăl lui Constantin Brâncoveanu, în casele sale de la dealul mitropoliei.
Preda, bunicul lui, scapă atunci răscumpărându-şi viaţa cu mulţi bani, iar pruncul, Constantin, care avea
abia un an, a rămas în viaţă ca prin minune, datorită doicii sale. Rămas orfan, el avea să fie crescut de
mama sa, de bunica după tată, Păuna Greceanu, şi de unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino, pe
care îl cinstea ca pe bunul său tată. Şi-a petrecut copilăria în casele părinteşti din Bucureşti, aflate în
vecinătatea imediată a Curţii domneşti. A deprins carte grecească şi latinească, dovedindu-se iscusit la
învăţătură, „cu dascăli ale căror nume au rămas necunoscute‖ (8).
Murindu-i cei doi fraţi mai mari, toată moştenirea părintească a rămas tânărului Constantin, care şi-o
măreşte şi prin căsătoria cu Marica, nepoata lui Antonie Vodă din Popeşti. Ei i se adaugă ulterior moşiile
rămase de la Danciu, fratele răsbunicului său. În 1678, când a ajuns domn unchiul său, Şerban
Cantacuzino, este înaintat velagă, înaintând treptat până la vrednicia cea mai înaltă a ierarhiei boiereşti. La
Curtea domnească a cunoscut în mod direct şi atmosfera de intrigi şi de spaimă prin care trecuseră toţi
Cantacuzinii de la uciderea postelnicului şi până la numirea lui Şerban Vodă ca domn. În acest timp şi-a
îndeplinit cu multă abilitate şi succes toate misiunile ce i-au fost încredinţate. Una dintre ele privea
apărarea intereselor religioase ale românilor din Transilvania în faţa ambasadorului imperial de acolo,
contele Caprara. La 21 august 1681, Ladislau Csaky şi Cristofor Psaky comunicau lui Şerban Cantacuzino
că cererea solului muntean, Constantin Brâncoveanu, adresată ambasadorului, ca românii din Transilvania
să-şi poată păstra credinţa ortodoxă, iar mitropolitul Sava Brancovici, întemniţat, să fie eliberat, a fost
satisfăcută de Curtea imperială (9).
Prin poziţia pe care o avea în stat, prin averea pe care o stăpânea, prin însuşirile sale intelectuale şi
morale, s-a impus în faţa tuturor, „mai ales că nu avea duşmani şi era privit cu simpatie de majoritatea
reprezentanţilor clasei dominante‖ (10). El n-a urmărit domnia şi n-a dorit „jugul acesta asupra domniei
mele‖ (11), A acceptat-o însă la rugămintea şi la cererea sfatului de obşte al ţării: „Ne rugăm nu lăsa ţara
să intre alţi oameni, sau răi, sau nebuni să o strice, ci fii‖ (12). Şi Constantin Brâncoveanu s-a dovedit
cu adevărat domn creştin al Ţării Româneşti, un sfert de secol, ridicând numele ei în veşnicia istoriei.
Profitând de liniştea de la hotare, noul ales va pune temelia mănăstirii Hurezi. La sfârşitul primăverii
aceluiaşi an reîncepură însă luptele între turci şi imperiali, care ameninţau să ocupe din nou Ţara
Românească. În luna august 1690, unităţi ale tătarilor împreună cu cavaleria munteană, în frunte cu
voievodul Constantin Brâncoveanu, au trecut munţii pe la Bran şi în ziua de 21 august „la zece ceasuri din
zi‖, armata imperialilor este învinsă. Lupta de la Zărneşti a fost singura luptă armată purtată de Constantin
Brâncoveanu, în care s-a dovedit un bun strateg.
La 30 ianuarie 1695 i-a fost decernată domnitorului şi fiului său mai mare diploma de prinţ al
Sfântului Imperiu, cu dreptul de a purta titlul de „Illustrissimus‖, care venea să se adauge prestigios la
diploma primită în 1679 de nobil ardelean şi la aceea ulterioară de conte al Ungariei (13). Pentru acest titlu,
Poarta avea să-l dojenească aspru pe Constantin Brâncoveanu şi el a constituit unul din motivele demiterii
lui. De altfel, caracteristica politicii sale, în relaţiile cu imperialii, „a fost desigur şi aceea de a apăra
integritatea Bisericii Ortodoxe Române împotriva tendinţelor catolicizante ale Vaticanului, susţinute
de iezuiţii care influenţau politica externă a Curţii de la Viena‖ (14).
Între timp se reiau luptele dintre austrieci şi turci, ţara trebuind să suporte numeroase dajdii grele,
cerute de Stambul. La Zenta păgânii sunt învinşi de armatele imperiale. Urmarea a fost pacea de la
Karlowitz, din 26 ianuarie 1699, prin care Austria căpăta Ungaria, Transilvania, fără Banat, cea mai mare
parte a Sloveniei şi Croaţiei până la râul Unna, iar turcii rămâneau la N de Dunăre cu Banatul Timişoarei şi
renunţau la pretenţiile asupra Poloniei şi a Ucrainei. Polonia restituia nordul Moldovei, păstrând Cameniţa.
157

În acest moment, Ţara Românească se găsea într-o poziţie căreia greu i se putea face faţă. Pe de o
parte, turcii căutau cu orice preţ să-şi menţină stăpânirea asupra ţărilor româneşti, resursele lor principale
de venit, iar pe de altă parte, imperialii căutau să ocupe aceste teritorii până la Dunăre. Cu abilitate
diplomatică, Constantin Brâncoveanu a trebuit să reziste cererilor venite din partea imperialilor, încă înainte
de încheierea păcii de la Karlowitz, de a le închina ţara, ca şi presiunii Curţii poloneze. Convins că şi unii şi
alţii nu urmăreau decât revendicări teritoriale, dezamăgit şi îngrijorat de politica religioasă impusă românilor
în Transilvania de austrieci, el şi-a îndreptat privirile insistent spre Rusia, stat ortodox în plină afirmare
europeană.
Marele comis Gheorghe Castriotul este solul brâncovenesc trimis la Moscova în 1697, ca să ia
contact cu Nicolae Milescu. Se propunea ţarului eliberarea de sub jugul otoman, a popoarelor din Balcani,
asigurîndu-l că va fi alături de el. Din 1700, în timpul şederii lui Gheorghe Castriotul la Moscova, Constantin
Brâncoveanu a trimis acolo şi pe Panaiot din Rodos, ca rezident al Ţării Româneşti. În urma acestor
legături, Petru I i-a conferit voievodului ordinul Sfântul Andrei, fiind unul din primii lui cavaleri (15).
Pacea de la Karlowitz îi arătase lui Constantin Brâncoveanu că el şi ţara lui erau lăsaţi tot singuri în
calculele politice ale Imperiului Otoman. De aceea, domnitorul a căutat să-şi alieze Rusia lui Petru I şi
totodată să menţină relaţii normale cu Poarta.
Pentru a face faţă plăţii urgente a haraciului cerut, datorită greutăţilor economice şi financiare în
care se afla ţara ca urmare a războiului dintre austrieci şi turci, Constantin Brâncoveanu a trimis în 1699 o
delegaţie de boieri să ceară marelui vizir scutirea în următorii doi ani, întrucât acesta fusese avansat
vistieriei împărăteşti de mai multă vreme. Sultanul a acceptat propunerea şi totodată i-a acordat domnia pe
viaţă, „până va avea zile să domnească acest pământ al ţării‖. Hatişeriful cu numirea i-a fost adus în
ţară de un agă, venit cu delegaţia de boieri (Cornea Brăiloiu, spătarul Mihai Cantacuzino şi postelnicul
Dumitraşcu Caramanlău) şi „l-au îmbrăcat cu caftan pre măria sa Constantin Vodă...‖ (16). La mijloc era
un joc politic al Porţii, într-un moment când se vedea slăbită şi avea nevoie de resursele Ţării Româneşti şi
de dărnicia lui Constantin Brâncoveanu, fiindcă peste patru ani, în 1703, deşi bolnav, va fi chemat ia
Adrianopol. O asemenea situaţie era întotdeauna însoţită de primejdia tronului şi a vieţii. Trebuiau să se
verse iar sute de pungi, plocoane aduse sultanului (200 de pungi), vizirului şi altor dregători, iar haraciul
ţării să fie ridicat cu încă 240 de pungi peste cele 280 care se dădeau până atunci, ca voievodul să
primească din nou semnele învestiturii pe viaţă, în ziua de 15 iunie 1703. Cereri şi cheltuieli de sute de
pungi de aur sporeau mereu, provocate de frecventele schimbări la conducerea treburilor Imperiului
Otoman, şi toate acestea trebuiau suportate de poporul român.
Dar greutăţile amintite nu erau singurele. În politica internă a ţării se adaugă adâncirea conflictului
dintre domn şi unele grupări boiereşti, îndeosebi cu Cantacuzinii (17). Criza raporturilor cu Cantacuzinii,
accentuată după 1707, avea să aibă din nefericire consecinţe şi în politica externă a ţării. Victoria de la
Poltava a ţarului Petru I împotriva suedezilor a fost urmată de bătălia de pe Prut din 18-21 iulie 1711 dintre
trupele ruso-moldovene şi cele turceşti. Cu toate speranţele popoarelor creştine balcanice, ea a fost
pierdută de Petru I şi Dimitrie Cantemir.
Prudent, cântărind realităţile şi raportul de forţe angajate în luptă, Constantin Brâncoveanu aşteaptă
rezultatul bătăliei de la Albeşti, în apropierea Urlaţilor, unde instalase tabăra oştirii sale. Şi de astă dată,
voievodul nu duce o politică a sentimentelor sau resentimentelor, ci una a realităţilor, pentru a-şi salva ţara,
care era deschisă la toate hotarele şi ameninţată de pustiirea turcilor.
În noaptea de 18 iunie se petrece un eveniment neaşteptat: comandantul armatei sale, Toma
Cantacuzino, părăsea în mod tainic tabăra de la Albeşti şi trece de partea ruşilor, acuzându-l pe domnul
muntean de trădare faţă de ţar. Plecarea acestui conducător, despre care cronicarul scrie că „pururea avea
păreri de domnie‖ (18), fusese hotărâtă, se crede, în înţelegere cu mitropolitul Antim, cu stolnicul
Constantin şi cu Mihai Cantacuzino, fără ştirea lui Constantin Brâncoveanu, care, „consternat de fapta
nebănuită a spătarului, plângea de durere, aşteptându-se la răzbunarea turcilor‖, scrie Del Chiaro.
Fuga lui Toma Cantacuzino şi mai ales înfrângerea armatelor ruso-moldovene au slăbit acum
poziţia lui Constantin Brâncoveanu şi au deschis perspectivele dramaticului său sfârşit. Ciocnirea directă a
celor două mari state, Rusia şi Turcia, pe teritoriul ţărilor române a creat un climat nou în politica Ţării
Româneşti. Cu Rusia la hotarele Moldovei, cu prezenţa trupelor imperiale pe linia Carpaţilor, gata să
năvălească în ţară, cu Imperiul Otoman hrăpăreţ şi asupritor la Dunăre, domnul muntean, bănuit acum de
turci şi de hainie, a avut de întâmpinat enorme greutăţi. Criza raporturilor cu Cantacuzinii avea să fie unul
din factorii hotărâtori ai vieţii şi domniei lui, care îl va copleşi în cele din urmă, în Săptămâna Patimilor din
1714.
Cu toate greutăţile întâmpinate şi cărora a trebuit să le facă faţă cu tact, cu perspicacitate, cu
răbdare şi cu înţelepciune, Constantin Brâncoveanu a ctitorit epoca cea mai strălucită a culturii noastre
vechi româneşti. Dar mai presus de toate, el şi-a încununat fruntea, a lui şi a celor patru feciori şi a lui
Ianache Văcărescu, primul său sfetnic şi dregător, unchiul soţiei sale, cu nimbul sfânt al muceniciei pentru
credinţa ortodoxă, pe care nu a părăsit-o nici în faţa călăului.
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După cum îl caracterizează N. Iorga, Constantin Brâncoveanu „a ştiut, în curs de un sfert de veac,
să servească pe turci, de nevoie, fără să părăsească nici un drept al ţării sale; a ştiut să înlăture stăpânirea
necondiţionată a creştinilor, austrieci, poloni, ruşi, asupra pământului românesc; a ştiut să lege de muntenii
săi, prin legături culturale şi, politice, Moldova; a ştiut, chiar după ce legăturile politice cu Ardealul au fost
rupte, să păstreze încă pe acelea ale culturii cu acest pământ. Şi, în acelaşi timp, prin acea largă operă de
cultură răsăriteană, de cultură în toate limbile Răsăritului, prin găzduirea fruntaşilor bisericeşti ai Orientului,
patriarhi, mitropoliţi, dascăli, prin operele lui de ctitorie la toate „locurile sfinte‖, el a ştiut, faţă de regiunile
siriene, arabe, caucasiene supuse ori vasale turcilor, ca şi faţă de grecitatea europeană, să înlocuiască pe
împăraţii bizantini de odinioară, ca urmaş legitim al cărora era privit. Domn autonom în ţara lui, înconjurat
cu prestigiu superior al cesarilor constantinopolitani ai lui Constantin cel Mare, în întreaga lume a
Orientului, aceasta a fost situaţia lui Constantin Vodă Brâncoveanu‖ (19).
Drumul de mărire al voievodului a urcat sfârşitul domniei lui în calvarul Golgotei, unde a băut din
paharul de oţet şi fiere al pătimirilor... Trădarea îşi făcuse loc în sufletele Cantacuzinilor, rudele voievodului,
porecliţi şi Şeităneştii (20), încă din 1707.
Toma Cantacuzino, care râvnea domnia, a adâncit conflictul când a fugit în Rusia, unde Petru cel
Mare l-a împroprietărit în regiunea Kievului şi l-a făcut general-maior de cavalerie. Trădarea sa i-a agravat
domnitorului situaţia în faţa turcilor. Pe de altă parte, stolnicul Constantin Cantacuzino dorea şi el scaunul
domniei pentru fiul său, Ştefan, iar Mihail Cantacuzino îl urmărea pentru Mihai Racoviţă, domnul Moldovei,
mazilit de turci în toamna anului 1709 la Constantinopol. Împreună cu fratele său Dumitraşcu, căsătorit cu
fiica lui Mihail Cantacuzino, complotau împotriva domnului la Bucureşti. Firul trădării a pornit de la Mihai
Racoviţă, aflat în temniţa Celor şapte turnuri, din Stambul. Cu speranţa recăpătării domniei, el promise
marelui vizir că-i va procura dovezile împotriva lui Constantin Brâncoveanu că este hain faţă de Înalta
Poartă. Se organizase astfel un complot în care erau amestecaţi mai mulţi agenţi (21). Prin intermediul lui
Dumitraşcu, s-a intrat în legătură cu fraţii Cantacuzini. Li s-a promis de către Mihai Racoviţă iertarea
sultanului pentru acuzaţiile ce planau asupra lor, legate de fuga lui Toma Cantacuzino la ruşi, dacă vor
procura dovezi pentru denunţarea lui Constantin Brâncoveanu şi-l vor împiedica să fugă în Austria, până la
sosirea poruncii de mazilire.
La sfârşitul anului 1713, cei doi fraţi, Mihai şi Constantin Cantacuzino, pe care cronicarii
contemporani, Radu Popescu şi Ion Neculce, îi acuză grav pentru comportarea lor, au intrat în acţiune. Ei
au trimis în secret la Braşov un om al lor, pentru a le procura copii după sigiliile marilor boieri în funcţie (22).
Odată obţinute, au alcătuit funeste petiţii către Poartă, ca din partea boierilor ţării, în care Constantin
Brâncoveanu „era denunţat că avea relaţii secrete nu numai cu împăratul de la Viena şi ţarul ruşilor,
ci şi cu polonezii şi veneţienii; că-şi cumpărase moşii şi case în Transilvania ca să aibă unde se
adăposti la vreme de primejdie pentru el şi familia lui; că sărăcise ţara cu grele dări pe care le
pusese; că îşi umpluse cămara domnească cu aur mult; că depusese la bănci olandeze şi la Zecca
din Veneţia mii şi mii de pungi de aur; că stătea mai mult la Târgovişte decât la Bucureşti, pentru a
putea fugi mai uşor; că fuga lui Toma Cantacuzino era convenită cu el; că îşi bătuse monedă de aur;
că îi anunţau masa trâmbiţe de argint..,‖ (23).
Acuzaţiile, multe din ele cunoscute la Stambul, au constituit numai pretextul pentru mazilirea
domnului, adevăratul substrat fiind acapararea imenselor sale bogăţii, mai mult bănuite decât ştiute şi
apreciate cu cele mai fanteziste cifre. Averile celui mazilit erau în mod obişnuit confiscate de drept de
Poartă. Când petiţia a ajuns la cabinetul marelui vizir, prin intermediul vătafului de aprozi, Constantin
Diichiti, om de credinţă al Cantacuzinilor, de îndată s-a hotărât mazilirea lui Constantin Brâncoveanu.
Voievodul era străin de urzelile complotului Cantacuzinilor şi-şi vedea de treburile domniei, fiind
convins că poziţia sa era consolidată. „El avea, cum scrie Del Chiaro, o fire atât de blândă încît nu
credea niciodată că ar fi trădat‖ (24). În primăvara anului 1714, situaţia voievodului s-a înrăutăţit când a
venit ca vizir Gin Ali Paşa, un nebun, cum îl caracterizează N. Iorga, care credea că putea reface prestigiul
imperiului prin vărsare de sânge (25). Un doctor grec, Anton Corai, care fusese unul din medicii
domnitorului la Bucureşti, aflând întâmplător de planul vizirului de a-l prinde şi a-l ucide pe Brâncoveanu şi
familia lui, i-a scris imediat în taină, dar acesta n-a voit să-i dea crezare, fiind convins că loialitatea sa faţă
de Poartă nu-i putea fi pusă la îndoială.
Brâncoveanu trimisese nu de mult la Constantinopol cu daruri pe fiica sa, Bălaşa, şi pe ginerele
său, Manolache Lambrino, ca să aducă cu mare pompă pe viitoarea noră, fiica lui Antioh Cantemir, logodită
cu fiul său Radu, pentru care primise aprobarea vizirului. Nu putea bănui că aceasta nu-i era decât o cursă
întinsă de vizir ca să poată să-l ţină la Bucureşti şi să nu fugă în Ardeal.
„Iar turcii, spune Cronica anonimă, cu sfaturile Şaităneştilor, atuncea au găsit vreme, când
era domnul în Bucureşti, şi fără nici o grijă şi au trimis cu taină mare pe imbrohorul cel mare al
împăratului şi pe Mustafa aga capigi-başa ca să-l prinză şi să-l ducă cu toată casa lui şi cu toţi
ginerii la Ţarigrad‖ (26). În ziua de 24 martie 1714, într-o marţi din Săptămâna Patimilor, a sosit la
Bucureşti capugiul Mustafa Aga, însoţit de 12 ciohodari înarmaţi cu iatagane şi pistoale. Capugiul, care era
o cunoştinţă veche a voievodului, anunţase că era numai în trecere prin Bucureşti spre Hotin, spre a nu da
de bănuit planul său.
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A doua zi, el s-a prezentat la Curte, pentru a fi primit de domn, care l-a întâmpinat ceremonios
înconjurat de marii boieri, în sala divanului, adresându-i vorbe prietenoase, în limba turca. Ca răspuns,
Mustafa Aga a scos năframa de mătase şi a pus-o pe umărul domnului, spunându-i că, fiindu-i vechi
prieten, regretă că tocmai el a primit porunca împărătească de a-l declara mazilit şi a-l duce, cu toată casa,
cu fii şi gineri, la Constantinopol. A urmat citirea firmanului, declarându-l hain, cu porunca adresată boierilor
să ia pe Constantin Brâncoveanu, pe fiii şi pe ginerii lui în paza lor, până când vor fi preluaţi de imbrihorul
cel mare, care aştepta la Giurgiu cu 400 de ieniceri, iar în caz de nesupunere, ţara va fi trecută prin foc şi
sabie de 12.000 de turci care aşteaptă la hotarele ei. În atmosfera de groază, nimeni nu s-a opus, nimeni
n-a schiţat un gest de apărare. Trimişii turci şi complicii lor, Cantacuzinii, răspândiră zvonul în oraş că, în
caz de răscoală, Bucureştii vor fi pârjoliţi de către turcii care se apropiau de capitală. S-au luat măsuri
pentru izolarea întregii familii domneşti de boieri şi de slujitorii curţii. Cămările domneşti au fost scotocite şi
jefuite, fiind confiscate toate bunurile lui Brâncoveanu şi ale familiei sale.
În ziua următoare, joia Patimilor, a sosit şi imbrihorul cel mare, cu vreo 300 de oameni, pe care
boierii trebuiră să-l primească sărbătoreşte, la Văcăreşti. Adus la curte, el a spus că porunca împărătească
este să se aleagă un nou domn, pe care îl vor voi ei, dar boierii au stăruit că îl vor domn tot pe Constantin
Brâncoveanu. Supărat, imbrihorul i-a ameninţat şi l-a numit în faţa tuturor domn pe vel-logofătul Ştefan
Cantacuzino, fiul stolnicului. „Deci l-au luat turcii şi au cerut caftan să-l îmbrace şi nefiind acii caftanul, s-au
dezbrăcat Mustafa aga de contaş şi l-au îmbrăcat pe Ştefan spătariu...‖. Apoi au coborât cu toţii la biserica
domnească, unde el a fost uns domn al ţării de mitropolitul Antim Ivireanul, în timp ce Constantin
Brâncoveanu era părăsit în camera lui, devenită închisoare. În urmă cu 25 de ani, când el fusese ales
domn, nimeni nu se mai îngrijea de Şerban Vodă, care zăcea întins pe catafalc; tot aşa acum nimeni nu
mai îndrăznea să se intereseze de domnul făcut ostatic în apartamentele sale golite de bogăţii. După ce a
ieşit din biserică, în ovaţiile tuturor, Ştefan Cantacuzino îşi călcă pe inimă şi intră în apartamentul lui
Brâncoveanu. Înainte de a-i zice ceva, şi fără să-i aducă vreun reproş, i-a spus numai atât: „E mai bine că
domnia ţi-a fost data ţie decât altuia, unui străin‖ (27).
Brâncovenii au fost deposedaţi de toate bunurile lor, fiind jefuite şi palatele de la Mogoşoaia, de la
Potlogi, de la Obileşti şi casele din Şcheii Braşovului, iar averile confiscate, încărcate în 40 de care.
Actul funest al trădării se încheiase. Înainte de despărţire, Del Chiaro informează că bătrânul mazilit
a ţinut să-i spună vărului său, noul domn, şi celor din preajma sa: „Dacă aceste nenorociri sunt de la
Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia Lui! Dacă sunt însă fructul răutăţii omeneşti, pentru pieirea
mea, Dumnezeu să ierte pe duşmanii mei, dar păzească-se de mâna teribilă şi răzbunătoare a judecăţii
divine‖ (28).
A început apoi urcuşul Calvarului. Ostaşi otomani călări înconjurau convoiul. După careta în care
erau fostul domnitor cu doamna lui, urmau caretele cu cei patru copii, cu toţi ginerii, cu nora cea mai mare
şi nepoţelul Constantin şi cu vistiernicul Ianache Văcărescu. Se înşirau apoi carele cu averile celor maziliţi.
Prin faţa bătrânelor case brâncoveneşti, pe tot lungul podului lui Şerban Vodă, sute, mii de bucureşteni
priveau tăcuţi, înmărmuriţi, cu ochii în lacrimi, trecerea înceată a convoiului. Ei îşi plângeau domnul, şi
neputinţa lor de a-l apăra s-a exprimat în cântece şi în balade (29). În cuvintele cronicarului, tragedia durerii
este săpată ca în piatră: „...iar pe Constantin Vodă cu toată casa lui şi cu ginerii lui, a doua zi, în
vinerea Paştilor, l-au luat Mustafa aga cu tare urgie împărătească şi l-au dus la Ţarigrad şi l-au băgat
în Edicula, unde au fost un loc mai de urgie, şi toată avuţia ce au avut acolo lângă dânsul o au luat
turcii...‖ (30). Ajunşi la Constantinopol, după un drum de trei săptămâni de calvar, Brâncoveanu şi ai lui au
fost jefuiţi de tot ce aveau asupra lor şi aruncaţi în întunecatele subterane de la Fornetta, din Cele şapte
turnuri (Edicule), şi în „Groapa sângelui‖, de la 15 mai 1714, Brâncoveanu şi fiul său mai mare, ca să
mărturisească toate averile (31).
Din aprilie şi până spre sfârşitul lunii iulie, osândiţii au fost supuşi la cele mai cumplite chinuri. Rând
pe rând, zi de zi şi noapte de noapte, ei au fost torturaţi ca să mărturisească unde îşi aveau ascunse
averile, pe care turcii le considerau fabuloase. Când fuseseră ridicaţi din Bucureşti, spre dezamăgirea
jefuitorilor, după îndelungi căutări la vistierie nu găsiră decât 4050 de taleri, în cămara particulară a
domnului 12000 de galbeni, iar prin odăi şi cămări, doar obiecte de preţ (32). Desigur că nu le venea să
creadă că numai aceasta este averea lui Altân Bei, „prinţul aurului‖.
Nesăţiosul sultan Ahmed al III-lea şi vizirul său, crudul Gin Ali, au ţinut să le transforme şi sângele în
aur. Brâncoveanu a fost supus la torturi mai cumplite: „întinderea pe roată, cetluirea capului cu un cerc de
fier, arderea cu fierul înroşit în foc pe piept şi pe spate, înţeparea mâinilor şi a picioarelor...‖ (33).
De la Cele şapte turnuri, ostaticii au fost apoi mutaţi la Bostangi Başa, temniţa de la prima poartă a
seraiului, unde erau închişi numai paşii, vizirii şi alţi mari demnitari. Aici au urmat felurite chinuri, alte
cumplite suferinţe. În cele din urmă, călăii i-au smuls lui Brâncoveanu şi hârtia pentru ridicarea aurului
depus la Zecca de la Veneţia.
Către sfârşitul lunii iulie, tiranii nemaiputând scoate alte declaraţii au imaginat o viclenie. Într-o zi
i-au pus pe umeri „caftanul de iertare‖, promiţându-i chiar şi domnia, dacă va da împărăţiei 20.000 de pungi
de aur. Suma era fantastică. I se permise să scrie în ţară, voievodul trimiţând veste şi în Transilvania să i
se păstreze averile de acolo.
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A putut să se gândească iar la domnie, dacă nu pentru el, cel puţin pentru fiul său mai mare,
Constantin. Dar totul a fost numai o amarnică înşelare, o amăgire ca să le poată smulge noi declaraţii.
Ceea ce este şi mai dureros, la cumplitele chinuri se adăugau şi veştile aduse din ţară, despre
urmaşul său în scaun, Ştefan Cantacuzino. „Ura lui a mers până acolo, încît a dat turcilor atât diploma de
principe al Imperiului habsburgic, primită de Constantin Brâncoveanu în 1695, cât şi corespondenţa
diplomatică purtată cu ţarul Rusiei, Petru I, şi cu guvernul său. Toate aceste documente erau ascunse
într-o chilie de la mănăstirea Colţea‖, după cum scrie Athanasie Comnen Ipsilante (34). Mai mult, Ştefan
Cantacuzino a numit capuchehaie la Constantinopol pe Constantin Ştirbei, pe care Brâncoveanu îl iertase
în atâtea rânduri de „toate hoţiile pe care le făcuse‖, şi pe Radu Dudescu cumnatul său. Pe aceştia, scrie
cronicarul, i-a trimis vodă „la Constantinopol cu bani, ca să deie plocoanele domniei şi să pârască pe
Constantin Vodă într-atât cât să nu scape cu viaţă‖ (35).
La capătul suferinţelor, nu le mai rămăseseră Brâncovenilor decât sufletele din ei. Au căutat călăii
să le smulgă şi sufletele, dar de data aceasta au rămas neputincioşi. Istoricul francez M. Mignot afirmă că
muftiul le obţinuse graţierea cu condiţia ca bătrânul voievod să treacă la mahomedanism. Voievodul ca şi
fiii lui „au rămas însă constanţi în credinţa lor şi apărură la locul supliciului cu o nobilă tărie‖ (36).
Condamnaţi la moarte, la 15 august 1714, zi aleasă anume ca să le mărească şi mai mult durerea,
praznic împărătesc pentru creştini, când el împlinea 60 de ani şi era onomastica doamnei sale Marica,
Brâncoveanu a fost scos din temniţă cu toţi fiii, ginerii, nepoţelul Constantin şi cu sfetnicul de încredere,
bătrânul vel vistier Ianache Văcărescu. Istoviţi de cumplitele suferinţe, desculţi, numai în cămăşi, cu
capetele descoperite, au fost purtaţi în lanţuri, ca făcătorii de rele, pe uliţele Constantinopolului spre locul
de execuţie Ialy-Kioşc, din apropierea marelui serai. Convoiul îl deschidea cel mai mic dintre copii, Matei, în
vârstă de 11-12 ani şi îl încheia bătrânul voievod.
Scena s-a desfăşurat pe malul Bosforului „cu un ceas înainte de amiază‖. De faţă erau, pe lângă
şirurile de ieniceri şi mulţimea de popor îngrozită, şi sultanul Ahmed al III-lea, crudul său vizir, Gin Ali, şi
ambasadorii marilor puteri europene, Franţa, Anglia, Rusia, Imperiul Habsburgic, invitaţi special la
macabrul spectacol. Impresionaţi de cruzimea asasinilor, ei dovedeau în realitate o Europă neunită şi
nesolidară în faţa barbariei şi a tiraniei păgânilor. Cumplita dramă, spun unii martori oculari (37), n-a durat
decât un sfert de ceas. Călăul i-a pus în genunchi pe toţi şase, la o oarecare distanţă unul de altul. Li s-au
scos bonetele şi li s-a îngăduit să-şi facă o mică rugăciune, înainte de execuţie. Del Chiaro, secretarul
florentin, păstrează următoarele cuvinte de îmbărbătare ale lui Brâncoveanu: „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‖ (38).
În Cronica Bălăcenilor, care nu erau prieteni Brâncovenilor, îmbărbătarea este mai amplă: „Fiii mei,
fiii mei! Iată, toate avuţiile şi orice alta am pierdut. Să nu ne pierdem încai sufletele! Staţi tari,
bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seamă la moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, câte au
răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară au 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 moarte, nici alta orice nu-l va despărţi de Hristos; că nu sunt
vrednice muncile şi nevoile acestea de aici spre mărirea ceea ce o va da Hristos. Acuma dară, o
dulcii mei fii, cu sângele nostru să spălăm păcatele noastre‖ (39).
Sub lovitura de paloş a gâdelui căzu mai întâi capul vistiernicului Ianache Văcărescu, apoi al fiului
mai mare, urmară al lui Ştefan şi al lui Radu. Când călăul a ridicat paloşul să taie capul copilului Mateiaş,
acesta „în grozăvia spaimei se rugă sultanului să-l ierte, făgăduind că se va face musulman‖. Din ce
resorturi sufleteşti, din ce adâncuri de conştiinţă, din ce tainică rezistenţă morală a mai putut să înfrunte
împărăţia şi pe călăii ei, după atâtea luni de torturi, nu se poate şti. Dar gândul că sufletul omenesc
dăinuieşte în veşnicie poate explica tăria bătrânului tată, care îşi îmbărbăta astfel pe ultimul copil: „Din
sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-şi piardă credinţa. Dacă este cu putinţă, mai bine să mori
de o mie de ori, decât să-ţi renegi credinţa strămoşească pentru a trăi câţiva ani mai mulţi pe
pământ‖ (40). Copilul, ca renăscut, îşi puse liniştit gâtul pe tăietor şi-i zise călăului: „Vreau să mor creştin:
loveşte!‖ şi acesta îi „zbură capul‖ (41).
La capătul „unei zguduitoare tragedii ce n-are pereche nici în analele sângeroase
constantinopolitane ale sultanilor de odinioară, numai atunci s-a pus capăt celor mai straşnice clipe
pe care le poate suferi vreodată un suflet omenesc. Capul lui Constantin Brâncoveanu nu s-a putut
deslipi de trup la lovirea nedibace, poate miloasă a călăului, şi, grămadă, trupul bătrânului părinte a
căzut în ţărâna udată de sângele tuturor copiilor săi‖ (42).
După cumplitul sfârşit, cele şase trupuri martirizate, în care încetaseră acum suferinţele, au fost
târâte pe uliţi şi apoi aruncate în apele Bosforului, iar capetele purtate în prăjini pe uliţele
constantinopolitane, au fost înfipte la prima poartă a seraiului, unde au stat trei zile, iar spre seara au fost şi
ele aruncate în mare (43). Pe ascuns, poate la îndemnul Patriarhiei Ecumenice, creştinii milostivi au cules
din valuri, cât vor mai fi putut găsi, „sărmanele rămăşiţe ale mucenicilor‖ şi le-au dus în taină şi le-au
îngropat, nu departe de Constantinopol, în insula Halchi, în biserica mănăstirii Maicii Domnului, zidită de
împăratul Ion Paleologul al II-lea, ajutată înainte cu multe daruri de domnitorul martir.
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După uciderea lui Brâncoveanu şi a copiilor săi, doamna Marica, spune Del Chiaro, se găsea
închisă cu nepoţelul, scăpat ca prin minune de la moarte, cu nora şi cu ginerii ei la Fornetta. Câţiva
binevoitori ai familiei s-au străduit să le obţină eliberarea. Plata pentru răscumpărare a fost fixată la 50.000
de galbeni şi banii au fost împrumutaţi „cu dobândă uriaşă de 30% şi i s-au plătit marelui vizir‖. Dar
„neîmpăcaţii lor duşmani din Ţara Românească, născocind mii de minciuni şi de pâri închipuite, au dat
aceluiaşi vizir 40.000 de galbeni pentru ca să zădărnicească actul de hărăzire a libertăţii cumpărată cu
bani, astfel că au fost trimişi pe neaşteptate în surghiun într-un loc numit Kutahia, unde au stat vreo trei ani,
de unde au fost apoi eliberaţi şi trimişi din nou în Ţara Românească, după ce Ali Paşa, mare vizir, a murit
ucis de nemţi în bătălia de la Petro-varadin‖ (5 august 1716) (44). Doamna Marica a stat închisă în
Constantinopol până în martie 1715, când a fost exilată la Kutai, pe malul estic al Mării Negre, de unde a
fost eliberată şi a venit în ţară în 1716, împreună cu Ion Mavrocordat, numit domn în locul fratelui său care
fusese luat captiv de imperiali. La 23 februarie 1719, când Ion Mavrocordat a murit de lingoare, doamna
Marica a încuviinţat, drept recunoştinţă, ca el să fie înmormântat în ctitoria ei, în naosul bisericii Sfântul
Gheorghe Nou din Bucureşti.
Osemintele lui Constantin Brâncoveanu au fost aduse în ţară în taină de doamna Marica abia în
1720, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat şi înmormântate în biserica Sfântul Gheorghe Nou.
Deasupra mormântului, prin grija doamnei Marica, această Hecubă a românilor, cum a fost numită, s-a
aşezat o lespede de marmură albă, cu chenar floral, specific brâncovenesc, fără nici o inscripţie. Spre
capul câmpului lespedei, mărginită de chenar, este săpată stema Ţării Româneşti, în centrul căreia uşor se
poate distinge vulturul cu cruce în cioc, un indiciu că acesta este mormântul domnesc şi aici îşi doarme
somnul de veci Constantin Brâncoveanu. Mormântul este flancat în stânga de mormântul lui Ion
Mavrocordat, iar în dreapta de mormântul lui Grigore Brâncoveanu (+ 30 aprilie 1832).
Osemintele nu au putut fi duse la Horezi, fiindcă în urma păcii de la Passarowitz, Oltenia se afla în
stăpânirea austriacă. Nu s-a scris nici numele voievodului pe piatra mortuară, de teama turcilor, care n-ar fi
îngăduit acest drept unui condamnat la moarte pentru „hainie‖. În mod discret, evlavioasa doamnă, pentru
cinstirea memoriei soţului ei, a suspendat de un suport, deasupra criptei, o candelă de argint cu o frumoasă
lucrătură cizelată tot în stil brâncovenesc, cu inscripţia în litere mărunte chirilice: „Această candelă, ce s-au
dat la s(ve)ti Gheorghie cel Nou, luminează unde odihnescu oasele fericitului Domnu Io Constandin
Brâncuveanu Basarab Voievod şi iaste făcută de Doamna Mării Sale Mariia, carea şi măria sa nădăjduieşte
în Domnul iarăşi aici să i se odihnească oasele. Iulie, în 12 zile, leat 7228 (=1720)‖ (45).
Textul inscripţiei candelei nu menţionează şi prezenţa rămăşiţelor pământeşti ale copiilor ucişi odată
cu tatăl lor. Este o indicaţie că osemintele lor, ca şi ale lui Ianache Văcărescu, nu vor fi putut fi aduse în
ţară (46).
Lumina candelei rnormântului a acoperit taina inscripţiei timp de două veacuri, fiind descoperită abia
în iulie 1914 (47). Cu prilejul comemorării a două sute de ani de la moartea martirică a voievodului
Constantin Brâncoveanu, la 15 august 1914, mitropolitul primat al României de atunci, Dr. Konon
Arămescu Donici, a săvârşit parastasul la mormântul voievodului, pentru prima dată, în mod oficial (48).
Pentru confirmarea inscripţiei candelei au fost întreprinse săpături arheologice în mormântul cu
lespedea de marmură fără inscripţie, în zilele de 9-16 decembrie 1932. Osemintele au fost aşezate într-un
sicriu ornat cu podoabe în stil brâncovenesc, al cărui lemn a fost luat dintr-un stejar din grădina palatului de
la Mogoşoaia. Sicriul acesta a fost păstrat timp de un an şi jumătate în altarul bisericii Sfântul Gheorghe
Nou, fapt care constituie un fel de consfinţire a lor ca sfinte moaşte de martir creştin.
La iniţiativa fostului Patriarh Miron Cristea, în 1934, cu prilejul praznicului Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena, hramul catedralei patriarhale din Bucureşti, „Biserica a crezut a fi o creştinească
datorie să reaşeze la locul de odihnă scumpele oseminte în cadrul unei slujbe şi procesiuni festive, ca toţi
credincioşii să aibă putinţa a li da cuvenita cinste‖ (49). Astfel în seara zilei de 20 mai, sicriul cu osemintele
lui Constantin Brâncoveanu a fost luat din biserica Sfântul Gheorghe Nou, adus şi aşezat în paraclisul
patriarhal, unde s-a săvârşit slujba vecerniei cu priveghere de toată noaptea. A doua zi, după Sfânta
Liturghie, în catedrala patriarhiei, unde a fost de faţă conducătorul statului român de atunci, cu membrii
familiei sale, cu tot sfatul ţării, cu înalţi ierarhi, clerici, monahi şi mulţime de credincioşi, s-a oficiat solemn
parastasul pentru slăvitul voievod şi neamul său cel adormit.
La sfârşitul slujbei, Patriarhul Miron Cristea a vorbit despre însemnătatea momentului comemorat.
După aceea s-a format o impresionantă procesiune, cu onoruri militare, ca odinioară în vremea lui
Constantin Brâncoveanu la sfinţirea ctitoriei sale, Sfântul Gheorghe Nou, şi ca în vremea Bizanţului de
altădată. Procesiunea, în mijlocul căreia se afla sicriul cu osemintele domnitorului, purtat pe umeri de
clerici, a străbătut în sunetele clopotelor bisericilor mai multe străzi din centrul capitalei şi a făcut două opriri
cu ecteniile pentru morţi la biserica Domniţa Bălaşa şi la Universitate, în faţa statuii lui Mihai Viteazul, locul
fostei mănăstiri Sfântul Sava, care a adăpostit Academia brâncovenească (50).
În pacea sfântă, Constantin Brâncoveanu şi-a regăsit odihna trupului său mult pătimitor, în cinstirea
de mărire a întregii suflări româneşti, ca unul care „ca mucenicii cei vechi s-au sfârşit‖ (51).
Pr. Prof. Ion Ionescu
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 620-639, Pătimirea drepcredinciosului voievod Constantin Brâncoveanu.
VIAȚA ȘI DOMNIA
―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
―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.
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 Țara 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 cărți 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, susținând financiar și diplomatic
pregătirea tinerei generații de cadre în școlile europene.
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 Kyminitis, 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. (…).
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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.‖
Sursa - anulbrancoveanu.ro
JERTFA CREȘTINĂ ȘI SACRIFICIUL UMAN
În acest capitol 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 III-lea (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'.
Toată această bogăție i-a permis să construiască numeroase lăcaşuri de cult, să facă multe danii
altora existente în ţinutul românesc dar şi în exteriorul ţării, să determine o dezvoltare amplă a vieţii
spiritual-culturale 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,.
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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",
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.
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
subliniind, cuvintele Mântuitorului: „Iată Constantin şi fii săi au ales partea cea bună‖....
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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. Și 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, 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.
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.
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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, impresionându-ne 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 și 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.‖
Sursa - „Jertfă creştină şi sacrificiul uman în Europa medievală şi premodernă‖ Editura Sfântul Antim
Ivireanul 2014 – conține textele prelegerilor susținute la Simpozionului Internaţional cu același nume,
organizat în 2012 la Mănăstirea Hurezi.
SFINTE MOAȘTE
―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.
Sursa – mediafax.ro
La data de 20.06.1992, Sfantul Sinod al BOR
hotărăște canonizarea ca sfinți a voievodului
Constantin Brâncoveanu și a copiilor lui,
Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și a
sfetnicului Ianache, pomeniți în ziua de 16 august.
Părticele din Moaştele Sfinţilor Martiri se
află la:
• Biserica Sf. Gheorghe Nou, Bucureşti, Piaţa Sf.
Gheorghe, Bd. Bratianu Nr. 27 (în curtea bisericii
Sf. Gheorghe Nou se găseşte borna kilometrului
zero al României);
• Mănăstirea Sf. Nicolae-Mihai Vodă, Bucureşti,
Str. Sapienţei Nr. 4 (la câteva sute de metri de
staţia de metrou Izvor).

Mormântul din Biserica Sf. Gheorghe Nou București.
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Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin
Voievod cu fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și
Matei, și Sfetnicul Ianache. Acești șase Sfinți
Martiri Brâncoveni au fost luați ostateci de turci
în anul 1714, în Săptămâna Mare a Sfintelor
Paști. După câteva luni de temniță grea și
chinuri, nevoind să se lepede de dreapta
credință în Hristos și să se turcizeze, li s-au tăiat
capetele la toți șase, începând cu cei patru copii
și terminând cu Sfântul Voievod și Martir
Constantin Brâncoveanu.
După martiriul Sfântului Constantin
Voievod și al fiilor săi, turcii le-au aruncat
moaștele în mare. Dar soția sa, Maria, și cu
Racla cu moaştele Sfântului Voievod Constantin
câțiva sfetnici au adunat moaștele sfinților martiri
Brâncoveanu
brâncoveni și le-au îngropat în insula Halchi din
Marea Marmara, în Mănăstirea Maicii Domnului.
Mai târziu i s-a îngăduit să aducă în țară o parte din moaștele soțului și a copiilor ei, răscumpărate
cu multe daruri, pe care le-a depus la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorită de el. De atunci
neîncetat ard câteva candele pe lespedea de mormânt a Sfinților Martiri Brâncoveni, care se prăznuiesc la
16 august.
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Bălan, Sfintele Moaște din România, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004

SFÂNTUL CUVIOS IOSIF DE LA VĂRATIC
(16 August)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Purtătorule de Dumnezeu, Cuvioase Părinte Iosife, ucenic al Sfântului
Paisie de la Neamț, ctitor și duhovnic al Mănăstirii Văratec, povățuitor al
monahilor și credincioșilor evlavioși, te-ai învrednicit de mari daruri de la
Milostivul Dumnezeu. Pentru aceasta, cu adâncă evlavie, facem pomenirea
ta și strigăm ție, Cuvioase Părinte: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să
mântuiască sufletele noastre.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Cuviosul Părinte Iosif s-a născut în jurul anului 1750, în satul Valea
Jidanului din Transilvania, dintr-o familie de oameni evlavioşi, trăitori ai
credinţei ortodoxe. În acea vreme are loc revolta românilor ortodocşi din
Transilvania, condusă de Cuviosul Sofronie de la Cioara, împotriva asupririi
austriece şi a uniaţiei.
Din cauza acestor conflicte şi persecuţii, multe familii de români statornici în credinţa ortodoxă au
venit în Moldova, între care şi cea a Cuviosului Iosif.
Râvnind vieţii îmbunătăţite a nevoitorilor pentru Hristos, Cuviosul Iosif a cercetat mănăstirile
Moldovei şi, văzând viaţa duhovnicească a multor nevoitori, a urmat pilda lor. Acesta a cunoscut viaţa
monahală din tinereţe, alegând să devină ucenic al Cuviosului Paisie Velicicovschi, pe când se afla la
Mănăstirea Dragomirna.
Ucenic al Sf. Paisie la mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ, el s-a deprins cu ascultarea,
smerenia, paza minţii, înfrânarea, postirea, privegherile şi rugăciunea minţii. Când Sfântul Cuv. Paisie s-a
mutat cu obştea la Mănăstirile Secu şi Neamţ, a venit şi Cuviosul Iosif, care, la recomandarea stareţului, a
fost călugărit şi hirotonit ieromonah.
Pe la anul 1779, îl aflăm pe Cuviosul Iosif îndrumător duhovnicesc la Schitul Pocrov de lângă
Mănăstirea Neamţ, şi povăţuitor al maicilor de la schiturile Gura Carpenului şi Durău.
La ceva timp, cu binecuvântarea stareţului, a devenit sihastru (ieroschimonah) în Munţii Neamţului
cu alţi doi părinţi, Gherman şi Gherontie.
După anul 1785, cu povăţuirea Stareţului Paisie şi cu binecuvântarea chiriarhului, Cuviosul Iosif a
fost rânduit să pună bazele Mănăstirii Văratic, împreună cu maica Olimpiada, iar mai apoi şi Nazaria,
ucenicele sale duhovniceşti de la Schitul Durău.
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Sihastru şi dascăl iscusit al rugăciunii lui Iisus, preot şi duhovnic renumit, părinte adevărat pentru
călugări şi mireni şi bun organizator, Sfântul Iosif este cel dintâi duhovnic, de pilduitoare autoritate, al
aşezării călugăreşti de la Văratic şi, în acelaşi timp, unul dintre ctitorii acestei mănăstiri. Cunoscând
purtarea sa şi rolul activ pe care l-a îndeplinit la Văratic, Mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei l-a
preţuit pentru sfinţenia vieţii sale şi faptele bune ce le săvârşea.
Ca ucenic şi următor al Sf. Paisie, Cuviosul Iosif a devenit un vrednic misionar al Bisericii noastre şi
înnoitor al vieţii monahale în obştea de la Văratic şi împrejurimi.
Împreună cu stareţele din vremea sa, a pus temelia bunelor rânduieli cu privire la slujbele bisericeşti, la
lucrul de obşte şi chilie, la deprinderea cu cititul, scrisul, lucrul de mână şi rugăciunea cea de toată vremea.
La Mănăstirea Văratic a devenit ctitor al celor două biserici de la începutul mănăstirii, al celei din
lemn (1785) şi apoi din zid (1808-1812), ambele cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖.
Sfântul Iosif Pustnicul a contribuit la organizarea mai multor mănăstiri din munţii Neamţului şi timp
de treizeci de ani a asigurat îndrumarea duhovnicească a mai bine de trei sute de călugăriţe, precum şi a
numeroşi anahoreţi din munţii de lângă Sihla. Slujitor al cuvântului lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Iosif a
dobândit încă din tinereţe o cunoaştere temeinică a Sfintei Scripturi şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi, ceea ce
i-a dat posibilitatea să se ocupe şi de copierea manuscriselor cu conţinut scripturistic, teologic şi cultic.
Vestea despre sfinţenia şi înţelepciunea lui duhovnicească atât de mult sporise, încât ajunsese unul
din cei mai renumiţi sihaştri din ţinutul Neamţului, la care alergau monahii şi credincioşii să se spovedească
şi să primească povăţuiri.
Tuturor ucenicilor săi, Cuviosul Iosif le-a insuflat un duh de râvnă duhovnicească şi de jertfă pentru
dobândirea desăvârşirii. Printre ucenicii săi se numără şi Ieromonahul Irinarh Rosetti (†1859), care, după
ce a întemeiat, cu binecuvântarea şi sprijinul Mitropolitului Veniamin Costachi, Mănăstirea Horaiţa, a plecat
în Ţara Sfântă, unde a ctitorit biserica de pe Muntele Tabor.
Din mărturiile monahiilor de la Văratic se ştie că duhovnicescul părinte a dus o viaţă aspră, cu
nevoinţe călugăreşti, iubind pe Dumnezeu şi oameni, rugăciunea şi cărţile.
Pentru viaţa sa sfântă, Dumnezeu l-a înzestrat pe Cuviosul Iosif cu darul facerii de minuni şi al
izgonirii duhurilor necurate. Prin rugăciunile sale înălţate înaintea Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului, erau
vindecaţi mulţi creştini de bolile sufleteşti şi trupeşti.Blândeţea, îndelunga răbdare, bunătatea şi dragostea
l-au făcut pe Iosif ieroschimonahul să fie iubit, ascultat şi preţuit de soborul Mănăstirii Văratic şi de pelerinii
acestui loc de rugăciune. Prin viaţa sa sfântă, prin tot ceea ce a învăţat şi lucrat, Cuviosul Iosif s-a dovedit
a fi o pildă de trăire intensă a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Cuviosul părinte a trecut la cele veşnice la 28 decembrie 1828, fiind înmormântat în pronaosul
Bisericii „Adormirea Maicii Domnului‖ de la Mănăstirea Văratic.
Locurile din Munţii Neamţului unde s-a nevoit Ieroschimonahul Iosif au rămas în tradiţia locului sub
denumirea: „Poiana lui Iosif‖, „Pârâul lui Iosif‖ şi „Chiliile lui Iosif‖.
De la marele isihast român se păstrează un Tipic al rugăciunii inimii, pe care îl urma dimpreună cu
ucenicii săi din mănăstiri. Pentru faptele şi viaţa sa plină de sfinţenie, Biserica noastră îl cinsteşte pe
Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic în rândul sfinţilor cuvioşi români ce a strălucit în ţinutul Neamţului,
binecuvântat de Dumnezeu cu multe vetre monahale.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin.
Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Văratec, comuna Agapia, jud. Neamţ (la 12 km sud de Târgul Neamţ; de aici se poate ajunge
la Mănăstirea Văratec pe drum asfaltat aprox. 7 km, sau pe drum forestier, peste deal aprox. 4 km).

Mormântul Sfântului

Racla cu moaștele de la Mănăstirea Văratec
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SFÂNTUL GHEORGHE PELERINUL
(17 august)
TROPAR, GLASUL 1

Pe nevoitorul cel mare și următorul sihaștrilor, pe fericitul pelerin al lui
Hristos în cântări să-l cinstim, strigându-i cu evlavie: Sfinte Gheorghe, prin
rugăciunile tale, luminează calea vieții noastre!
CONDAC. GLASUL AL 8-LEA, podobie: Apărătoare Doamnă...

Toată viața cu credință lui Hristos urmând, ai lăsat toate pentru
numele cel sfânt al Lui și în lume L-ai vestit, Sfinte Gheorghe, nici
încălțăminte purtând, nici două haine având, și nici capul, fericite,
acoperindu-ți; pentru aceasta, strigăm: Bucură-te, vas al alegerii!
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Gheorghe s-a născut în anul 1846, în Șugag (astăzi în județul
Alba) din părinți binecredincioși, pe vremea când Transilvania făcea parte
din Imperiul Habsburgic.
Încă din fragedă vârstă mânca puțin, postind, și iubea singurătatea, având o mare bucurie să se
roage în biserica satului, chiar și atunci când nu erau slujbe, mai mult noaptea; iar ziua, când era cu vitele,
se retrăgea în locuri tăinuite și făcea multe metanii, cugetând la cele dumnezeiești. După ce a deprins
cititul, se ruga cu Psaltirea, încât a învățat-o pe de rost.
La vârsta de 24 de ani, s-a însoțit, prin Taina Cununiei, cu o tânără credincioasă pe nume Pelaghia,
fiind binecuvântați de Dumnezeu cu cinci copii. Ca soț și tată nu și-a neglijat deprinderile sale duhovnicești,
împlinind cu și mai mare evlavie faptele credinței și căutând mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea
Lui. Fiind milostiv și lipsit de lăcomie, în toată vremea miluia pe cei săraci, deși el însuși trăia în sărăcie. Nu
se tulbura de mustrările celor apropiați, ci tuturor le spunea cu încredere și pace: „Nu vă tulburați, are
grijă Dumnezeu să ne hrănească; datoria noastră este să ne rugăm fără încetare și să facem voia
Lui‖. Prin astfel de cuvinte se îmbărbăta și pe sine și pe cei din jur. Și, așa, omul lui Dumnezeu era
totdeauna în pace, cu fața luminoasă și cu inima senină, blând și neîngrijorat, ca unul care viețuia în lume
și în trup, dar totodată mai presus de lume și de trup. Rugăciunea neîncetată și bucuria cerească umpleau
inima lui, însoțindu-l toată viața.
După ce a trăit paisprezece ani în căsnicie, în anul 1883, cu încuviințarea soţiei sale, a luat
hotărârea să meargă la Ierusalim, ca pelerin, împreună cu mai mulți țărani din satul său. Luând cu sine
Evanghelia și Psaltirea, a mers pe jos până la Constanța, apoi cu vaporul până la Ierusalim. Acolo a rămas
patruzeci de zile, mergând de trei ori pe zi la Sfântul Mormânt pentru Dumezeiasca Liturghie și celelalte
slujbe. Apoi s-a dus și la celelalte Locuri Sfinte: Betleem, Ierihon, Iordan, Nazaret, Tabor. La peștera
Sfântului Xenofont s-a întâlnit cu un pustnic care i-a prorocit că nu va ajunge călugăr, ci va trăi mergând din
loc în loc, în lipsă, sărăcie și rugăciune neîncetată; numai astfel avea să-și mântuiască sufletul său și să
aprindă evlavia în inimile multor oameni.
Mai înainte însă de a începe această viețuire, a rămas vreme de patruzeci de zile în nevoință aspră
și post, cu multe ispite de la diavolul, în pustia Egiptului de Sus. Uneori îl speria vrăjmașul cu năluciri de
fiare și șerpi veninoși, alteori îl chinuia cu foamea, cu setea, cu arșița și cu țânțarii. Odată, diavolul i-a tot
aruncat căciula de pe cap, vrând să-l pornească spre mânie, dar viteazul nevoitor a hotărât să o lase jos și
a făgăduit lui Dumnezeu că, până la moarte, va umbla cu capul descoperit. Apoi diavolul i-a aruncat și
bocancii, încât nu mai avea cu ce să se încalțe. Iar nebiruitul ostaș al lui Hristos a cerut de la Dumnezeu
darul să umble toată viața sa desculț, atât vara, cât și iarna. Altădată diavolul i s-a arătat sub chipul unui
plugar, care-l lăuda pentru nevoință, ca să-l facă să cadă în ispita trufiei, dar înțeleptul Gheorghe l-a biruit
prin smerita cugetare. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă stăruință a trecut de încercarea celor
patruzeci de zile de post, izbăvindu-se din toate ispitele venite fie de la neputințele firii, fie de la vrăjmașul
diavolul. Îndată după aceasta, bunul nevoitor a mers la Ierusalim, unde s-a închinat la Mormântul
Domnului. Cum a intrat în biserică să aprindă lumânarea la Sfântul Mormânt, ca o dovadă neîndoielnică și
mângâietoare că rugăciunile și postul au fost bineplăcute și primite de Dumnezeu, lumânarea din mâna lui
s-a aprins singură.
După ce a mers în pelerinaj și la Sfântul Munte Athos, s-a întors în satul său, după trei ani de când
plecase. Într-o noapte, în timp ce se afla în biserica din Șugag la rugăciune, l-a văzut aievea pe diavolul
venind la el și zicându-i cu mare mânie: „Ce faci aici, Moș Gheorghe?”. „Mă rog lui Dumnezeu‖ a
răspuns bătrânul cu îndrăzneală, iar vrăjmașul a fugit de la el. Altă dată bătrânul povestea celor mai
apropiați: „Într-o duminică, pe când mă întorceam de la sfânta biserică, am văzut la cârciuma din
Șugag mulți săteni la băut, și printre ei, mulțime de diavoli, așa cum n-am mai văzut în altă parte‖.
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Sfântul n-a mai rămas mult în satul său, ci și-a început călătoria, ca în vremurile apostolice,
făcându-se pelerin străin și călător în hotarele țării. Mergea din biserică în biserică unde se ruga aproape
toată noaptea, umbla fără grabă, desculț și cu capul descoperit, postea și se depărta de toate desfătările
lumii, cutreierând prin părțile Sibiului, Făgărașului și Brașovului. Aproape în fiecare an făcea câte un
pelerinaj la Ierusalim, călăuzind cetele închinătorilor.
Auzind de numeroasele mănăstiri din Moldova, în anul 1895, dreptcredinciosul Gheorghe a trecut
Carpații și s-a așezat la Piatra Neamț, unde a primit o cămăruță în turnul clopotniță al bisericii Sfântul Ioan
domnesc, lăcaș ctitorit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. În scurtă vreme a ajuns cunoscut de preoți,
călugări și mireni, care îl prețuiau ca pe un adevărat om duhovnicesc. În acest loc a rămas până la sfârșitul
vieții sale, având acolo: biserică și chilie, liniște, duhovnic, și multe mănăstiri în împrejurimi.
Pravila lui așa era: noaptea dormea cel mult trei ore în chilia sa din turn, apoi, în biserică, înălța
rugăciuni către Dumnezeu și făcea sute de metanii. Ziua străbătea străzile orașului, șoptind neîncetat
psalmi, desculț și cu capul descoperit, vara și iarna. Nu se întorcea până nu sfârșea toată Psaltirea de rostit
într-o zi. Lunea, miercurea și vinerea nu mânca nimic, până a doua zi. Iar dacă era praznic împărătesc,
gusta ceva seara. În celelalte zile mânca o dată pe zi. Vorbea cu oamenii numai despre Dumnezeu și viața
duhovnicească, iar când nu vorbea cu limba și buzele, propovăduia prin tăcerea sa desăvârșită,
mărturisitoare și adâncă, purtând totdeauna în brațele sale fie Evanghelia, fie Psaltirea.
Adeseori intra în câte o brutărie și cumpăra câte un sac de pâine, pe care cineva îl ducea până la
turn. La ora la care se întorcea, în jurul lui se adunau o mulțime de săraci, și fericitul Gheorghe le împărțea
pâinile.
Celor care îi cereau bani le dădea ceea ce primise pe drum. Iar după ce termina de făcut milostenia
trupească, începea pe cea sufletească: venind rândul celor împresurați de necazurile și poverile vieții,
înțeleptul bărbat stătea de vorbă cu fiecare, îl îmbărbăta, îl sfătuia și se ruga pentru cererea lui, iar oamenii
simțeau că harul și mila lui Dumnezeu se coboară peste ei prin rugăciunile și sfaturile Sfântului.
Toate mânăstirile dimprejur îi erau nespus de iubite, dar mai ales Bistrița, unde era icoana Sfintei Ana.
Aproape de mânăstirea Sihăstria, moșul Gheorghe și-a săpat pentru nevoință o groapă, în care se
ascundea, rugându-se aproape toată ziua; iar când se întorcea în mănăstire, îi spunea plin de mulțumire
părintelui Ioanichie, starețul acestei mănăstiri: „Astăzi am fost în cer!”.
La aceste mânăstiri mergea adeseori pentru rugăciune și să-i întâlnescă pe părinții duhovnicești, la
care avea multă evlavie și care, la rândul lor, îl primeau pe bătrân ca pe un sfânt, mulți dintre ei fiindu-i
chiar ucenici și alegând cinul îngeresc mișcați de sfințenia vieții bătrânului.
Odată, Moșul Gheorghe voind să meargă cu trenul spre Roman, s-a urcat fără bilet în vagon, căci
nu avea bani. Conductorul, care din întâmplare nu-l cunoștea, l-a coborât din tren la prima stație, deși
călătorii care-l cunoșteau l-au rugat să-l lase să ajungă la Roman. Bătrânul a plecat pe marginea căii
ferate, zicând: „Drăguță, rămâneți cu Dumnezeu și cu Maica Domnului!” Însă, când să pornească
trenul, trenul nu mai pornea deloc. Au schimbat locomotiva; au schimbat conductorul, dar trenul nu pornea.
Atunci unul dintre funcționarii gării a zis: „Ați dat jos din vagon pe Moșul Gheorghe? De aceea nu poate
pleca trenul. Acela este un om sfânt. Duceți-vă și-l chemați înapoi.‖ Au alergat îndată după el, l-au
adus, l-au urcat în vagon și imediat a pornit trenul din gară.
O altă minune, istorisită de Părintele Ilie Cleopa, s-a săvârșit la Târgu Neamț. O evreică tânără nu
putea să nască și era gata să moară. Au venit o mulțime de doctori, dar nu au izbutit nimic. Atunci rudele ei
au venit la Moșul Gheorghe, în timp ce acesta rostea oamenilor predică, și l-au chemat să se roage pentru
ea. Când dreptcredinciosul Gheorghe a deschis ușa casei ei, a strigat: „Deschide-te, cu Dumnezeu și cu
Maica Domnului!” Și îndată s-au deschis legăturile ei și a născut, iar Sfântul a venit și i-a făcut cruce pe
cap copilului și a spus: „Să fie al lui Hristos!” Și s-a făcut sănătoasă și s-a botezat și ea și copilul, și i-a
pus numele Gheorghe, după Moșul Gheorghe. Și s-au botezat atunci toate rudele femeii din Târgu Neamț.
În anul 1914 fericitul Gheorghe îi spunea tatălui Evdochiei Ștefan că va începe război, dar să nu se
teamă, că se va întoarce sănătos de pe front, însă fratele lui nu se va întoarce întreg. Și într-adevăr așa a
fost, acela s-a întors sănătos, iar fratele lui a venit fără o mână din război.
Maica Zenovia Iacov de la Mănăstirea Văratec amintea că Sfântul i-a prorocit ce avea să i se
întâmple în viață și că va deveni monahie. Starețului Ioanichie Moroi i-a profețit, cu mai mult de 25 de ani
înainte, necazurile prin care avea să treacă atât el, cât și obștea Sihăstriei Secului.
Ziua morții și-a cunoscut-o de mai înainte, arătând-o prin cuvinte prorocești: „O să mor când s-or
tulbura popoarele și, la moartea mea, va fi sărbătoare și vor trage clopotele din țară.‖ Aceste cuvinte
s-au adeverit când, în anul 1916, de praznicul Adormirii Maicii lui Dumnezeu, trupul Sfântului a fost găsit
răposat, tocmai când țara intra în război iar clopotarul bisericii Sfântului Ioan din Piatra Neamț urca să tragă
clopotele. La îngroparea lui s-au aduna mulțimi nenumărate, fiecare căutând să ia o ultimă binecuvântare
de la cel adormit și cerându-i rugăciune de mijlocire către Dumnezeu. A fost îngropat în cimitirul orașului
Piatra Neamț, cu același cojoc rupt, desculț, fără acoperământ pe cap, cu toiagul pribegiei sale, având pe
față același zâmbet curat ca în toată viața.
După optsprezece ani, unul dintre ucenicii lui, vrând să-i mute cinstitele moaște la Râșca, a venit cu
căruța la Piatra Neamț și, dezgropându-le și punându-le într-un sicriaș, a pornit la drum.
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Dar, prin dumnezeiasca rânduială, căruța nu a ajuns la Râșca, ci la mânăstirea Văratec, în a căreia
gropniță au și fost așezate până astăzi. Sfântul Gheorghe Pelerinul a viețuit în smerenie și osteneală, fiind
propovăduitor, prin viață și prin cuvânt, al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hărăzit de Dumnezeu
cu bogat har, prin care a săvârșit minuni și vindecări, atât în vremea vieții pământești, cât și după moarte,
fiind cinstit de credincioși. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul
Sfinților, cu zi de pomenire la 17 august.
Pentru rugăciunile Sfântului Gheorghe Pelerinul, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluiește-ne pe noi. Amin.
Sursa doxologia.ro
În anul 1884 s-a dus să se închine la Mormântul Domnului şi a rămas la mănăstirile din pustiul
Iordanului şi al Sinaiului peste un an de zile. Apoi, după ce s-a nevoit un an şi jumătate în Muntele Athos, sa întors în ţară. A mai trăit câţiva ani în familie, şi-a pus copiii în rânduială, iar în anul 1890 s-a retras ca
pelerin spre mănăstirile Moldovei. S-a stabilit definitiv în oraşul Piatra Neamţ şi s-a nevoit ca un adevărat
ascet în clopotniţa bisericii domneşti din mijlocul oraşului, timp de 26 de ani, până la obştescul său sfârşit
(15 august 1916).
SFINTE MOAȘTE
Sfântul Gheorghe Pelerinul a trecut la
Domnul la 15 august 1916, şi a fost înmormântat în
cimitirul oraşului Piatra Neamţ.
În vara anului 1934, Protosinghelul
Damaschin Trofin, ucenicul Sfântului Gheorghe
Pelerinul, fiind stareţ la Mănăstirea Râşca –
Suceava, a voit să aducă osemintele sfântului la
Râşca. Deci, aşezând osemintele într-un sicriaș,
părintele Damaschin a pornit cu o căruţă spre Târgu
Neamţ. La intersecţia cu drumul spre Văratec, caii sau oprit şi n-au voit nicidecum să meargă mai
Osuarul de la Văratec, locul unde se află
departe, spre mirarea părintelui Damaschin. Apoi,
moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul
fără veste, caii au pornit în galop spre Văratec şi nu
s-au oprit decât în faţa mănăstirii.
Înţelegând stareţul că aceasta este voia fericitului Gheorghe Lazăr, i-a făcut prohodul în biserică,
împreună cu tot soborul maicilor, iar osemintele le-a aşezat în gropniţă, sub altar, unde se află până astăzi.
Prin trăirea sa cu totul aleasă, Sfântul Gheorghe Pelerinul formează un exemplu unic în viaţa
duhovnicească a Bisericii noastre din ultima sută de ani. Gheorghe Lazăr s-a născut în comuna Şugag,
judeţul Alba, în anul 1846. S-a căsătorit la vârsta de 24 ani şi a fost binecuvântat de Dumnezeu cu cinci
copii. A dus o viaţă creştinească aleasă, în muncă cinstită, în rugăciune, post şi milostenie.
Sursa Pr. Silviu Cluci Locuri de pelerinaj doxologia.ro

SFINȚII MUCENICI DONAT DIACONUL, ROMUL PREOTUL,
SILVAN DIACONUL ȘI VENUST (21 August)
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan
diaconul și Venust au viețuit în secolele III – IV, fiind de loc din
cetatea Smirnum.
Sfântul Mucenic Donat, diaconul
Acesta era rânduit cu slujirea de diacon, pe care o
îndeplinea cu multă râvnă, cu sfinţenie şi cu tărie-sufletească,
la biserica din Singidunum, localitate aşezată pe Dunăre,
aproape de cetatea Sirmium, unde a fost ucis cu puţin înainte,
prin chinuri şi înec, în apele râului Sava, tânărul episcop Irineu.
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În aceste ţinuturi se porniseră mari prigoane împotriva slujitorilor lui Hristos, din porunca împăratului
Diocleţian şi a lui Galeriu, ajutătorul său la conducere. Tânărul şi neînfricatul diacon Donat nu putea să
scape de furia conducătorilor păgâni din aceste părţi de lângă marele fluviu, Dunărea, căci nu înceta să
mărturisească în tot locul pe Hristos. De aceea, din porunca întâistătătoruiui acestor ţinuturi, Victorian,
diaconul Donat a fost prins într-o zi şi aruncat în închisoare
. Aici nu a încetat să se roage toată noaptea următoare să li se dea, lui şi tuturor împreunăslujitorilor lui Hristos, curaj şi tărie sufletească spre a înfrunta toată urgia duşmanilor păgâni şi să-i sprijine
în acele grele încercări, nu pentru susţinerea vieţii lor trecătoare, ci pentru slava şi lărgirea Împărăţiei lui
Dumnezeu, prin venirea tuturor neamurilor la ascultarea Evangheliei mântuitoare.
A doua zi, în zori, întâistătătorul Victorian l-a chemat pe Donat la el şi căuta să-i zdruncine piatra
credinţei sale creştine, ca să sacrifice zeilor mincinoşi ai Imperiului Roman, în slujba căruia el lucra orbeşte.
Astfel, l-a întrebat: - „Donate, cine te-a convins să nu mai cinsteşti pe zeii noştri, aşa cum facem noi
şi judecătorii noştri?‖. La această întrebare, care urmărea să-l arate că nu mai este bun cetăţean roman
întrucât părăsise credinţa în zeii oficiali, socotiţi protectori ai imperiului, Donat a răspuns însă cu curajul ce
ieşea din întreaga fiinţă înnoită prin Hristos şi-i întărea şi mai mult convingerea sa creştină: - „Eu nu pot
cinsti pe zeii voştri, surzi şi muţi, închipuiţi prin metale, piatră sau marmură, ci cinstesc pe Domnul
meu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Care este adevăratul şi atotputernicul Dumnezeu‖.
Auzind această mărturisire clară şi hotărâtă a dreptei-credinţe a smeritului şi curajosului creştin,
care sta la judecata sa, întâistătătorul Victorian s-a aprins de mânie şi i-a poruncit: - „Întoarce-te de la
această nebunie deşartă!‖. Atunci, fiind lovit în cele mai curate gânduri şi convingeri ale sale, dar
sporindu-i-se tăria credinţei în adevăratul Dumnezeu, fericitul Donat i-a răspuns prin cuvinte ca de fulger: „Tu şi judecătorii voştri sunteţi nebuni‖, căci desigur era adevărată nebunie ca să nu se vadă deşertăciunea
zeilor, închipuirea minţii lor bolnave şi să nu vină şi ei, închinătorii acestora, la cinstirea adevăratului
Dumnezeu, Părintele Cel ceresc, îngăduind supuşilor lor să se închine Acestuia.
Cuvintele pline de atâta curaj creştin, neîntâlnit la păgâni şi pe care numai un închinător sprijinit pe
piatra tare a credinţei adevărate a putut să le glăsuiască, au înfuriat peste măsură pe întâistătătorul
Victorian, care s-a aprins de o mânie oarbă şi a poruncit ca diaconul Donat să fie pus în lanţuri. După
aceea a hotărât să i se taie capul, pentru că a rezistat cu tărie tuturor încercărilor sale de a-l depărta de
Hristos şi de a-l readuce la credinţa păgână.
Astfel, la 21 august, anul 304, acest Sfânt Mucenic dintre strămoşii neamului nostru s-a săvârşit în
Domnul, prin ascuţişul sabiei, lângă apele adânci ale Dunării, care n-au despărţit, ci au unit întotdeauna pe
înaintaşii noştri de acelaşi sânge şi de aceeaşi credinţă (1).
Pr. Prof. dr. Vasile Gh. Sibiescu
Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 183-184, Sfântul Mucenic Donat Diaconul.
Sfântul Mucenic Romul, preotul
În acelaşi timp cu Donat, diaconul de la Singidunum, slujea în biserica din vestita cetate Sirmium un
preot plin de har duhovnicesc, de iubire jertfelnică şi de tărie în dreapta credinţă, cu numele de Romul. Unit
prin sfinţenia vieţii şi curajul convingerii creştine cu amintitul diacon, preotul Romul lupta cu tărie şi fără frică
pentru statornicia şi creşterea credinţei celei adevărate şi pentru poporul credincios, căruia i se
încredinţase, ca păstor sufletesc, gata să-şi pună sufletul pentru oile sale duhovniceşti. Căci în acele
vremuri se porniseră cu gând de nimicire împotriva închinătorilor lui Hristos cei ce deţineau puterea
imperial, socotindu-se obligaţi să-și apere credinţa și învățăturile. Pe acestea nu le mai respectau cei ce
veneau la lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi îmbrăţişau prin convingere şi har religia cea nouă şi
mântuitoare, pecetluită cu sângele nevinovat al dumnezeiescului învăţător, pe Golgota.
După multe lupte şi suferinţe îndurate pentru credinţa lui şi a păstoriţilor săi în Cel răstignit şi înviat,
preotul Romul a fost prins şi dus împreună cu alţii în localitatea Cibales, aproape de cetatea Sirmium. Aici i
s-a tăiat capul cu sabia, ca şi lui Donat diaconul, suferinţă pe care a îndurat-o cu bucurie sfântă si totală
încredinţare în Duhul lui Dumnezeu. Prin vărsarea sângelui său nevinovat, dăruit ca jertfă bine mirositoare
lui Dumnezeu, în floarea vârstei, Romul preotul s-a învrednicit de harul sfinţeniei şi a primit cununile cereşti.
S-a săvârşit în Domnul tot la 21 august, anul 304, fiind cinstit pentru moartea sa mucenicească prin care
s-a renăscut pentru viaţa cea adevărată şi veşnică, în ţinutul Sirmium şi mai departe, de închinătorii lui
Hristos. Mai târziu, în veacul al VI-lea, sfintele lui moaşte au fost duse în localitatea Concordia, din
provincia Friul (1) din Italia nordică, unde s-au bucurat de multă şi adâncă cinstire.
Pr. Prof. dr. Vasile Gh. Sibiescu
Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 185, Sfântul Mucenic Romul Preotul.

174

Sfântul Mucenic Silvan, diaconul
Încă un Sfânt Mucenic, Silvan, diaconul, cinsteşte prin credinţa şi suferinţele sale pentru Evanghelia
lui Hristos pe strămoşii noştri daco-romani de la Dunăre, din care se trăgea şi pentru a căror credinţă
curată, mărturisită şi de el, şi-a dat viaţa cea pământească.
Silvan slujea lui Dumnezeu, ca diacon, la aceeaşi biserică în care era rânduit Romul, preotul, în
cetatea Sirmium. Din neştiinţă se închinase la început la idolii cei fără de glas, ocrotiţi de puterea
stăpânitoare. Dumnezeu l-a îndrumat însă pe calea cea dreaptă, care ducea la El, şi atunci a părăsit de
îndată, cu dezgust, închinarea cea înşelătoare şi a dispreţuit învăţăturile mincinoase, nimicitoare de suflet
ce se propovăduiau de către păgâni în numele zeilor lor neputincioşi. Chemarea lui Dumnezeu i-a pătruns
întreaga sa fiinţă. Atunci L-a simţit pe Hristos în inima lui şi a început să I se închine şi să-I slujească cu
bucurie sfântă şi cu curaj izbăvitor, întărind prin învăţătură şi prin completă dăruire, ca şi prin exemplul vieţii
sale, pe cei de o credinţă cu el. Şi-a sporit şi mai mult lucrul său duhovnicesc spre slava lui Dumnezeu şi
binele aproapelui în biserica din Sirmium, unde slujea, cu timp şi fără timp, ca diacon.
Cu tăria credinţei celei noi, Silvan dispreţuia păgânătatea, cu învăţăturile ei înşelătoare pe care
conducătorii treburilor obşteşti căutau să le impună supuşilor lor prin ameninţări, frica şi cruzime; dar
curajosul diacon îi îmbărbăta întotdeauna ca să reziste acestor încercări ce le-ar fi nimicit sufletele lor.
Atitudinea sa i-a atras ura şi dorinţa nesocotită de răzbunare a căpeteniilor păgâneşti, căci a fost prins şi
dus împreună cu preotul său, Romul şi cu alţi mulţi închinători ortodocşi, în localitatea apropiată, Cibales.
Aici a fost supus la multe feluri de chinuri, după care a gustat cu curaj moartea pământească, dar
s-a sculat din moarte la viaţă şi a ieşit învingător, căci a ajuns biruitor în viaţa cea veşnică, dobândind prin
sângele vărsat prin ascuţişul sabiei cinstea sfinţeniei în locaşurile sfinţilor.
Astfel şi-a agonisit viaţa în raiul desfătării, prin suferinţă şi sânge, acest diacon daco-roman de la
Sirmium, asemenea atâtor mucenici creştini, la 21 august, anul 304, cinstind neamul din care se trăgea şi
pământul pe care l-a stropit cu sângele său cel nevinovat, lângă apa Dunării.
Pr. Prof. dr. Vasile Gh. Sibiescu
Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 186-187, Sfântul Mucenic Silvan Diaconul .
Sfântul Mucenic Venust
Cu uciderea lui Romul şi Silvan şi a multor altor creştini, la Cibales, nu se săturase cruzimea
conducătorilor păgâni şi, atunci, întâistătătorul Victorian a purces la alte măsuri de urmărire şi de pedepsire
a închinătorilor, slujitorilor şi mărturisitorilor lui Hristos. Apoi a poruncit ca să fie cercetate aşezările vecine
cu cetatea Sirmium, reşedinţa sa, mai ales că el socotea necesare aceste măsuri la Cibales, unde erau
mulţi creştini tari în credinţa lor (1). Aici s-a ajuns sa fie prins Venust, frate geamăn al Sfântului Donat,
diaconul, de către slugile lui Victorian. Nelegiuitul acesta a poruncit celor ce i-au îndeplinit dorinţa sa
nesocotită ca Venust să fie adus în faţa lui. Atunci, privindu-l cu ură şi dispreţ, Victorian i-a zis acestui
neînfricoşat închinător al Dumnezeului Celui adevărat: - „Venuste, îţi aminteşti cum am pus sa se taie capul
fratelui tău geamăn, Donat? Răzgândeşte-te şi vino şi adu jertfă zeilor noştri pe care şi noi şi împăraţii
noştri îi venerăm, ca să nu poruncesc să ţi se facă şi ţie la fel!‖.
Fără să se înspăimânte de aceste ameninţări şi simţind cum îi sporeşte curajul şi tăria credinţei
sale, Venust a răspuns surâzând: - „Viu este Domnul meu, Iisus Hristos, fiindcă eu nu ştiu că există mai
mulţi dumnezei, aşa cum spui tu. Insă eu cunosc pe Unul Dumnezeu, viu şi adevărat, pe Tatăl, pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, Care este şi întreit şi unul Dumnezeu‖.
Iată cum Venust, despre care nu ştim că îndeplinea vreo slujire în Biserică, ci numai că era un
creştin neclintit în credinţa sa, mărturisea cu convingere nezdruncinată unitatea dumnezeirii şi treimea
Ipostaselor, sau a Persoanelor divine, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh (2).
Atunci Victorianus a poruncit cu mânie: - „Ce vrei mai mult? Sacrifică zeilor!‖. Aceasta ar fi însemnat
o lepădare totală a credinţei creştine cu care Venust îşi hrănea sufletul său şi cu care era legat pentru
veşnicie. De aceea, adunându-şi toate puterile sufleteşti, ancorate pe credinţa sa nestrămutată în ajutorul
lui Hristos, i-a răspuns cu curaj şi cu hotărâre şi gata de a înfrunta suferinţele şi moartea pământească din
partea acestui păgân cu multă putere lumească: -„Nu sacrific zeilor tăi neadevăraţi şi plini de putreziciune,
ci aduc lui Dumnezeu-Tatăl, Care locuieşte în Ceruri, jertfă de laudă‖.
Această mărturisire de credinţă a lui Venust, plină de hotărâre şi curaj, care dă sufletelor puterea de
a înfrunta toate suferinţele, a umplut de mânie pe păgânul Victorian, lipsit de orice simţire pentru adâncurile
sufletelor create de Dumnezeu. Şi astfel a poruncit slujitorilor săi ca să-l prindă pe Venust şi să-l ducă în
afara cetăţii Cibales, iar acolo să i se taie capul cu sabia.
Cu mult curaj şi încredere desăvârşită în puterea lui Dumnezeu, Venust a păşit pe drumul ce ducea
spre ieşirea din cetate, rugându-se neîncetat şi simţind cum sufletul său se înălţa pe încetul de la cele
pământeşti către cele cereşti. Iar în această stare de bucurie divină de abia a mai simţit ascuţişul sabiei
care i-a retezat capul, făcând să înceteze viaţa lui trecătoare, dar uşurându-i naşterea pentru viaţa cea
pururea fiitoare din ceruri.
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Şi astfel sângele său nevinovat l-a sfinţit şi pe el şi locul pe care s-a scurs şi l-a învrednicit să
petreacă în ceata celor la fel ca el din ceruri, care înconjoară Tronul dumnezeiesc şi se bucură de privirea
slavei celei veşnice. Ca şi mulţi alţi mucenici creştini Venust a crezut cu tărie că harul cel de sus s-a
coborât în lume prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Care a întemeiat pe pământ împărăţia Sa, adică
Sfânta Biserică. Astfel s-a săvîrşit în Domnul Sfântul Venust, tăindu-i-se capul împreună cu alţi închinători
şi mărtuirisitori, la 21 august, anul 304, sporind ceata mucenicilor din neamul strămoşilor noştri
daco-romani, trăitori pe malurile Dunării.
Pr. Prof. dr. Vasile Gh. Sibiescu
Bibliografie
1. Cum se vede din Pătimirea Sf. Silvan, în Acta Sanctorum, Mart. III, punctul 2, F. Din Cibales era originar şi preacreştinul
(christianissimus) împărat Valentinian, 364-375.
2. Aceasta era o mărturisire clară a dogmei Sfintei Treimi, care avea să se explice definitiv la Sinoadele I Ecumenic (325) şi II
Ecumenic (381), împotriva ereziei lui Arie, care va avea aderenţi şi în regiunile dunărene.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 188-189, Sfântul Mucenic Venust.
SFINTE MOAȘTE
Astfel, împreună cu Donat diaconul a pătimit și acest vrednic slujitor al lui Hristos, Romul Preotul .
Cinstitele lui moaște au fost duse mai târziu, în secolul al IV-lea, în localitatea Concordia,din provincia Friul
din Italia nordică, unde s-au bucurat de cinstirea cuvenită.
.

SFÂNTUL MUCENIC LUP
(23 August)
TROPAR GLASUL AL 4-LEA

Mucenicul Tău, Doamne, Lup, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii
a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori
a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru
rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
În cetatea Novae de lângă Dunărea de Jos (1) a trăit în smerenie şi
apăsătoare sclavie Sfântul Mucenic Lup (2), care, devenind creştin, a suferit
şi a fost ucis pentru credinţa lui.
Acest smerit şi neînfricat mărturisitor al credinţei în Cel răstignit şi
înviat din morţi trăia ca sclav şi împilat de nedreptăţile celor bogaţi şi
puternici. El avea însă nădejdea celor făgăduite de Cel ce a venit să
binevestească săracilor..., să propovăduiască robilor dezrobirea, să
slobozească pe cei apăsaţi (Luca 4, 18) şi Care a spus că „cei săraci cu
duhul vor fi fericiţi, căci a lor este împărăţia lui Dumnezeu‖ (Luca 6, 20).
Lup era sortit - după rânduiala societăţii romane - să aparţină clasei sclavilor, care nu se bucurau de
protecţia legilor, nu aveau nici un drept şi erau apăsaţi de munci grele şi de lipsuri. De aceea, erau înglodaţi
în multe îndatoriri, năpăstuiţi şi chiar omorâţi fără nici o consecinţă legală. Din această stare de asuprire şi
umilinţă, Lup a fost ridicat de Hristos, Prietenul celor năpăstuiţi, la adevărata libertate, fericire şi bucurie. El
a devenit prieten al Acestuia, căci L-a iubit până la a-şi da viaţa pentru El (cf. Ioan 15,13,14).
Astfel, din întunericul robiei şi apăsării pământeşti, Lup s-a ridicat la fericirea şi lumina cea pururea
fiitoare şi acolo se roagă neîncetat pentru cei obidiţi, ca şi pentru mântuirea tuturor. El a ajuns aici prin
sângele său pe care l-a afierosit ca jertfă curată Creatorului a toate. Căci a fost străpuns fără milă de
ascuţişul sabiei păgâneşti, la porunca conducătorilor asupritori, în ziua de 23 august, anul 304, care a
devenit ziua naşterii sale pentru viaţa cea plină de dreptate şi de frăţietate în împărăţia cerească.
Mucenicul Lup a trecut astfel de la asuprire şi nedreptate la iubirea şi dreptatea în Raiul desfătării.
Cinstirea lui s-a făcut mereu în cetatea Novae şi în împrejurimi cu multă evlavie de către populaţia
creştină daco-romană. La sărbătoarea lui luau parte şi creştinii din clasele de jos, precum şi cei din înalta
conducere. Astfel, ni se relatează că pe la sfârşitul veacului al VI-lea prinţul Petru, fratele împăratului
bizantin Mauriciu (582-602), a vizitat cetatea Novae, unde a ajuns tocmai în ziua sărbătoririi cu multă
evlavie şi strălucire a smeritului Mucenic Lup, care a trăit şi s-a jertfit pentru Hristos, Părintele săracilor, în
această cetate (3). Cinstirea Sfântului Mucenic Lup este însemnată în puţine cuvinte şi în mineiele
româneşti, la 23 august (4).
Pr. Prof. Dr. Vasile Gh. Sibiescu
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 192-193, Sfântul Mucenic Lup.

SFÂNTUL IERARH IOAN DE LA RÂȘCA ȘI SECU, EPISCOPUL ROMANULUI
(30 August)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Ucenic prea ales al Sfinţilor Mitropoliţi Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei,
prin rânduiala lui Dumnezeu ai fost ierarh sfânt şi minunat, Episcop al Huşilor
şi Arhiepiscop al Romanului. Păzind dreapta credinţă, ai păstorit turma lui
Hristos şi, în sfinţenie vieţuind, ai binecuvântat sfintele mănăstiri Râşca şi
Secu. Sfinte Ierarhe Ioane, roagă-te lui Dumnezeu să mântuiască sufletele
noastre!
CONDAC, GLASUL AL 2-LEA

De dragostea lui Hristos fiind aprins, Sfinte Ierarhe Ioane, mintea
înălţându-ţi în lumina Preasfintei Treimi, ai dobândit lucrarea faptelor bune şi
smerita cugetare. Luminat fiind de Duhul Sfânt, păstor înţelept şi nevoitor,
roagă-te Împăratului Slavei să ne dăruiască pace şi mare milă!
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Între sfinţii primelor veacuri creştine se află şi mulţi ierarhi, vrednici
conducători spirituali ai credincioşilor şi, totodată, pilde pentru ei de curăţie a
vieţii. Însă nu toţi ierarhii cu viaţă îmbunătăţită ai acelor vremuri au rămas
cunoscuţi până astăzi
. Aşa este cazul, la români, cu Ioan de la Râşca - numit de către mitropolitul Dosoftei
„Arhiepiscopul cel sfânt şi minunat‖ (1). Nici unul din documentele grăitoare, din vremea arhipăstoriei
sale, nu a ajuns până la noi, pierzându-se din pricina vitregiei vremurilor. Icoana vieţii lui sfinte şi minunate
însă s-a păstrat în inima şi în sufletele credincioşilor (2).
„Frumoasa mănăstire Râşca‖ (3) a fost o adevărată grădină în care au crescut şi s-au format
bărbaţi însemnaţi în viaţa Bisericii Ortodoxe Române din Moldova (4).
În acest locaş al lui Dumnezeu, cu sobor de oameni înţelepţi şi cu mare rîvnă de cele sfinte, a
poposit din plaiurile Fălticenilor de atunci - după 1560 - un tinerel ager la minte şi cu multă dragoste pentru
viaţa cea aleasă a monahilor (5). Văzând biserica frumoasă şi pe pereţii ei - pe dinăuntru şi pe dinafară
zugrăvite chipuri ale sfinţilor mucenici şi muceniţe, cuvioşi şi cuvioase, dascăli şi ierarhi şi auzind din cărţi
de faptele lor preaminunate, s-a aprins cu duhul, năzuind să se asemene unora ca aceştia. Când privea
scara desăvârşirii Sfântului Ioan Sinaitul, pictată pe peretele exterior al bisericii, se întraripa şi mai mult
sufleteşte. Şi a rămas mai multă vreme între fraţii de ascultare, deprinzându-se cu treburile mănăstirii şi, la
orice era pus, făcea cu toată luarea-aminte şi cu purtarea de grijă, ştiind că „Dumnezeu nu se lasă
batjocorit‖ (Gal. 6, 7) de lenevie şi de făţărnicie. De aceea, zi cu zi păşea pe urmele Domnului nostru Iisus
Hristos, adică era „cu mintea întreagă‖, priveghea în rugăciuni şi, mai presus de toate, se silea să ţină „din
răsputeri dragostea dintre fraţi‖, care - după cuvântul aceluiaşi Apostol „acoperă mulţime de păcate‖ (I
Petru 4, 7—8).
După rânduiala fericitului ei ctitor, la mănăstirea Râşca din zilele acelea era şi multă nevoinţă pentru
cunoaşterea slovelor, apoi pentru scris şi pentru citit. La acestea cu multă dragoste se apleca şi, mai mult
pe „furate‖ la început, le-a deprins, iar mai pe urmă a fost pus de părinţii duhovniceşti cu dinadinsul să se
îngrijească de cunoaşterea lor. Ajunsese în puţin timp ca nimeni altul dintre fraţii de atunci să scrie cu litere
împodobite şi să citească cu multă uşurinţă din cărţile de slujbă, din cele de evlavie creştină şi din cele de
istorie a neamului nostru. Deprinsese şi înţelegerea limbii slavone, traducând unele scrieri ale Sfinţilor
Părinţi în limba noastră românească. De aceea s-a hotărât să fie îmbrăcat în haina monahală, iar la slujba
călugăriei i s-a pus numele de Ioan.
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S-a bucurat din tot sufletul său că a primit acest nume ca acela al Sfântului Înainte-Mergătorul şi
Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, Ioan, primul vieţuitor al pustiului, adevărat înger în trup. Era
bucuros de asemenea ca numele acesta îl avea şi cel ce devenise, cu un veac şi jumătate înainte,
podoaba Moldovei şi a cetăţii Suceava - Sfântul Ioan cel Nou - mucenicul de la Cetatea Albă, care a fost
pus la cazne în anii de la Hristos 1330.
În lucrarea smereniei şi a ascultării fiind, şi cu chipul blândeţii împodobindu-se, a fost rânduit şi
egumen al mănăstirii Râşca. În vremea stareţiei lui şedeau în acea mănăstire şi unii episcopi retraşi de la
nevoinţele eparhiilor lor: Ghedeon de la Rădăuţi şi Agafton al Romanului. De la aceşti îmbunătăţiţi eparhioţi
mult s-a folosit Cuviosul Ioan, iar de la Ghedeon a deprins meşteşugul cârmuirii mănăstirii, căci el fusese
egumen prin anii 1578-1588.
Fiind conducător la Râşca Părintele Ioan, împrejurări deosebite au făcut ca să se sporească
eparhiile Moldovei cu încă una. Noua episcopie care s-a înfiinţat cu doi ani înainte de anul 1400 a fost cea
de la Huşi. Cu rânduială dumnezeiască s-a ales ca episcop Cuviosul Ioan, egumenul de la Râşca.
Pricina întemeierii episcopiei de la Huşi era aceasta: în urma răscoalei lui Aron Vodă, o parte din
ţinuturile cuprinse în raialele turceşti au fost alipite la Moldova şi, astfel, aceste ţinuturi au trecut sub
oblăduirea ei bisericească. În părţile amintite, care erau ameninţate de mahomedanism (6), se cerea mai
multă „priveghere‖ din partea administraţiei bisericeşti, şi lucrul acesta îl putea face numai un episcop
destoinic. Se mai adaugă şi faptul că propaganda papistă lucra, prin iezuiţi, ca să atragă Moldova la o unire
cu apusenii (7). Cu astfel de pricini - de priveghere împotriva mahomedanismului, precum şi împotriva
papismului -, cel mai potrivit s-a găsit a fi Cuviosul Ioan de la Râşca.
Chemat la scaunul cel nou al episcopiei Huşilor pentru viaţa şi renumele curăţiei lui, s-a ostenit ca
un viteaz în războiul cel nevăzut, arătându-se biruitor în vâltoarea luptelor cu răutăţile vremii şi ale
asupritorilor. De aceea, mâna Domnului a fost asupra lui în toată vremea. Rugăciunile Cuviosului Ioan
aduceau pe toţi la Mântuitorul Hristos; faptele lui minunau şi pe cei mai împotrivitori, iar cu puterea lui
Dumnezeu a întărit pe drept-credincioşii creştini.
Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Huşi, zidită încă din vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, a
recăpătat strălucirea din zilele ei de glorie. Sfintele slujbe aduceau mulţime de credincioşi ; gospodăria a
sporit şi s-a pus în rânduială partea administrativă. Trăind ca sfinţii, Cuviosul Ioan se făcea pildă tuturor,
prin rugăciunea şi prin munca cea cinstită şi cu bun chip.
Cu blândţe pe toţi îi cucerea. Pe urmele ostenelilor sale răsăreau ca din pământ biserici noi pe care
le sfinţea, dându-le antimise pentru săvârşirea Sfintei Liturghii. Pentru nevoile credincioşilor din eparhie
alegea preoţi cucernici pe care îi ţinea la episcopie un timp precum a se învăţa cu rânduiala, cu cântarea
bisericească, precum şi cu cele ale duhovniciei şi ale lucrării misionar-pastorale. Nu-şi punea mâinile pe
nimeni până nu se convingea singur de înaintarea duhovnicească a celui venit pentru hirotonie. Îndruma pe
preoţii tineri să se îngrijească din toată inima să ajungă preoţi îmbunătăţiţi, învăţaţi în ale Dumnezeieştilor
Scripturi, cu frică de Dumnezeu, păstori folositori poporului şi patriei.
Preoţia este o lucrare îngerească, le spunea cuviosul nostru, ca oarecând Cel cu Gura de Aur, ea
este săvârşitoarea unei mari taine a lui Dumnezeu. Preoţia înalţă pe om până la scaunul ceresc, căci îl face
să vadă tainic pe Dumnezeu înconjurat de Sfinţii îngeri, nu ca prin oglindă, ci aievea, când săvârşeşte
Taina Împărtăşaniei cea pentru mântuirea lumii. După multă pregătire şi ispitire, hirotonindu-i, le dădea
carte duhovnicească în care le punea şi în scris, ca să nu le uite nicicând, îndatoririle pe care le au în
slujirea lor de preoţi şi duhovnici. Se ostenea să-i cerceteze apoi la parohii, pentru care lucru se ducea
călare zile şi săptămâni întregi în câte un protopopiat o dată, în alt protopopiat de mai multe ori. Pe toţi îi
îndruma, îi mângâia, le binecuvânta casa şi copiii, întărindu-i cu cuvântul adevărului.
La Huşi, tânărul ierarh s-a luptat cu multele greutăţi ale începutului, străduindu-se să dea noii
eparhii o organizare cât mai potrivită nevoilor de aici. Mulţimea de lucrări minunate pe care le făcea sporea
credinţa, înavuţea şi adâncea viaţa creştină a păstoriţilor. Primejdiei dezbinării îi luau locul înfrăţirea şi
întărirea rândurilor, silnicia se schimba în dreptate, şi cinstirea îi venea chiar şi din partea străinilor.
Cuviosul Ioan s-a învrednicit să trăiască în zilele de glorioasă împlinire a unirii românilor într-o
singură ţară, sub Mihai Viteazul. Deşi plecat o dată cu ceilalţi ierarhi, îndată, la chemarea făcută de marele
voievod, prin protopopul Teodor, el nu a stat în cumpănă, ci s-a întors la eparhie, la păstoriţii lui.
A depus jurământul de credinţă celui care s-a putut intitula, chiar şi numai pentru puţină vreme, cu
formula: „Io Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei”.
„Pohta ce pohtise” marele voievod au exprimat-o nu numai actele scrise, ci şi ştampila sa, în care se
îngemănau stemele celor trei ţări româneşti: sus, vulturul Ţării Româneşti, la mijloc, capul de bour al
Moldovei şi jos, leii Transilvaniei(8). Pe unde a trecut marele voievod al unirii -Mihai Viteazul- s-a întărit
Ortodoxia - „legea românească‖ - şi, prin ea, s-a ajuns şi la „întărirea conştiinţei unităţii spirituale a
neamului românesc‖ (9).
Cuviosul Ioan a îmbrăţişat aspiraţiile poporului român de la începutul veacului al XVII-lea, dăruind
pentru înfăptuirea lor toată priceperea şi dragostea sa. Prin înţelepciunea cuvântului şi a faptei a uşurat
primirea solemnului act al unirii. În felul acesta, a devenit un ierarh bineplăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.
Pentru că a îmbrăţişat o cauză dreaptă,
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Atotputernicul l-a apărat de mânia Movileştilor, rămânând în scaunul de la Huşi până către luna
aprilie a anului 1605. S-a întâmplat ca episcopul Teodosie Barbovschi de la Rădăuţi să treacă în scaunul
de mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi, după rânduiala vremii, episcopul de la Huşi - Ioan - a trecut la
Rădăuţi.
Nu i-a trebuit mult ca să poată să cunoască nevoile acestei eparhii. Cu darul lui Dumnezeu şi cu
stăruinţa cu care lucra, la care adăuga şi ştiinţa în cele ale cârmuirii duhovniceşti, în foarte puţin timp a pus
în bună rânduiala toate laturile vieţii administrativ-bisericeşti de aici. Mult s-a nevoit Cuviosul Ioan din
tinereţile sale, iar ca eparhiot nu a dat „somn genelor sale‖ şi ostenelile cele de multe feluri i-au şubrezit
sănătatea. Gândindu-se că vremea sfârşitului său este aproape, a hotărât cu bună chibzuinţă să se retragă
la oarecare linişte, aşa cum o avusese cândva la mănăstirea Râşca. S-a sfătuit cu mitropolitul ţării şi a
cerut iertare şi binecuvântare pentru „paretisirea sa‖ - adică pentru retragerea sa din scaun de bună voie şi
mergerea la mănăstirea de metanie. Mitropolitul s-a mâhnit de o hotărâre ca aceasta, dar văzând
slăbiciunea trupească în care se afla cuviosul, sărutându-l cu dragoste frăţească şi mulţumindu-i pentru
toată lucrarea pe care o făcuse ca episcop la Huşi şi la Rădăuţi, i-a îngăduit retragerea din scaun.
Venind la mănăstirea Râşca, adesea fostul ierarh se refugia în poiana care poartă şi astăzi numele
de „Poiana lui Ioan‖, pe pârâiaşul Râşcuţa. Aici retrăia bucuria liniştii şi a rugăciunii celei preafrumoase şi
dulci: „Doamne, Iisuse, miluieşte-mă‖, simţindu-se înălţat către luminile cele neapuse ale veşniciei. A vrut
însă Bunul Dumnezeu ca zilele vieţii Cuviosului Ioan să se încheie în a doua jumătate a anului 1608 şi, tot
aici, să fie pus spre veşnica odihnă. După obiceiul vremii, după locul metaniei sale, s-a numit Cuviosul Ioan
cu numele de Râşcanul sau de la Râşca. La vremea îndătinată a dezgropării, rămăşiţele sale pământeşti
s-au aflat pline de bună mireasmă şi curate de orice întinare. Au fost păstrate cu evlavie multă vreme. De
aceea veneau credincioşi din toate părţile şi sărutau cu dragoste sfântă cinstitele lui moaşte, dobândind
deosebit folos sufletesc. Dar cum în veacul acela, multe întâmplări au fost, şi sfintele biserici au fost
răvăşite, şi chiar sfinte moaşte răpite, din cele câte nu au putut fi ascunse din calea răufăcătorilor, nu ştim
ce s-a întâmplat cu odorul acesta de la Râşca. De vor fi ajuns în altă parte şi vor fi în bună păstrare, încă
trebuie să mulţumim Domnului.
Acest ierarh de seamă este numit în unele documente ale vremii: „prea iubitorul de Dumnezeu
episcop de Huşi - Ioan‖(10). Denumirea nu este întâmplătoare, ci caracterizează pe deplin personalitatea
cuviosului. Mireasma sfinţeniei lui răzbate, peste veacuri, până la noi şi prin această calificare a documentelor. Cu tinerească putere de munca a împlinit slujba de apostol al lui Hristos şi al neamului românesc,
întrupând în lucrarea sa de ierarh chipul Mariei şi al Martei în una şi aceeaşi persoană. Pentru clerici şi
pentru credincioşi, figura blândă, dar hotărâtă şi energică a ierarhului Ioan, a rămas pururea vie. Viaţa lui
atât de pilduitoare, pusă în slujba unităţii credinţei ortodoxe şi a unităţii neamului românesc, a stârnit
nenumărate mărturii de dragoste. La paraclisul de la mănăstirea Râşca (11), la bisericuţa de la Agapia din
Deal (12), la biserica de la schitul Vovidenia al mănăstirii Neamţu (13), ca şi în alte multe locaşuri, la fost
reprodusă icoana lui între celelalte chipuri de sfinţi. Figura Cuviosului Ioan de la Râşca parcă îndeamnă şi
acum, cu aceeaşi dragoste pe care o avea pe când era în viaţă, la credinţă şi virtute. Cinstirea de care s-a
bucurat acest bărbat sfânt în rândul contemporanilor poate că o exprimă cel mai potrivit caracterizarea
amintită a mitropolitului Dosoftei, care şi după moarte îi acordă titlul de „arhiepiscop‖, deşi în viaţă el nu a
fost decât episcop.
Cuviosul Ierarh Ioan de la Râşca a devenit „sfânt‖ prin frumuseţea vieţuirii lui, fiind cu adevărat şi
„minunat‖ pentru toate cele bune pe care le-a săvârşit în Biserica Ortodoxă Română din Moldova pentru fiii
săi sufleteşti. „Poftind curăţia, că-i de cinste‖ (14) - cum zice Dosoftei - şi „împărţind pâinea Svintei
Evanghelii în sufletele flămânde, adecă strigarea credinţei bune‖ (15), râvnitorul ostaş al Duhului a ajuns la
dobândirea darurilor dumnezeieşti. Chiar şi prin puţinele sale cuvinte, mitropolitul cărturar a mijlocit
generaţiilor următoare bucuria de „a ne îndulci sufleteşte ca în raiul adevărat‖ (16) al lui Dumnezeu cu
numele strămoşilor noştri care s-au ostenit cu bună nevoinţă. Ca adevărat „purtător de Dumnezeu‖ şi
făcător de minuni s-a arătat pe sine turmei sale Cuviosul Ierarh Ioan, silindu-se să sădească şi să se
păstreze în sufletele fiilor săi duhovniceşti ceea ce este veşnic şi plăcut lui Dumnezeu. Chip al curăţiei şi al
gândului smerit s-a arătat acest prealuminat ostaş duhovnicesc; erou al sărăciei de bună voie şi al înfrânării
s-a cunoscut; ctitor de sfinte locaşuri şi semănător de fapte bune a fost. Ca în „pomelnicul triptic de la
mănăstirea Moldoviţa‖ (17) şi noi, cei de astăzi, minunându-ne de vrednicia acestui mare bărbat, ne rugăm:
„Pomeneşte, Doamne pe robul Tău, episcopul Ioan!‖.
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SFINTE MOAȘTE
Adânc impresionat de viaţa curată şi alesele
nevoinţe ale episcopului Ioan, Sfântul Mitropolit
Dosoftei, în cartea sa „Viaţa şi petrecerea sfinţilor‖, îl
numeşte arhiepiscopul cel sfânt şi minunat.
Înainte de moarte, Ioan a lăsat mitropolitului său
puţinele bunuri pe care le avea.
În anul 1685 fericitul Ioan s-a mutat la Domnul.
Sfântul Mitropolit Dosoftei, împreună cu ceilalţi ierarhi
ai Moldovei, i-a făcut cuvenita prohodire şi l-au aşezat
în mormântul de lângă biserica mare a Mănăstirii Secu.
Lespedea mormântului său, peste care au trecut
vitregiile vremurilor, stă şi astăzi mărturie deasupra
locului unde odihnesc osemintele sale. Teodora, după
ce şi-a condus duhovnicul pe drumul spre veşnicie, s-a
retras în singurătate în Munţii Sihlei, urmând pilda vieţii
duhovnicescului său părinte.

Mormantul Sfântului Ier. Ioan de la Măn. Râșca
Simţind sfinţenia vieţii şi ajutorul rugăciunilor sale, credincioşii dau cinstire cuvenită Sf. Ioan „de
Râşca‖, pe care şi noi cinstindu-l, lăudăm pe Dumnezeu Cel minunat întru Sfinţii Săi.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin.
Sursa doxologia.ro

SFÂNTUL IERARH VARLAAM, MITROPOLITUL MOLDOVEI
(30 August)
TROPAR, GLASUL 1

Vrednic slujitor al lui Hristos și înțelept apărător al dreptei credințe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase
Parascheva și credincios luminător al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Varlaam, roagă pe HristosDumnezeu să ocrotească și să mântuiască sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Cu dumnezeieștile învățături strălucind, Părinte Sfinte, ai păstorit Biserica neamului tău și ai tâlcuit
Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta, te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Varlaam, ca un mare apărător al dreptei
credințe.
VIAȚA ȘI NEVOINȚELE
Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor
Alexandru Iliaş, Miron Barnovschi, Moise Movilă şi Vasile Lupu.
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Provenind dintr-o familie de răzeşi, care se numea Moţoc, din
Borceşti, sat dispărut situat lângă Târgu-Neamţ, Mitropolitul Varlaam s-a
născut în jurul anului 1590.
Numele său de botez a fost Vasile. Din tinereţe şi-a îndreptat paşii
spre Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu, unde a învăţat carte şi limbile
slavonă şi greacă. Pe aceeaşi vatră, Vornicul Nestor Ureche şi soţia sa
Mitrofana au ctitorit în 1602 Mănăstirea Secu în care a început să
funcţioneze şi o şcoală. Tânărul Vasile Moţoc a intrat în obştea noii
mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam. Fiind bun povăţuitor,
a fost numit egumen al mănăstirii. Cu multă osârdie, cuviosul Varlaam s-a
adâncit în tainele cărţilor, traducând Scara (Leastviţa) Sfântului Ioan Scărarul
(1618). Apoi, pentru strădaniile şi virtuţile sale el a fost cinstit cu rangul de
arhimandrit.
Ajungând sfetnic de încredere al domnitorului Miron Barnovschi, în
anul 1628, arhimandritul Varlaam este trimis la Kiev şi Moscova în vederea
cumpărării de icoane pentru mănăstirile Dragomirna şi Bârnova şi pentru
biserica ctitorită de domnitor în Iaşi.
Săvârşind aceasta, Varlaam s-a întors în ţară, dar primind vestea morţii Mitropolitului Anastasie
Crimca (1629) şi pe cea a înlăturării domnului Miron Barnovschi, s-a retras la Mănăstirea Secu.
În anul 1632, în timpul domniei voievodului Alexandru Iliaş, prin lucrarea lui Dumnezeu,
arhimandritul Varlaam a fost chemat să păstorească Mitropolia Moldovei în locul Mitropolitului Atanasie
(1629-1632), care s-a mutat la cele veşnice şi a fost înmormântat la Mănăstirea Bistriţa, Neamţ.
Noul Mitropolit unea învăţătura cu rugăciunea şi cuvântul înţelept cu fapta cea bună. În timpul
păstoririi învăţatului Mitropolit Varlaam, Mitropolia Moldovei s-a bucurat de mult ajutor din partea
binecredinciosului domnitor Vasile Lupu. Sprijinit şi de Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Kievului,
Mitropolitul Varlaam a înfiinţat prima tipografie românească din Moldova, în anul 1640, pe care a instalat-o
la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi‖ din Iaşi. Înţelept apărător al dreptei credinţe şi al unităţii Bisericii Ortodoxe
în vremuri tulburi, Mitropolitul Varlaam s-a ocupat îndeaproape de organizarea Sinodului de la Iaşi din anul
1642, care a îndreptat şi aprobat Mărturisirea de credinţă alcătuită de Mitropolitul Petru Movilă al Kievului în
1638, pentru a da clerului şi credincioşilor ortodocşi o călăuză în lupta lor împotriva rătăcirilor de la Sfânta
Tradiţie a Bisericii.
Vrednicul Mitropolit Varlaam al Moldovei era preţuit atât în ţară, cât şi în afara ei. Astfel, pentru
evlavia şi înţelepciunea sa, Mitropolitul Varlaam s-a numărat, în anul 1639, între cei trei candidaţi propuşi
pentru ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al Constantinopolului. Ca un păstor bun şi harnic,
Mitropolitul a tipărit la Iaşi mai multe cărţi de slujbă şi de apărare a credinţei ortodoxe, şi anume: Cazania,
Cele şapte taine, Răspunsul împotriva catehismului calvinesc, Pravila, Paraclisul Născătoarei de
Dumnezeu şi altele.
Lucrarea sa intitulată Cazania sau Carte românească de învăţătură la duminicile de peste an, la
praznice împărăteşti şi la sfinţi mari (1643) a fost prima carte românească tipărită în Moldova,
numărându-se până astăzi între cele mai de seamă scrieri din istoria vechii culturi româneşti. Ea s-a
răspândit în toate provinciile româneşti, dar mai ales în Transilvania, unind în cuget şi credinţă pe românii
locuind de o parte şi de alta a munţilor Carpaţi.
În timpul păstoririi Mitropolitului Varlaam al Moldovei a fost zidită frumoasa biserică a Mănăstirii
„Sfinţii Trei Ierarhi‖ din Iaşi, ctitoria cea mai de seamă a domnitorului Vasile Lupu. În această biserică,
sfinţită în anul 1639, Mitropolitul Varlaam slujea adeseori şi binevestea Evanghelia lui Hristos cu râvnă şi
înţelepciune. În anul 1641, în această biserică, evlaviosul Mitropolit Varlaam a aşezat moaştele Cuvioasei
Parascheva, dăruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, în semn de
recunoştinţă pentru ajutorul oferit de el acesteia, în vremea Patriarhului ecumenic Partenie.
Prin evlavia sa, Mitropolitul Varlaam a sporit mult în rândurile credincioşilor cinstirea Sfintei
Cuvioase Parascheva. Pentru a întări credinţa ortodoxă şi a-i lumina pe tineri, Mitropolitul Varlaam l-a
îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu să întemeieze la Iaşi, în anul 1640, prima şcoală de grad înalt din
Moldova, după modelul Academiei duhovniceşti de la Kiev, înfiinţată acolo de Sfântul Ierarh Petru Movilă.
Noul aşezământ de cultură din Moldova, în care se preda în limbile greacă, slavonă şi română, se afla în
incinta Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi‖ din Iaşi, având la început şi profesori trimişi de Mitropolitul Petru
Movilă al Kievului, ca semn că nu şi-a uitat patria sa, Moldova.
După ce domnitorul Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc în anul 1653, Mitropolitul Varlaam,
dornic de linişte şi de rugăciune, s-a retras la mănăstirea sa de metanie, Secu, după cum mărturiseşte
cronicarul Miron Costin. Vrednicul Mitropolit a mai trăit patru ani, în smerenie, în rugăciune şi în vieţuire
sfântă, strămutându-se la veşnicele locaşuri către sfârşitul anului 1657. Toate cele agonisite în timpul vieţii
sale le-a dăruit Mănăstirii Secu. Marele Mitropolit Varlaam al Moldovei a fost înmormântat în zidul de
miazăzi al bisericii Mănăstirii Secu.
181

Pentru râvna sa în apărarea dreptei credinţe, pentru vieţuirea sa sfântă şi pentru lumina
duhovnicească pe care a dăruit-o poporului român dreptcredincios, la propunerea Sinodului mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
a înscris în rândul sfinţilor din calendar pe învăţatul Mitropolit Varlaam al Moldovei, cu zi de pomenire la 30
august. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei
SFINTE MOAȘTE
Sfântul Mitropolit Varlaam a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653, în timpul domnitorilor
Alexandru Iliaș, Miron Barnovschi, Moise Movilă și Vasile Lupu. Mormântul şi Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Secu, o altă nestemată încrustată pentru veşnicie în diadema vestitelor focare de credinţă şi
spiritualitate românească ale judeţului Neamţ se află la aproximativ 22 km de oraşul Târgu Neamţ, pe valea
pârâului Secu (DC 160), ce se deschide în stânga şoselei care duce spre Pipirig şi Poiana Largului peste
Muntele Petru Vodă.
La Muzeul de Artă al României este conservat sacosul mitropolitului Varlaam (cu 22 de nasturi de
aur, lucrat din catifea verde închis și brodat cu chenare de flori cusute în fir de aur și mărgăritare).

Mormântul Sfântului aflat la Mănăstirea Secu

Racla cu moaștele Sfântului

Sacosul Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei.

182

SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL (CEL SMERIT)
(1 Septembrie)
TROPAR, GLASUL 1 Podobie: Piatra fiind pecetluită .

Ca o rază strălucitoare ce luminează toată lumea te-ai arătat, Sfinte
Cuvioase Dionisie, cel ce al socotit curgerea timpului după Naşterea lui Hristos
şi ai făcut cunoscute rânduielile Sfinţilor Părinţi. Pentru aceasta îţi cântăm cu
bucurie: Slavă Celui ce ţi-a dat ţie înţelepciune; Slavă Celui ce te-a
binecuvântat pe tine; Slavă Celui ce lucrează prin tine sfinţirea vieţii noastre.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Din Dobrogea strămoşească ai pornit spre Apus ca un apostol, pe Hristos
propovăduind şi următor Sfinţilor Părinţi făcându-te, Sfinte Cuvioase Dionisie.
Lumina ta, Părinte înţelepte, laudă Dumnezeirea cea întreit strălucitoare; pentru
aceasta cu dragoste prăznuim sfântă pomenirea ta.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Argumente pentru canonizarea Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul
În afară de Sfântul Ioan Casian, o a două mare personalitate din rândurile monahale care s-a făcut
cunoscută pe plan internaţional, a fost Dionisie Exiguul.
El a atras atenţia multor cercetători care l-au numit "erudit daco-roman", sau "Dionisie Romanul,
o podoabă a Bisericii noastre strămoşeşti". S-a născut în Scythia Minor între anii 460-470 şi a murit în
Italia, la Vivarium, pe la 545-550.
La fel ca şi Sfântul Ioan Casian, el s-a format în şcolile şi mănăstirile din Dobrogea, după metode
şcolare şi duhovniceşti asemănătoare. A intrat de tânăr în mănăstire ca şi Sfântul Ioan Casian, a ajuns în
Orient pentru a cunoaşte mediul monahal din aceste părţi, dar din cauza răspândirii monofizitismului, a
rămas puţină vreme acolo şi a plecat la Constantinopol unde rămâne o vreme greu de precizat; de acolo se
duce, spre sfârşitul anului 496, la Roma, la chemarea papei Ghelasie, care avea nevoie de traducători din
greacă în latină. În Italia a rămas până la sfârşitul vieţii lucrând în timpul păstoririi a zece papi.
În mănăstire sau şcoală, Dionisie a avut printre îndrumători şi pe Petra, devenit, către sfârşitul
secolului V, episcop al Tomisului şi căruia îi scrie cu recunoştinţă din Italia, adresându-i-se: "Domino
beatissimo patri, Petro episcopo‖, apoi: "mi-aduc aminte de binefacerile voastre, venerabile părinte şi
podoaba aleasă a învăţătorilor lui Hristos şi am mereu înaintea ochilor minţii râvna sfântă pentru hrana
duhovnicească pe care o cheltuiaţi cu mine când eram copil, râvna pe care nici spaţiul nici timpul nu o pot
uita; vă rog să primiţi o mulţumire pe care ştiu că nu pot să v-o dau la înălţimea cuvenită".
Din îndepărtata Italie, Dionisie îşi aduce aminte cu dor de pământul ţării sale şi de oamenii locului,
la fel ca şi predecesorul său, Casian: "Poate este un lucru nou celor neştiutori, că Scythia, care se arată
îngrozitoare prin frig şi în acelaşi timp prin barbari, a crescut bărbaţi plini de căldură şi minunaţi prin
blândeţea moravurilor. Că lucrul stă aşa, eu îl ştiu nu numai printr-o cunoaştere din naştere, ci mi l-a arătat
şi experienţa. Se ştie că acolo (în Scythia Minor), într-o comunitate pământească deschisă (exposita
terrena congregatione) am fost renăscut cu harul lui Dumnezeu prin taina botezului şi am fost învrednicit să
văd viaţa cerească în trup fragil a preafericiţilor Părinţi (călugări), cu care acea regiune se mândreşte ca de
o rodire duhovnicească deosebită".
Din textul de mai sus reiese larga dezvoltare a monahismului în Dobrogea în vremea în care trăia
Dionisie şi ca printre "bărbaţii plini de căldură şi minunaţi prin bunătatea moravurilor" şi-a făcut ucenicia şi
el la vârsta tânără ("in came fragili"). Mediul în care s-a format Dionisie este acela al "călugărilor sciţi", cu
care a rămas în legătură şi i-a sprijinit atunci când se afla în Italia.
Dionisie a fost, ca şi Sfântul Casian, bine instruit în şcoală şi mănăstire, încât a devenit un reputat
cunoscător al limbilor latină şi greacă, de aceea este invitat să meargă la Roma de către papa Ghelasie
(492-496). În activitatea pe care o depune în Italia, vedem că în afară de traduceri a fost şi profesor la o
"Academie" din Vivarium (în Calabria, sudul Italiei), întemeiată de Casiodor şi unde a predat Dialectica.
Pregătirea lui teologică şi filosofică trebuie să fi fost de asemenea bună, fiindcă altfel nu putea realiza
traduceri din marii Părinţi ai Bisericii. Avea bune cunoştinte de astronomie aşa cum a dovedit în lucrările
sale de cronologie bisericească, iniţiind pentru prima oară era creştină, adică numărarea anilor de la
naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, nu de la împăratul persecutor Diocleţian, cum era până atunci. O
observaţie preliminară la această activitate se cuvine să fie dată, şi anume că traducerile sale nu s-au
limitat la redarea fidelă a textului dintr-o limbă în alta, ci ele au fost deseori însoţite de prefeţe lămuritoare,
note şi comentarii.
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a) Traduceri din Sfinţii Părinţi:
1. Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre crearea omului;
2. Două scrisori ale Sfântului Chiril, a XLV-a, a XLVI-a, către Successus (primatul diocezei Isauria), lucrare
închinată "fraţilor preaiubiţi, Ioan şi Leontie din Scythia";
3. Scrisoare sinodală din anul 430 a Sf. Chiril al Alexandriei către Nestorie, patriarhul Constantinopolului
(Ep. XVII). În prima parte, Dionisie expune rătăcirea teologiei lui Nestorie și în a 2-a, cele 12 anatematisme.
4. Tomosul patriarhului Proclu (434-447) către armeni, o lucrare cerută de episcopii din Armenia pentru a
combate învăţăturile eterodoxe ale vremii, mai cu seamă ale lui Teodor de Mopsuestia. Proclu scrie acest
tomos expunând învăţătura hristologică despre cele două firi într-o singură Persoană, combătându-l pe
Teodor de Mopsuestia. Dionisie trimite traducerea şi călugărilor sciţi, iar în prefaţa critică pe partizanii lui
Nestorie, care susţineau că Iisus Hristos nu este unul din Treime, ci o a patra persoană, în afara Ei. De
aceea, Dionisie, împreună cu ceilalţi călugări sciţi, apără adevărul creştin ca "Unul din Treime a suferit
pentru noi cu trupul".
b) Traduceri de canoane
Canoanele date de cele patru sinoade ecumenice şi de cele locale au o importanţă deosebită
pentru organizarea şi viaţa Bisericii. Ele reglementează viaţa creştină şi au în acelaşi timp un bogat
conţinut doctrinar. Însă, cum toate cele patru sinoade ecumenice recunoscute de ambele Biserici mari,
Ortodoxă şi Romano-Catolică, s-au ţinut în răsăritul bizantin, unde limba greacă era predominantă, iar
hotărârile au fost consemnate în această limbă, mai greu perceptibilă în apus, se simţea deci nevoia unui
acces mai uşor la ele, care nu putea fi realizat decât prin traduceri în limba latină.
Sarcina i-a fost încredinţată lui Dionisie, care avea cunoştinţele lingvistice şi pregătirea teologică de
a reda corect şi plăcut ceea ce traducea. Ostenelile lui Dionisie s-au concretizat în traducerea canoanelor
primelor patru sinoade ecumenice - Niceea, Constantinopol, Efes şi Calcedon -, şi a unor sinoade locale. În
afară de aceste traduceri, Dionisie a editat într-o primă colecţie Decretatele pontificale, de la papa Siricius
(385-398) până la Anastasius (496-498), în care sunt grupate 38 de scrisori papale importante.
O a doua colecţie datează din timpul păstoririi papei Simahus (498-514), pe care-o anexează
primei, constituind împreună Collectio Dionysiana sau Dionysiana.
Apoi, a treia colecţie o realizează în timpul papei Hormisdas (S VI-523). Strădaniile acestea atât de
ample în domeniul canoanelor i-au adus lui Dionisie un primat necontestat în drept canonic, el fiind
recunoscut ca părinte al acestei discipline.
Cum am mai amintit, Dionisie a avut în preocupările sale şi biografiile unor sfinţi, cu scopul de a
crea modele de viaţă morală dusă în duhul Evangheliei şi al tradiţiei apostolice. În acest domeniu se
cunosc câteva titluri: Viaţa Sfântului Pahomie cel Mare, după un autor grec necunoscut, iar prefaţa este
adresată unei nobile romane, poate Galla, fiica patricianului Symachus; Descoperirea capului Sf. Ioan
Botezătorul, lucrarea lui Marcel şi este un elogiu al Sfântului Ioan Botezătorul şi al vieţii monahale şi
Pocăinţa Sfintei Taisia.
c) Ultima categorie de lucrări este cea de cronologie şi poate fi considerată originală:
Liber de Paschate; Argumente pascale, două scrisori: De ratione Paschae cuprind următoarele
texte: 1) Praefatio (ad Petronium episcopum); 2) Cyclus decemnovennalis; 3) Argumenta Paschalia;
Proterii episcopii Alexandrini epistola ad Leonem pupam; Epistola de ratione Paschae (ad Bonifatium
primicerium et Bonum secundicerium); 4) Epistulae duae de ratione Paschae (ad Petronium episcopum).
Noutatea cea mai de seamă în lucrările sale de cronologie este, aşa cum am mai amintit, că
Dionisie renunţă la calcularea tradiţională a anilor, care avea punct de plecare întemeierea Romei (754
î.Hr.) ori împăraţii romani. El începe datarea evenimentelor cu Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos: "Eu
nu am voit să pun la bază calculelor mele amintirea acelui om fără de lege şi persecutor (Diocletian), ci mai
degrabă am ales să socotesc anii de la Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru ca, astfel, să fie
tuturor mai cunoscut începutul nădejdii noastre şi pentru ca să apară mai clară cauza răscumpărării
neamului omenesc, adică Patimile Mantuitorului nostru" (Al. L., Tautu, op.cit., p. 22; Nestor Vornicescu,
Primele scrieri în literatura noastră (sec. IV-XVI), Craiova, 1984, p. 72-73).
Dionisie a ţinut seama de hotărârile Sinodului I ecumenic de la Niceea, care prevedeau că Sfintele
Paşti să fie sărbătorite la data calculată de Patriarhia de Alexandria, pe baza cercetărilor locale de
astronomie. Astfel, el preluând calendarul alexandrin a alcătuit prin anii 525-526 tabela pascală pe o lungă
perioadă de timp. Acceptarea acestui sistem a rezolvat problema pascală pentru apus, împrumutând
calculul răsăritean (Teodor M. Popescu, Problema generalizării datei Paştelor, Ortodoxia, 16, 1964, 3,
p 362-364).
Unii cercetători atribuie lui Dionisie şi o culegere de texte din Sfinţii Părinţi (Exempla Sanctorum
Patruum) alese cu scopul de a avea o documentare patristică care să justifice ortodoxia formulei
theopaschite a călugărilor sciţi şi să se adauge mărturiilor scripturistice şi celor de logică teologică.
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Există şi opinia contrară atribuirii acestei lucrări lui Dionisie, dar mai puţin credibilă. Autorul a ales o
sută de texte din operele lui Ciprian de Cartagina, Ilarie de Pictavium, Athanasie cel Mare, Grigorie de
Nyssa, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ambrozie şi Fericitul Augustin. Ţinând seama de angajarea lui
Dionisie de partea călugărilor sciţi în apărarea formulei theopaschite, este posibil ca el să fie autorul acestei
lucrări.
Opera lui Dionisie, variată, amplă şi valoroasă a fost de mare folos creştinătăţii întregi, contribuind
mult la cunoaşterea celor două lumi, a răsăritului şi a apusului, şi la schimbul de valori dintre ele. Prestigiul
său a fost mare chiar în timpul vieţii, bucurându-se de aprecierea unor personalităţi de prim rang, cum a
fost Casiodor, prim-ministru al regelui Teodoric cel Mare şi autor de lucrări istorice şi literar-ştiinţifice.
Casiodor l-a cunoscut foarte bine pe Dionisie şi o lungă perioadă de timp au fost amândoi profesori la
Vivarium. Psiholog şi fin observator, Casiodor ne-a lăsat un portret impresionant al lui Dionisie privind
aptitudinile sale intelectuale şi ţinuta morală, din care spicuim: "Naşte încă şi astăzi Biserica universală
bărbaţi iluştri, strălucind de podoabele dogmelor adevărate. Căci a fost în zilele noastre şi călugărul
Dionisie, scit de neam (scytha eatione) dar după caracter cu totul roman (sed moribus omnirto Romanus),
foarte învăţat în amândouă limbile, dovedind prin faptele sale echilibrul sufletesc pe care îl învăţase din
cărţile Domnului.
A cercetat Scripturile cu o râvnă atât de mare şi le-a înţeles astfel, încât oriunde ar fi fost întrebat,
avea răspunsul pregătit, dându-l fără nici o ezitare. Acesta a predat dialectica cu mine şi a petrecut cu
ajutorul lui Dumnezeu foarte mulţi ani din viaţă în cadrul învăţământului glorios. Mi-e ruşine să spun despre
un coleg ceea ce nu găsesc în mine, în el era mai multă simplitate unită cu înţelepciunea, smerenie unită
cu ştiinţa, elocinţă însoţită de sobrietate, încât el nu se socotea superior nimănui, sau unul dintre cei din
urmă slujitori, deşi era vrednic, fără îndoială de societatea regilor. Acesta a strâns laolaltă cu marea lumină
a elocinţei sale, căci era simplu şi înţelept, din exemplarele greceşti, canoanele bisericeşti, potrivit cu
obiceiurile sale, pe care Biserica romana le-a însuşit astăzi printr-o folosinţă frecventă... şi multe a tradus
din greceşte în latineşte, care pot să fie spre folosul cerinţelor bisericeşti.
El se folosea cu o pricepere atât de mare de latină şi de greacă, încât orice cărţi greceşti lua în
mână le traducea fără poticnire în latineşte şi, la fel, pe cele latineşti le citea în greceşte, încât credeai că
aceasta este scrisă aşa cum o pronunţă gura sa, cu o iuţeală nestăvilită... Între alte virtuţi... a avut şi acest
lucru admirabil, anume că deşi se dăruise lui Dumnezeu în întregime, nu refuza să ia parte la întâlniri cu
oameni de lume. Era de o castitate rară, deşi vedea zilnic soţiile altora; blând deşi era mânat de firea
pătimaşă a celor mânioşi; vărsa lacrimi mişcat de durere, când auzea cuvinte necuviincioase în timpul
veseliei; postea fără să reproşeze celor ce mănâncă. Mai mult, lua parte la mese, dorind ca între bucatele
trupeşti să împărtăşească totodată bogăţii sufleteşti. Că dacă mânca totuşi uneori, mânca puţin şi mai ales
mâncăruri comune.
Din această cauză socotesc că cel mai mare gen de înfrânare este să fii între plăcerile omeneşti şi
să păstrezi măsura cumpătării. Dar ca să ne referim la bunele podoabe ale minţii lui, cu un cuvânt de
laudă, putem spune că era un credincios integru, legat total, cu statornicie, de rânduielile strămoşeşti".
Evlavios şi smerit, rugător şi postitor, învăţat şi harnic lucrător în Biserica lui Hristos, Cuviosul
Dionisie Exiguul merită să fie trecut în calendarul creştin şi pentru că este părintele erei creştine.
Acad. prof. dr. Emilian Popescu
Sursa: CreștinOrtodox.ro - Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul
SFINTE MOAȘTE
Sciția Mică (Dobrogea) a fost țara martirilor din primele trei secole după Hristos.
Aici au pătimit și au murit pentru dragostea lui Dumnezeu multe mii de martiri, începând din anii 7071, când și Sfântul Apostol Andrei a semănat cuvântul Sfintei Evanghelii în țara noastră. Din anul 305 până
în anul 323, domnind în răsărit păgânul împărat Liciniu, la Gurile Dunării au fost martirizați cei mai mulți
creștini.
Apoi, după Edictul de la Milan din anul 313 și după mutarea capitalei imperiului roman de la Roma
la Constantinopol, persecuția împotriva creștinilor încetând, fiecare din cei surghiuniți în Sciția Mică se
reîntorceau în patria lor.
Cuviosul Dionisie cel Mic (470-545), numit și Scitul, s-a născut în Dobrogea și a întrecut pe cei mai
mulți teologi ai timpului său, fiind cunoscut atât în Răsăritul, cât și în Apusul Europei. Lăsând multe scrieri și
învățături în urma sa, s-a mutat la Domnul prin anul 545, fiind numărat în ceata cuvioșilor parinți.
Moaștele sale au fost înmormântate probabil la una din mănăstirile din jurul Romei.
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Bălan, Sfinte moaște din România, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004
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SFINȚII CUVIOȘI NEOFIT ȘI MELETIE DE LA MĂNĂSTIREA STÂNIŞOARA
(3 septembrie)
TROPAR, GLASUL 1

De Dumnezeu iubitorilor Părinţi, suindu-vă în
munţii faptelor bune, locaşuri Preasfântului Duh v-aţi
arătat, iar acum ca făclia în sfeşnic luminaţi în lume,
Cuvioşilor Neofit şi Meletie; rugaţi-vă lui HristosDumnezeu să mântuiască sufletele noastre!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfântul Cuvios Neofit
Sfântul Cuvios Neofit s-a născut în veacul al
XVI-lea, din părinţi creştini ortodocşi, cu frică de
Dumnezeu şi cu evlavie sfântă.
De tânăr a primit chipul îngeresc al călugăriei în
Mănăstirea Cozia şi, după mai mulţi ani de ascultare
smerită în obşte, dorind viaţă desăvârşită, a primit
binecuvântarea stareţului său să meargă în pustnicie
Astfel, şi-a săpat o chilie în partea de apus a muntelui numit Sălbaticul şi acolo s-a nevoit singur în aspre
osteneli şi în neîncetată rugăciune, primind după o vreme tunderea în marea schimă călugărească.
Toată săptămâna postea şi se ruga în peşteră, iar din când în când, în Duminici şi sărbători, cobora
la sihăstria de la Turnu, se spovedea la Cuviosul Daniil duhovnicul, apoi, la Sfânta Liturghie, se împărtăşea
cu Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Hristos. Fiind lucrător încercat al rugăciunii neîncetate,
acest fericit, mare nevoitor şi iubitor de Dumnezeu, după ce s-a dăruit cu totul vieţii pustniceşti şi a ajuns pe
înalte trepte de sfinţenie, a primit de la Duhul Sfânt darul lacrimilor şi al mijlocirii pentru întreaga lume.
După 30 de ani trăiţi în sălbăticia locurilor, unde a suferit asprimea iernilor „în sărăcie şi golătate‖,
răbdând grele ispite de la diavoli, şi-a dat sufletul în mâinile Domnului acolo în peşteră, neştiut de nimeni.
Trupul său răposat a fost descoperit de un călugăr de la Mănăstirea Cozia, care era rânduit să ducă
mâncare pustnicilor. El a luat trupul Sfântului şi l-a adus la mănăstire să-l îngroape. Dar noaptea, Fericitul
Neofit i s-a arătat în vis şi l-a certat, poruncindu-i să-i ducă trupul înapoi în peşteră. Tot în această noapte,
Cuviosul s-a arătat şi stareţului, îndemnându-l să aşeze la locul său de nevoinţă sfântul său trup. A doua zi
de dimineaţă, călugărul a luat cinstitul trup al Cuviosului şi, împreună cu un alt monah, le-a dus în peştera
lui, în muntele Sălbaticul. Ajungând aici, unul dintre călugări, supărat de osteneala pe care o făcuse, a zis:
„Cu urşii ai trăit, cu urşii să rămâi!‖. Pentru aceste vorbe lipsite de evlavie a fost însă pedepsit îndată,
întorcându-i-se capul spre spate. Atunci, cu vaiete mari a coborât la mănăstire, mărturisindu-şi păcatul.
Părinţii, împreună cu stareţul mănăstirii, s-au rugat Cuviosului Neofit să-l ierte pe cel păcătos şi
acesta s-a vindecat îndată. În felul acesta a preamărit Dumnezeu pe plăcutul său, arătându-l înaintea
tuturor făcător de minuni şi tămăduitor. Vestea aceasta s-a răspândit curând, mai ales în satele de prin
apropiere, încât mulţi credincioşi îşi îndreptau paşii spre peştera lui unde se închinau şi primeau mângâiere
sufletească şi vindecare de boli. În şedinţa de lucru din 25 februarie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara,
rânduindu-le zi de pomenire la data de 3 septembrie.
SFINTE MOAȘTE
Moaştele Sfântului Neofit se păstrează astăzi în biserica Mănăstirii Stânişoara, unde mulţime de
binecredincioşi creştini primesc ajutor, fiind izbăviţi de patimi sufleteşti, de necazuri şi de boli, iar peştera
unde s-a nevoit Cuviosul este şi astăzi loc de pelerinaj.
Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânişoara
Sfântul Cuvios Meletie a trăit în sihăstria Stânişoarei la cumpăna veacurilor al XVI-lea şi al XVII-lea.
Se crede că era de loc dintr-un sat aflat în preajma Mănăstirii Cozia, unde a şi intrat ca vieţuitor din fragedă
vârstă. Aici s-a nevoit în post şi rugăciune până în ziua în care, la rugăminţile lui, stareţul său i-a dat
binecuvântare să mergă la părinţii sihaştrii şi să se nevoiască dincolo de Olt.
Cuviosul şi-a săpat o peşteră în partea de sud a Muntelui Sălbaticul, munte în care se nevoia şi
pustnicul Neofit. Acolo a rămas fericitul, a primit marea schimă şi s-a ostenit vreme de peste 40 de ani,
slăvindu-L neîncetat pe Dumnezeu şi păzindu-şi mintea curată de cugetele cele rele.
Ostenelile lui erau nenumărate: lacrimi, suspine, metanii, postiri, privegheri şi lupte împotriva
duhurilor necurate. Şase zile se nevoia în chilia pe care şi-o săpase în peşteră, iar duminica mergea la
Cuviosul Daniil, duhovnicul de la Turnu, şi primea Sfânta Împărtăşanie.
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Zilnic îşi aducea apă cu ulciorul de departe, ca să se ostenească mai mult şi, în acelaşi timp, să se
roage şi mai mult. La bătrâneţe, însă, nemaiputând coborî din peşteră cale îndepărtată, s-a rugat lui
Dumnezeu şi, prin grija Maicii Domnului, a izvorât un izvor de apă chiar înaintea peşterii sale, care curge şi
astăzi, fiind numit „Izvorul lui Meletie‖. Astfel, Dumnezeu l-a slăvit prin darul minunilor, al tămăduirilor şi al
mângâierii sufletelor întristate, încât Cuviosul a ajuns să fie cunoscut pentru sfinţenia sa.
După îndelungate nevoinţe, ajungând la adânci bătrâneţi, şi-a încredinţat sufletul lui Dumnezeu.
În şedinţa de lucru din 25 februarie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât
canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, rânduindu-le zi de pomenire la
data de 3 septembrie.
SFINTE MOAȘTE
O parte din cinstitele sale moaşte, care au odihnit vreme îndelungată în peşteră, au fost mai târziu
împărţite de credincioşi, iar peştera este loc de închinare până astăzi.
Sursa doxologia.ro

SFINȚII CUVIOȘI SIMEON ȘI AMFILOHIE DE LA PÂNGĂRAȚI
(7 Septembrie)
TROPAR, GLASUL AL 3-LEA:

Cuvioşilor Părinţi Simeon şi Amfilohie, cei
ce aţi luminat pădurile Carpaţilor cu rugăciunile
voastre şi aţi umplut de mireasmă duhovnicească
toată valea Bistriţei, sfetnici de taină ai voievozilor
şi făclii luminoase ale călugărilor şi credincioşilor
evlavioşi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi, cei ce
săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea voastră!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfântul Cuvios Simeon de la Pângăraţi
Sfântul Cuviosul Părintele nostru Simeon
s-a născut la începutul secolului al XV-lea, într-un
sat din apropierea oraşului Piatra Neamţ, pe când
conducea Ţara Moldovei evlaviosul Domn
Alexandru cel Bun.
Încă din tinereţe şi-a arătat dragostea şi râvna pentru cele dumnezeieşti, alegând viaţa monahală şi
intrând în obştea Mănăstirii Bistriţa. Aici s-a nevoit în viaţa de ascultare şi a sporit duhovniceşte, tăindu-şi
patimile şi voia proprie. Născându-se într-însul dorul după liniştea pustiei, a luat binecuvântare de la
egumenul Mănăstirii Bistriţa şi, împreună cu încă doi ucenici ai săi, la anul 1432, în zilele lui Iliaş Voievod,
fiul lui Alexandru cel Bun, s-a retras în isihie, pe un picior mai ridicat al malului stâng al pârâului Pângăraţi,
la poalele muntelui numit „Păru‖, la 5 km depărtare de mănăstirea sa. Aici, cuviosul şi-a făcut o chilie din
bârne de brad, într-o poiană înconjurată de păduri seculare, unde s-a nevoit cu ucenicii săi, după voia lui
Dumnezeu, în necontenite rugăciuni şi în cugetarea celor cereşti.
Sporind mult cu darul Sfântului Duh, ajungând sihastru desăvârşit şi dascăl iscusit al rugăciunii
inimii, s-au adunat în jurul lui ucenici iubitori de linişte, aşezământul lui fiind cunoscut timp de 29 de ani sub
numele de „Sihăstria lui Simeon‖. Auzind Sfântul domnitor Ştefan cel Mare de nevoinţa cuviosului şi
înştiinţându-se că nu are biserică unde să se roage cu ucenicii săi, în anul 1461, i-a dăruit bani şi ajutor să
înalţe o mică biserică de lemn, hramul ei fiind aşezat, în urma unei vedenii, în cinstea Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Terminându-se biserica în acelaşi an, a fost sfinţită la 26 octombrie de
Mitropolitul Teoctist I, când a hirotonit în preot pe Simeon, care a devenit astfel primul întemeietor şi
egumen al Mănăstirii Pângăraţi, ce s-a numit până în 1508 „Schitul lui Simeon‖.
Ca părinte duhovnicesc şi începător al vieţii pustniceşti la Pângăraţi, a adunat în jurul său mulţi
ucenici iubitori de Hristos şi de linişte. Atât de mult a sporit Cuviosul Simeon cu nevoinţa, cu rugăciunea şi
cu darul Duhului Sfânt, încât s-a învrednicit de harisma vindecării bolilor şi a înainte-vederii. Pentru aceea
veneau la chilia sa mulţi suferinzi şi se făceau sănătoşi cu rugăciunea lui. Veneau încă şi credincioşi din
sate şi chiar dregători din sfatul ţării ca să ceară binecuvântare şi cuvânt de folos, căci era iscusit rugător şi
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povăţuitor de suflete. Pentru aceea şi Sf. Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, îl iubea şi, adeseori, îi cerea
sfatul şi rugăciunea pentru el şi pentru ţară, care era mereu ameninţată de păgâni.
Prin îngăduinţa lui Dumnezeu, în anul 1476 au năvălit turcii asupra Moldovei şi, „pentru păcatele
poporului‖, l-au biruit pe Ştefan cel Mare în luptele de la Războieni. Văzând primejdia aceasta, Cuviosul
Simeon şi-a luat ucenicii, s-a rugat lui Dumnezeu pentru domn şi pentru ţară ca să-i scape din mâinile
cotropitorilor, apoi au trecut peste Carpaţi în Transilvania, stabilindu-se la Mănăstirea Caşiva, unde, după
puţin timp, s-a mutat cu pace la cereştile locaşuri, în toamna aceluiaşi an, 1476, intrând în ceata Cuvioşilor
Părinţi. După adormirea sa, a fost îngropat de ucenicii săi cu cinste în acea mănăstire.
Sfinţenia Cuviosului Simeon se arată şi prin aceea că, după moarte, a strălucit şi prin sfintele sale
moaşte, care au fost cinstite de Ştefan Voievod. Despre aducerea moaştelor Sfântului Simeon ne spune
Ieromonahul Atanasie, în Cuvântul despre zidirea Sfintei Mănăstiri Pângăraţi: „După ce s-au întors turcii
şi s-a potolit vrajba robiei şi s-a făcut pace, atunci a trimis Ştefan voievod şi i-a adus sfintele lui
moaşte într-o raclă cinstită şi le ţinea în vistieria sa cu cinste. Apoi, luând o parte din sfintele lui
moaşte, le-a oprit pentru blagoslovenie şi cu aromate cu bune miresme şi cu tămâie le tămâia
totdeauna spre credinţa şi buna întărire a dreptei-credinţe a domniei sale, iar mai vârtos pentru
dragostea şi căldura duhovnicească ce avea mai-nainte către dânsul; iar rămăşiţa sfintelor lui
moaşte cu cuviinţă sfinţită şi cu cinste le-a îngropat în cetatea Socevei‖. Această aducere a sfintelor
lui moaşte se pare că a avut loc spre sfârşitul anului 1484, când se ştie că ucenicii cuviosului s-au întors
din nou la sihăstria lor, întemeiată de Sfântul Simeon Ieroschimonahul.
Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei
Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângăraţi
Sfântul Cuviosul Părintele nostru Amfilohie de la Pângăraţi s-a născut în anul 1487, undeva în
partea de nord a Moldovei. Viaţa monahală şi-a început-o de foarte tânăr, la Mănăstirea Moldoviţa, de unde
a venit la Pângăraţi, în anul 1508. Aici a fost ales, de către toţi, ocârmuitor, conducând obştea mănăstirii
timp de 56 de ani.
Despre el vorbeşte Ieromonahul Anastasie de la Mănăstirea Moldoviţa, care l-a cunoscut personal:
„Din copilăria sa s-a nevoit în viaţa călugărească, fiind mărturisit de toţi pentru faptele lui cele bune.
Şi era scriitor foarte iscusit şi ştia meşteşug a lucra la lemn şi era cinstit de toţi Domnii şi miluit,
dară de carte om prost se arăta. Şi până la bătrâneţe bine şi-a ocârmuit viaţa sa; în foame şi în sete,
în răbdare şi întru osteneale, întru toată nevoinţa duhovnicească. Şi de la draci năpăşti şi ispite
multe a răbdat până la moarte. Şi sfârşitul vieţii sale bine au săvârşit: că a dat ţărna ţărnei şi s-a dus
în calea cea lungă a părinţilor, luându-şi plata ostenelilor sale de la Dreptul Judecător şi cu cinste
fiind îngropat de ucenicii săi‖.
Nevoinţele sale nu au fost trecute cu vederea de Stăpânul tuturor, ci au atras cu ele purtarea Sa de
grijă şi ocrotirea Sfântului Dimitrie, patronul mănăstirii, care, prin arătare dumnezeiască, i-a cerut
Domnitorului Alexandru Lăpuşneanu să zidească la Pângăraţi o biserică în numele său pe locul celei vechi
de lemn, care fusese arsă de turci. Pe când Voievodul se afla în târgul Pietrei, precum aveau obicei Domnii
Moldovei a umbla pe la târguri şi cetăţi din vremi de demult, „când a fost luna lui Octombrie, în 22 de zile, la
miezul nopţii, i s-a arătat lui în vis un voinic cu veşminte albe îmbrăcat şi foarte frumos, cu dumnezeiască
slavă împodobit şi i-a zis lui: Scoală-te, Voievodule, şi degrab să mergi la Pângăraţi, unde petrece un
sihastru Amfilohie aproape de 50 de ani, şi să zideşti întru numele mieu biserica pe locul unde am avut
mai-nainte făcută de bătrânul Ştefan Voievod în zilele stareţului Simeoan Ieromonah. (…) Iară Domnul
Alexandru cu glas lin l-au întrebat, zicând: Cine eşti, doamne, cu atâta dumnezeiască podoabă îmbrăcat şi
cu slavă împodobit? Iar el i-au răspuns: Eu sunt Sfântul Dimitrie, Mucenicul lui Hristos şi ostaş, şi de la
Maximilian muncitorul, pentru Hristos, în cetatea Solonului (Tesalonic) în temniţă am fost închis şi muncit şi
în coastă împuns, carele în toată lumea şi în toată marginea se slăveşte numele mieu şi în pământul
acesta numai în pustie biserică nu am. (…) Şi în grabă şi singur Domnul şi cu toţi boiarii au sosit la
Sihastrul Amfilohie şi au început a-i spune vedenia, zicând: Măcar că eu, cinstite Părinte, n-am dat crezării
îndată visul, (pentru că) Sfânta Scriptură şi Părinţii noştri cei duhovniceşti ne învaţă pe noi să nu credem
visurile, iar eu am adunat pe credincioşi boiarii miei şi pe filosofi şi toţi au judecat că de la Dumnezeu este
şi foarte ne-am bucurat. Acestea grăind amândoi, au zis şi Sihastrul că de la Dumnezeu este vedenia. Şi
de multă bucurie şi veselie s-au umplut şi s-au aprins de dumnezeiescul Duh cele dinăuntru ale lor şi s-au
cuprins şi mult au plâns.
Şi pentru mântuirea sufletului nu puţin au vorbit, încă şi pentru deşertăciunea lumii aceştia din
destul au vorbit: cum că trece ca o umbră lumea aceasta şi viaţa noastră ca praful şi ca fumul se stinge; şi
cum blagocestivii împăraţi au zidit sfintele mănăstiri şi cu Dumnezeu s-au unit şi Biserica sobornicească
întru una au adunat şi au împreunat pre sfintele şapte soboare cu Sfinţii Părinţi şi până astăzi, zice, se ţin
dogmele cu rugăciunile Sfinţilor Părinţi, precum şi Hristos au făgăduit Sfinţilor Apostoli, iar mai vârtos nouă,
păcătoşilor, că va fi cu noi până la sfârşitul veacului. (…) Şi fără de număr din Sfintele Scripturi au grăit. Şi,
după plânsul cel de mângâiere şi după voroava cea duhovnicească, de multă bucurie umplându-se, au
făcut masă mare împărătească marele Voievod la Sihastrul şi Stareţul Amfilohie. (…)
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Şi apoi au întrebat pe Sfântul Stareţ marele Voievod Alexandru: Fost-au înainte vreme şi mai înainte
de tine vieţuitori călugări pe locul acesta, au n-au fost? Iar el pre amăruntul i-au povestit pentru viaţa
Sfântului Simeon preotul‖.
„Cu bunăvoirea lui Dumnezeu şi cu sporirea Preasfântului Duh şi cu ajutorul Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ostaşul lui Hristos, s-au zidit şi s-au săvârşit Sfânta Mănăstire întru numele
Sfântului Mucenic şi s-au sfinţit de Grigorie Mitropolit al Socevei în anul 1560 din porunca lui Alexandru
Voievod‖.
În anul 1566, Cuviosul Amfilohie Sihastrul, cunoscând că i se apropie sfârşitul vieţii, a adunat pe toţi
fiii săi duhovniceşti şi le-a dat cuvântul său cel mai de pe urmă. Apoi, sărutându-i cu lacrimi, a lăsat
egumen la Pângăraţi în locul său pe Ieromonahul Teodorit, ucenicul său, iar el s-a retras la Moldoviţa,
mănăstirea lui de metanie. Acolo, fericitul Amfilohie a primit marele şi îngerescul chip al schimniciei sub
numele de Enoh, ca cel ce întotdeauna se înalţă cu inima şi cu dorirea către cele cereşti, adăugând
osteneli peste osteneli, timp de încă patru ani de zile. Iar în anul 1570, aflând de la Duhul Sfânt ceasul
morţii sale, s-a împărtăşit cu Sfintele Taine şi şi-a dat cu pace sufletul său în braţele Domnului nostru Iisus
Hristos, în 7 septembrie, la şapte ceasuri din noapte, în zilele lui Bogdan Voievod.
Iar despre sfârşitul său minunat dă mărturie Ieromonahul Anastasie astfel: „Acestea toate mi le-au
spus mie Părintele Amfilohie şi stareţ de la Sfânta Mănăstire Pângăraţi mie, smeritului Ieromonah
Anastasie de la Mănăstirea Moldoviţei, mult păcătosului şi întru tot netrebnicului, că mare dar au luat
bătrânul Amfilohie mai-nainte de mutarea sa, că vremea şi ziua mutării sale au spus-o mie, smeritului
Anastasie, şi nimenea să nu fie necredincios ca să nu cadă în ispită, că întru adevăr toate acestea
adevărate sunt. Acestea toate le-am scris pentru ca să nu se uite mai pre urmă, în urma acestui neam, şi
oricine vor vrea să râvnească acestor Sfinţi Părinţi‖.
Întrucât Cuviosul Amfilohie a fost cinstit încă din viaţă ca sfânt, îndată după mutarea sa din trup,
părinţii celor două mănăstiri, Moldoviţa şi Pângăraţi, îl prăznuiau anual la data săvârşirii sale.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin.
Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Pângăraţi, nu departe de Bisericani, urmând şoseaua Piatra Neamţ - Bicaz (DN 15), pe malul
stâng al pârâului Pângăraţi.
Cuviosul Simeon Sihastrul, întemeietorul Mănăstirii Pângărați (secolul XV)
Acest mare sihastru, vestit în Munții Neamțului, a întemeiat pe Valea Bistriței, împreună cu ucenicii
săi, un schit, cunoscut sub numele de "Schitul lui Simeon", care a devenit mai târziu Mănăstirea Pângărați.
Cuviosul Simeon era un mare duhovnic căutat de mulți credincioși. Auzind de faima lui, Voievodul
Ștefan cel Mare l-a avut un timp ca duhovnic, și îl respecta foarte mult. În timpul luptelor de la Războieni
din 1476, Cuviosul Simeon s-a strămutat cu ucenicii săi peste Carpați, în Transilvania, unde a și adormit în
Domnul.
Mai târziu, Ștefan cel Mare a poruncit să i se aducă sfintele sale moaște la Cetatea de Scaun a
Sucevei, așezându-le într-o raclă cinstită. Iar capul Sfântului Simeon l-a oprit marele voievod la sine pentru
binecuvântare, tămâindu-l și închinându-i-se lui în fiecare dimineață.
Sursa: Sfintele Moaște din România, Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2004

SFÂNTUL CUVIOS ONUFRIE DE LA VORONA
(9 Septembrie)
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Între numeroşii părinţi ce au sfinţit pământul ţării noastre prin înalta lor viaţă duhovnicească se
numără şi Cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ţinuturilor botoşănene, vieţuitor al Schitului Sihăstria
Voronei.
Despre viaţa acestui cuvios părinte se cunosc foarte puţine amănunte, el voind să fie cunoscut lui
Dumnezeu, iar nu oamenilor. Din unele însemnări de pe manuscrisele copiate de el şi de ieroschimonahul
Nicolae, care a vieţuit împreună cu el, ştim că s-a născut în jurul anului 1700, în Rusia, probabil într-o
familie nobilă, căci a ajuns să fie guvernator al unui ţinut.
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TROPAR, GLASUL AL 8-LEA:

Cu ostenelile sihăstriei, la viața cea fără de prihană ai ajuns, fericite, și
ca un luceafăr din pământul Rusiei răsărind, întru singurătatea codrilor
Moldovei te-ai sălășluit. Monahilor ai fost învățător, făcându-te pildă, prin aspra
ta viețuire, Cuvioase Părinte Onufrie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se
mântuiască sufletele noastre.
ALT TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Viețuind în rugăciune și tăcere, te-ai suit pe treptele sfințeniei, Cuvioase
Părinte Onufrie, chip al blândeții te-ai arătat și tuturor bun sfătuitor te-ai făcut
prin pilda vieții tale, căci iubind mai mult pe Dumnezeu, te-ai depărtat de cele
lumești și în pustietăți te-ai sălășluit. Roagă-te Domnului pentru sufletele
noastre.

Fără îndoială, se ocupa şi cu citirea Scripturii şi a altor cărţi folositoare, pe care le va copia mai
târziu cu multă râvnă şi răbdare, împodobindu-le cu o scriere frumoasă.
A vieţuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovniceşte în preajma unor aleşi părinţi duhovniceşti,
precum Vasile de la Poiana Mărului şi Paisie Velicicovski.
Acesta din urmă îl va afla pe Cuviosul Onufrie la Mănăstirea Dragomirna, în jurul anului 1763, la
venirea sa din Muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă prietenie duhovnicească, povăţuindu-se
unul pe altul pentru a deprinde desăvârşita rugăciune a inimii, Cuviosul Paisie fiindu-i şi duhovnic, iar după
ce s-au despărţit, legătura lor sufletească a continuat prin scrisori, pentru că amândoi petreceau întru
acelaşi duh.
Auzind de alţi pustnici români şi ruşi sporiţi duhovniceşte, care vieţuiau în codrii Voronei, va intra în
anul 1764 în obştea Schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniştire. Timp de 25 de ani va
vieţui într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoinţă, petrecând în smerenie, înfrânare,
tăcere şi neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea
priveghind, aţipind doar două-trei ore pe un scaun, pentru odihna trupului după cum mărturiseşte
Ieromonahul Nicolae, care vieţuia şi el în codrii Voronei.
Făgăduindu-se întru totul Domnului Hristos, a îmbrăcat schima cea mare, pe care o va primi din
mâna duhovnicului său, stareţul Paisie, în anul 1774, la Mănăstirea Dragomirna, revenind apoi în locul
nevoinţelor sale, la peştera din preajma Sihăstriei Voronei. Astfel va stărui cuviosul fără odihnă în
chemarea numelui preadulcelui Iisus, pentru a stinge toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea
luminii dumnezeieşti şi primind roua Duhului Sfânt.
Făcând inima sa locaş neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura întru adâncul ei de mari bucurii
şi mângâieri duhovniceşti, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Şi urcând în scurt timp pe
treptele sfinţeniei, pe mulţi îi folosea cu vieţuirea sa aleasă, cu rugăciunea şi cu sfatul său, fiind
binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor. Şi atât monahii, cât şi credincioşii de rând îl
căutau, minunându-se de blândeţea şi înţelepciunea sa. Astfel pe mulţi i-a îndreptat pe calea cea bună,
risipind cursele vrăjmaşilor şi arătându-se făcător de minuni încă din timpul vieţii sale. Iar când a săvârşit
călătoria cea bună şi a sosit timpul să încredinţeze curatul său suflet Stăpânului Hristos, a fost vestit mai
înainte de aceasta.
În noaptea Sfintelor Paşti, dorind a se împărtăşi pentru ultima dată cu Trupul şi Sângele
Mântuitorului, un înger s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu din satul Tudora, aflat în apropiere, şi i-a
cerut să ia cu sine Sfintele Taine şi să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie. Acelaşi înger îl va călăuzi
până la peştera cuviosului, pe care îl va afla foarte slăbit. Şi cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva
zile a adormit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormântat de către câţiva călugări în livadă, la
rădăcina unui măr. Nu după mult timp, la mormântul cuviosului au început să se petreacă fapte minunate,
care adevereau sfinţenia sa. Mulţi au văzut lumânări arzând şi au auzit glasuri cântând în acel loc, iar o
dată, rătăcindu-se trei călugări prin pădurile din jur şi lăsându-se noaptea, au fost călăuziţi de o lumină
puternică până la peştera unde s-a nevoit cuviosul.
În iarna anului 1846 s-a arătat din nou puterea făcătoare de minuni a Cuviosului Onufrie. Pe când
domnitorul Mihail Sturza se afla la vânătoare a găsit un fruct mare şi frumos la rădăcina mărului ce străjuia
mormântul cuviosului, l-a luat cu sine şi l-a dat fiicei sale care era bolnavă de epilepsie. Cu harul lui
Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. Minunându-se, domnitorul se va întoarce la Vorona şi, aflând
despre viaţa nevoitorului pentru Dumnezeu, va porunci să se dezgroape osemintele lui şi să fie aşezate
spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii Mănăstirii Vorona. Zece ani mai târziu, în urma unui vis în care
însuşi Cuviosul Onufrie s-a arătat stareţului Mănăstirii Voronei, arhimandritul Iosif Vasiliu, cerându-i să fie
dus în Sihăstrie, racla cu sfintele sale moaşte a fost aşezată într-o firidă din pronaosul bisericii
"Bunavestire" din Sihăstria Voronei, unde se află şi astăzi. Aici vin să se închine mulţi credincioşi,
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Cuviosul Onufrie continuând să săvârşească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu
multă credinţă şi smerenie.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!
Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Biserica Buna Vestire, din incinta Mănăstirii Sihăstria Voronei.
• Biserica Sf. Stelian, Sf. Neculae - Lucaci, Bucureşti, Str. Logofăt
Udrişte Nr. 6-8;
• Biserica Sf. Alexie, Calea Şerban Vodă Nr. 123;
• Mănăstirea Sireti - Sf. Mare Mucenic Iacov Persul. În inima Basarabiei,
la 16 km de Chişinau stă de veghe, ca un ochi de cer deschis între
colinele înverzite, Mănăstirea Sfântului Mare Mucenic Iacov Persul,
ctitorie monahicească contemporană ce se vrea a nu ruşina tradiţia ci a o
continua creator.
Racla cu moastele de la Mănăstirea Sihăstria Voronei.

SFÂNTUL CUVIOS CHIRIAC DE LA TAZLĂU
(9 Septembrie)
TROPAR, GLASUL 1:

De dragostea lui Hristos fiind înflăcărat, viață sihăstrească ai petrecut
în peștera din Măgura Tazlăului, pe Dumnezeu slăvind și pe diavoli biruind.
Pentru acesta cu credință te lăudam pe tine Cuvioase Chiriac, Părintele
nostru!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Aflăm că la mănăstirea Tazlău, pe la anul 1617 se adunau, la câte o
slujbă, pe lângă preoţii şi duhovnicii de acolo, şi „sihaştri‖ de pe la chiliile din
apropiere, încât se alcătuia un sobor destul de mare. Un document al epocii
aminteşte pe următorii: popa Serafim, popa Pavel, sihaştrii Onofrei (Onufrie),
Silvestru, Iov şi Agaton, în vremea egumenului Gavriil ieromonahul (1).
Veneau aici oameni din satele vecine mânaţi de credinţa lor curată,
dornici să vadă slujbe mai împodobite cu cântări decât în bisericuţele lor.
Noaptea, la priveghere, în taina luminărilor plăpânde şi a candelelor, trăiau
clipe de înaltă bucurie duhovnicească.
Unii dintre credincioşi veneau de mână cu odraslele lor, spre a le împărtăşi din frumuseţea slujbelor
mănăstireşti. Mergeau la părinţii duhovnici, le cereau binecuvântarea şi-i rugau să-i povăţuiască în cele ale
credinţei, să le citească rugăciuni mângâietoare, să-i dezlege de păcate ca să se poată împărtăşi cu
Sfintele, Dumnezeieştile şi Nemuritoarele Taine.
Aşa s-a întâmplat într-o zi, când un ţăran dintr-un sat vecin (2) a venit la mănăstirea Tazlău cu un
fecior al său care s-a îndrăgostit de viaţa îngerească a călugăriei. Cuvioşii bineplăcuţi lui Dumnezeu,
nevoitori în sfintele ascultări, îmbrăcaţi în haina cernită a monahilor, păreau acelui tânăr că nu sunt trăitori
ai acestui pământ, ci ai cereştilor văzduhuri. Şi după o vreme, când s-a făcut mai mare, deşi părinţii se
gândeau să-l lase moştenitor în gospodăria lor, el le-a cerut slobozire să meargă la sfânta mănăstire şi să
stea o vreme, încercându-se dacă va putea să se facă şi el monah. După o oarecare şovăire, văzând
stăruinţa feciorului lor, părinţii i-au îndeplinit dorinţa. Astfel a venit tânărul la Tazlău, a mers la stareţ, după
rânduială, şi i-a cerut încuviinţarea să rămână şi el alături de alţi fraţi la ascultările mănăstireşti si, de va fi
voia lui Dumnezeu, să se călugărească.
Tinerelul acela era frumos la chip, curat îmbrăcat în straiele sale de la munte şi hotărât în gândul pe
care îl purta în minte. Se ruga ziua şi noaptea Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea
Fecioarei Maria spre a-l învrednici ca, nebântuit de rele, să rămână nevoitor la hramul Naşterii Sale de la 8
septembrie. Mergând zilnic la duhovnicescul său părinte cel rânduit lui de către stareţ, lua povăţuire de felul
în care să lucreze pentru propăşire în viaţa duhovnicească.
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Obiceiul străvechi în sfintele noastre mănăstiri şi schituri era ca vieţuitorii să privegheze neîncetat
cu rugăciunea plină de duioşie şi mireasmă dumnezeiască a numelui Mântuitorului: „Doamne Iisuse,
miluieşte-mă‖ sau „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!".
Aşa de nevoitor şi de sârguincios era la ascultare fratele acesta nou venit, încât toţi părinţii se
minunau de râvna lui şi-l vedeau cum cu fiecare zi apărea mai înţelept, mai plin de cuvântul Sfintei Scripturi
pe care-l auzea la slujbele de la care nu lipsea niciodată, decât doar din cine ştie ce pricină a muncii la care
era rânduit. A început şi la Ceaslov să citească; dar mai ales să înţeleagă şi să trăiască înţelesul adânc al
dumnezeieştilor cuvinte. După o trecere de câţiva ani, duhovnicul lui a mers la stareţ şi l-a rugat să-l
călugărească pe acest frate, deoarece este îndeajuns de pregătit cu tăria virtuţii către un asemenea pas.
Sfătuindu-se părintele stareţ cu soborul, au hotărât într-una din zilele de post să-l tundă în monahism şi să-i
pună numele Chiriac, căci ziceau ei: „acest nume din limba elinească înseamnă „al Stăpânului‖, „al
Domnului‖, iar cel întins pe podeaua smereniei, la picioarele Mântuitorului, va rămâne toată viaţa lui al
Stăpânului şi al Domnului nostru Iisus Hristos‖.
De la această vreme a călugăriei, cu ajutorul lui Dumnezeu, Părintele Chiriac a început să se
nevoiască necontenit cu îndoită râvnă. Hrănit „cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături‖ (I Tim. 4, 6),
în puţină vreme, el s-a făcut „pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu
credinţa, cu curăţia‖ (I Tim. 4, 12), încât oamenii - atraşi ca de un magnet - îi sorbeau învăţătura şi se
învredniceau de daruri minunate. Unii, cu rugăciunile cuviosului, dobândeau slobozire din durerile şi bolile
cele de multe feluri ale trupului; alţii se vedeau liniştiţi de bântuielile nevăzuţilor vrăjmaşi. Nefiind nepăsător
de harul ce era întru el, se nevoia şi mai stăruitor, iar din vreme în vreme, cădea la picioarele stareţului ca
să-i dea binecuvântare spre a se retrage un timp la loc mai liniştit, „mai la pustie‖, aşa cum auzise şi citise
el că făceau marii pustnici ai Tebaidei sau cei de la Sfântul Sava, din Ţara Sfântă. În câte o peşteră o dată,
în câte o chilie a unor vechi sihaştri altă dată, el se întărea cu duhul prin post şi rugăciune făcută din
adâncul Sufletului.
Şi după ce trăia o vreme în liniştea singurătăţii, se întorcea încărcat cu darul lui Dumnezeu iar în
obşte şi însufleţea pe fraţii săi nevoitori în ale vieţii mănăstireşti, ca şi pe toţi binecredincioşii creştini care
veneau să dobândească prin el alinarea trupească şi sufletească (3).
Îl cercetau uneori şi români dreptslăvitori din părţile Ardealului, unde, cu mai bine de o sută de ani
înainte, se abătuseră alte învăţături, ca acelea ale luteranilor, ale calvinilor sau ale uniaţilor (4). Pe unii ca
aceştia îi lumina cu adevărul sfintei teologii, îndemnându-i să se lase de rătăcirile eretice, sfătuindu-i să
păstreze credinţa şi predaniile strămoşeşti ale Ortodoxiei, îmbunătăţitul Părinte Chiriac a devenit astfel o
pildă vie pentru fraţii şi părinţii din mănăstirea Tazlău, care, prin el, s-a făcut cunoscută în toată latura
aceasta a Moldovei şi până departe peste Carpaţi, în părţile Ardealului.
Viaţa pământească i-a fost scurtă. Unii dintre cei care i-au cercetat strădaniile socotesc că el ar fi
trăit numai vreo cincizeci de ani, ca oarecând Marele Vasile (5). În această petrecere pământească, el s-a
învrednicit de mari daruri şi binecuvântări dumnezeieşti. A trecut către Domnul în anul 1660 şi a fost
înmormântat după rânduiala pogribaniei călugărilor la mănăstirea metaniei sale, Tazlău, în pridvorul
bisericii lui Ştefan cel Mare, adăugat în vremea Movileştilor (6).
Dacă s-a umblat sau nu la mormântul său, istoria nu ne spune. Dacă rămăşiţele pământeşti ale
trupului Cuviosului Chiriac s-au păstrat sau nu ca Sfinte moaște, iarăşi nu ştim. Şi aceasta, pentru că din
evlavie prea mare, nu se umblă peste tot la morminte, nici chiar la şapte ani, cum este tradiţia la
mănăstirea Neamţu. Dacă se va fi umblat şi sfintele sale moaşte se vor fi găsit pline de bună mireasmă şi
neputrezite, vremurile tulburi au făcut ca ele să fie puse la păstrare în locuri de taină şi aşa au rămas până
în ziua de astăzi (7). Câteva generaţii de călugări pământeni au păstrat taina vieţii cuviosului cunoscută de
ei; după ce mănăstirea Tazlău a fost închinată Sfântului Mormânt (8), în ea s-au stabilit egumeni şi călugări
greci. Credincioşii satului, fiind ceva mai departe de mănăstire, se duceau mai rar la biserica în care
slujbele se făceau acum în greceşte; de aceea ei au pierdut legătura sufletească cu cel pe care îl aveau la
inimă şi, treptat-treptat, s-a pierdut cunoştinţa despre mărgăritarul acelui loc. Numai nemuritorul mitropolit al
Moldovei şi Sucevei, Dosoftei, a avut grijă să însemneze în Vieţile Sfinţilor că în zilele lui erau „părinţi înalţi
întru bunătăţi şi în petrecere, şi plecaţi la smerenie adâncă‖, printre care numără şi pe Chiriac de la
Tazlău (9).
Cuviosul Părintele nostru Chiriac a trăit în vremea când în ţările româneşti se manifesta o mişcare
puternică de apărare a Ortodoxiei împotriva prozelitismului. Erau zilele când la Iaşi se ţinea sinodul din anul
1642, la care s-a statornicit, prin Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movilă, ajuns mitropolit al Kievului
(1633-1646), adevărul cel neştirbit al Ortodoxiei şi care a fost aprobat de întreaga Biserică Ortodoxă. Tot
atunci, mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Varlaam, a tipărit şi a răspândit în Moldova şi în Transilvania Carte
de învăţătură la Duminicele de preste an şi la praznicele împărăteşti şi la sfinţii mari sau Cazania. De
asemenea a cunoscut şi Răspunsul la Catehismul calvinesc (din anul 1645). La aducerea, în pământul
Moldovei, a moaştelor Cuvioasei Parascheva, neobositul nevoitor se va fi bucurat cu duhul.
Trăind în zile de mare lucrare teologică şi de îndrumare a credincioşilor în apărarea drepteicredinţe, Cuviosul Chiriac şi-a adus obolul său printr-o viaţă plină de sfinţenie şi de râvnă duhovnicească.
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El a biruit printr-o viaţă neîntinată şi în rugăciune neîncetată, prin păstrarea predaniei dumnezeieşti
aşa cum au statornicit-o Sfinţii Părinţi, prin dreapta îndrumare a podvigului călugărilor şi a năzuinţelor
credincioşilor.
De aceea nevoitorul de la Tazlău a strălucit ca un adevărat vas al Duhului, ridicându-se prin
urmarea neabătută a pravilelor vieţii călugăreşti până la aureola sfinţeniei. Credincioşii din partea locului
mai au încă ecoul respectului pentru Cuviosul Chiriac, deoarece o zicală a lor spune: „Nu putem posti ca
Chiriac sau Onofrei, dar facem după puterea noastră‖ (10).
De asemenea, pe un exemplar din Vieţile Sfinţilor (Mănăstirea Neamţu, 1811), de la Tazlău, un
ieromonah, care înlocuia pe titularul parohiei locale, a scris îndemnul: „Luaţi seama, creştini! Pe aceste
locuri a trăit Sfântul Chiriac‖ (11). Însemnarea este foarte grăitoare în tâlcul ei. Ca mănăstire de „graniţă‖,
Tazlăul a fost un loc de trecere şi de legătură spirituală, ortodoxă între românii din Moldova şi cei din
Ardeal.
Chipul Cuviosului Chiriac nu s-a păstrat în pictura de aici. În zilele noastre însă icoana lui a apărut,
printre mulţi alţi ierarhi, mărturisitori şi mucenici români. Este şi aceasta o lucrare de sus, care nu lasă ca
aleşii lui Dumnezeu să fie trecuţi cu vederea în veacul de acum.
Se cuvine ca şi noi să aducem laude şi cântare tuturor cuvioşilor Lui (Ps. 148, 14). Căci acesta, prin
înfrânare, a biruit lăcomia de mâncare şi iubirea de arginţi; prin post, s-a oştit împotriva pornirilor pătimaşe;
cu iubirea a copleşit mânia, iar cu bucuria Învierii a şters toată întristarea din viata lui. Cu rugăciunea şi
privegherea a îndepărtat lenea şi slava deşartă. Acestea toate l-au învrednicit să devină un ales între aleşii
neamului nostru şi să-i fie rânduită pomenirea, spre a fi la îndemâna oricărui dreptcredincios, la sfârşitul
zilei de 31 decembrie în multe culegeri de vieţi de sfinţi.
Diac. Ioan Ivan
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
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SFINTE MOAȘTE
Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, abătându-se asupra Moldovei grele primejdii și pădurile
umplându-se de oameni în bejenie, moaștele Cuviosului Chiriac s-au împărțit între credincioși, după
tradiție, pentru a nu putea fi profanate de păgâni. Astfel, peștera de pe Muntele Măgura s-a lipsit de un
odor sfânt ca acesta.
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SFÂNTUL CUVIOS IOAN DE LA PRISLOP
(13 Septembrie)
TROPAR, GLASUL I

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte
Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice, luat-ai jugul lui
Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai
slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta nu înceta a te ruga pentru sufletele
noastre!
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA

Jugul nevoințelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Sfinte
Preacuvioase Părinte Ioane; în peșteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai
împrietenit și podoaba pustniciei ai dobândit. Pentru aceasta, nu înceta a te
ruga pentru sufletele noastre!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
La aproximativ 15 kilometri de oraşele Hunedoara şi Haţeg, din apropierea
fostei aşezări Sarmizegetusa romana, într-un cadru natural de o rară frumuseţe,
se află străvechea mănăstire Prislop, sau a Silvaşului, ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana sau a
ucenicilor săi, ridicată - se pare - pe locul unei vetre sihăstreşti şi mai vechi.
Actuala biserică a mănăstirii, în plan triconc, specific bisericilor din Muntenia şi din Moldova, a fost
ctitorită şi înzestrată prin 1564 de domniţa Zamfira, fiica lui Moise Basarab al Ţării Româneşti, care şi-a
sfârşit zilele aici, la Prislop, în anul 1580 şi a fost îngropată în pronaos.
În decursul unei existenţe de şase veacuri, mănăstirea Prislop a îndeplinit un însemnat rol culturalbisericesc în viaţa românilor transilvăneni. Aici se pare că s-a retras, spre sfârşitul vieţii, însuşi Sfântul
Nicodim de la Tismana şi a copiat cunoscutul Tetraevanghel slavon din 1405, una din marile valori ale
patrimoniului artistic al ţării noastre. De aici s-au ridicat doi vrednici ierarhi ai Transilvaniei: mitropolitul Ioan
din Alba Iulia (1585-c. 1605) - fost egumen -, care a păstorit în zilele de glorie a lui Mihai Viteazul, şi
episcopul Teofil de la Vad (1615) şi, poate, şi alţii pe care nu-i cunoaştem. În veacurile al XVII-lea - al XVIIIlea, Prislopul avea o şcoală în care se pregăteau „dieci‖, candidaţi la treapta preoţiei. Iar pe la mijlocul
veacului al XVIII-lea, tot din această obşte s-au ridicat unii apărători ai credinţei ortodoxe, în faţa
încercărilor de atragere a călugărilor de aici la uniaţie. Mai presus de toate însă, Prislopul a îndeplinit, de la
începuturile lui şi până azi, un rol de seamă în întărirea vieţii duhovniceşti din Ţara Haţegului, de pe valea
Streiului şi din „ţara pădurenilor‖, situate în apropierea ei (1).
Dar de trecutul mănăstirii se leagă şi amintirea unui „sfânt‖, necanonizat oficial, dar socotit ca atare
de obştea dreptcredincioşilor creştini din zonele amintite. Se spune că un tânăr cu numele Ioan, din satul
Silvaşul de Sus - în hotarul căruia se află şi sfântul locaş - a părăsit casa părintească, s-a închinoviat în
obştea călugărilor de la Prislop, ducând o viaţă aleasă de rugăciune, împletită cu munca şi săvârşirea de
fapte bune. După un număr de ani, dorind să ducă o viaţă şi mai liniştită, retrasă cu totul de lume, a găsit
un loc, ca la 500 de metri de mănăstire, pe malul prăpăstios al râului Slivuţ (Silvuţ), unde şi-a săpat singur,
cu mari nevoinţe, o chilie în piatră, cunoscută până azi sub numele de „chilia‖ sau „casa sfântului‖. Aici şi-a
petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni şi ajunări, întocmai ca marii nevoitori întru cele duhovniceşti
din primele veacuri creştine. Dar a fost voia lui Dumnezeu ca viaţa lui îmbunătăţită să se sfârşească prea
devreme. Spune tradiţia populară că pe când îşi făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul
celălalt al prăpastiei l-au împuşcat, fără să ştie cine era. Aşa s-a săvârşit din viaţă Cuviosul Sihastru sau
„Sfântul‖ Ioan de la Prislop.
Poporul dreptcredincios l-a socotit „sfânt‖ încă din timpul vieţii sale, iar după moarte, această
credinţă s-a întărit şi mai mult. Vestea despre viaţa sa aleasă şi mai ales despre moartea lui tragică a ajuns
peste munţi, în Ţara Românească, de unde au venit câţiva cuvioşi călugări care i-au cerut trupul de la rude,
ducându-l într-una din mănăstirile de dincolo (2).
Tradiţia pe care am consemnat-o mai sus, cunoscută până azi în regiunea respectivă, era
menţionată încă din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea de acea cronică în versuri intitulată: Plângerea
sfintei mănăstiri a Silvaşului, din eparhia Haţegului, din Prislop, prin cuvintele:
„Şi atunci, un tânăr oarecare din sat, / Numele lui Ioan, Sfântului Nicodim au urmat,
Din lume şi din rudenii cu totul au eşit / Şi aici la mine au venit.
Intru o stâncă chilie şi-au făcut, / În care, slujind, lui Dumnezeu i-au plăcut
Şi pe el după sfârşit, / Dumnezeu l-au proslăvit.
Peştera şi acum să găseşte / Si „chilia sfântului‖ să numeşte
Iară după oarecare întâmplare, / Cu a lui Dumnezeu mai'nainte apărare
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Rudele sfântului cele din sat / Moaştele cu totul le-au rădicat
Şi în Ţara Românească le-au dus, / La oarecare mănăstire le-au ascuns.
Însă la neamul lui pururea să pomeneşte, / Fiindcă şi o părticică din moaştele lui să găseşte‖ (3).
Nu ştim cu siguranţă când a trăit Cuviosul Ioan de la Prislop. Presupunem că în veacul al XV-lea
sau în prima jumătate a celui următor. În orice caz, el nu trebuie confundat cu egumenul Ioan, care a
cârmuit mănăstirea în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, iar în 1585 a fost ales mitropolit al
Transilvaniei, cu scaunul la Alba Iulia, păstorind până către anul 1605, deci tocmai în zilele de mare
însufleţire românească, prilejuite de realizarea primei uniri statale a românilor de pretutindeni, de către
Mihai Viteazul.
„Sfântul‖ Ioan de la Prislop a fost, este şi va fi - pentru credincioşii din părţile Haţegului şi
Hunedoarei - o pildă vie de sfinţenie, iar „chilia‖ sau „casa‖ lui rămâne mereu un loc de pelerinaj şi de
reculegere sufletească pentru toţi cei ce caută cuvânt de mângâiere şi de întărire în locurile de mare
frumuseţe naturală ale Prislopului, în care au trăit atâţia cuvioşi călugări cu viaţă aleasă şi bineplăcută lui
Dumnezeu.
Pr. Prof. Mircea Păcurariu
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SFINTE MOAȘTE
Mănăstirea Prislop - Hațeg.
Acest sfânt și mare ascet din Țara Hațegului,
nevoindu-se mulți ani într-o peștera aproape de Prislop,
neștiut de nimeni, cu îngăduința lui Dumnezeu, a fost lovit
de săgeata unui vânător, care din greșeala l-a ucis și
astfel și-a dat duhul în mâinile lui Hristos.
Sfintele sale moaște s-au păstrat multă vreme în
peștera de la Prislop, unde veneau credincioșii din
împrejurimi și se închinau. Mai târziu, vitregia vremurilor a
făcut ca sfintele sale moaște să se ia de credincioși pentru
evlavie pe la casele lor, iar o parte din ele au fost duse în
Țara Românească. De aceea astăzi nu se cunoaște unde
se află moaștele sale.
Peștera Sf Ioan de la Mănăstirea Prislop

Sursa: Sfinte moaște din România

SFINŢII MUCENICI DIN DOBROGEA: MACROBIE, GORDIAN, ILIE, ZOTIC, LUCIAN ŞI
VALERIAN (13 Septembrie)
TROPAR, GLAS 1

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine,
Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase
îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfântul Sfinţit Mucenic Gordian şi Sfinţii Mucenici Macrovie (Macrobiu), Helie, Valerian, Zotic, Seleuc şi
Lucian, au pătimit prin anii 323-324, în timpul persecuţiei lui Liciniu.
Sfinţii Macrobiu şi Gordian erau doi tineri de prin părţile Asiei Mici, unul era din Paflagonia, iar
celalalt din Capadocia. Amândoi slujeau la curtea împaratului Liciniu. Dar, într-o zi aflându-se că sunt
creştini, au fost exilaţi în Scythia Minor, la Tomis.
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Aici a avut loc judecarea şi
execuţia Sfinţilor Zotic, Lucian şi Helie, care
în final au şi fost decapitaţi pentru faptul că
au refuzat să se lepede de credinţa
creştina. La aceasta au fost nevoiţi să
asiste şi cei doi sfinţi exilaţi de Liciniu.
Ulterior, Macrobiu şi Gordian au
primit şi ei mucenicia, fiind condamnaţi la
moarte prin ardere în foc. Ultimul dintre cei
prăznuiţi în această zi, Sfântul Mucenic
Valerian, a murit plângând pe mormintele
fraţilor săi de credinţă.
Sursa doxologia.ro

SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOȘ, MITROPOLITUL BANATULUI
(15 Septembrie)
TROPAR, GLASUL AL 8-LEA

Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile şi cu ostenelile
şi cu postul. Pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoinţele tale, arhiereu şi
păstor Bisericii Sale te-a rânduit; şi după moarte, în cetele sfinţilor te-a sălăşluit,
Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască iertare de
greşeli nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim sfântă pomenirea ta.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA Apărătoare Doamnă...

Apărător nebiruit, ca unul care prin tine din nevoi s-a mântuit, te are
pământul Banatului, Sfinte Iosif. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu
apără-l pe el de toată nevoia, ca să cântăm ţie: bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif,
făcătorule de minuni.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
În părţile de apus ale ţării noastre, în Banat, a cunoscut mireasma sfinţeniei, încă din vremea
petrecerii sale în lume, unul din ierarhii de aici, mitropolitul Iosif al Timişoarei. Ştirile despre viaţa
bisericească din această latură de ţară coboară până în primele veacuri creştine, în timpul strămoşilor
noştri daco-romani, când se pare că exista un scaun vlădicesc la Morisena (azi Cenad, jud.Timiş), unde
s-au descoperit urmele unei bazilici din secolele IV-VI, precum şi un număr de obiecte paleo-creştine. În
primii ani ai veacului al Xl-lea, un conducător local, cu numele Ahtum sau Ohtum, a ridicat o mănăstire la
Morisena, cu „călugări greci‖, adică ortodocşi, trecută nu peste mult timp în stăpânirea unor călugări latini,
în veacurile al XlV-lea şi al XV-lea, ştim că preoţii şi credincioşii români de aici s-au confruntat cu o
puternică acţiune prozelitistă a Bisericii catolice, sprijinită de regii Ungariei urmărindu-se, prin aceasta,
catolicizarea şi deznaţionalizarea strămoşilor noştri.
Acelaşi lucru l-au încercat şi calvinii în veacurile al XVI-lea şi al XVII-lea. În ciuda acestor vitregii ale
vremurilor, preoţii şi credincioşii români din Banat au stat tari în credinţa lor ortodoxă, împotrivindu-se
oricăror încercări de înstrăinare de neam, de limbă şi de credinţă, în veacurile XIV şi XV fiinţau mai multe
mănăstiri şi biserici ctitorite de cneji, preoţi şi credincioşii ortodocşi români din aceste părţi. Dar, în 1552,
partea apuseană a Banatului a căzut sub stăpânire turcească, fiind prefăcută într-un „paşalâc‖, cu sediul la
Timişoara. Mai bine de un veac şi jumătate au suportat românii bănăţeni acest jug străin asupritor. Abia
către sfârşitul veacului al XVII-lea, armatele imperiului austriac au început să elibereze o seamă de teritorii
din Europa centrală de sub stăpânirea turcească, în această situaţie, Banatul - în care s-au dat ani în şir
lupte pustiitoare între cele două mari împărăţii -, a fost eliberat, în 1718, dar a trecut, tot atunci, în
stăpânirea imperiului austriac al Habsburgilor, rămânând în această stare până în 1918.
Încă din primii ani ai veacului al XVII-lea, se cunosc cu numele mai mulţi vlădici ortodocşi în Banat,
avându-şi scaunul în Timişoara, între ei a strălucit, prin viaţa şi lucrarea lui duhovnicească, Sfântul Ierarh
Iosif supranumit „cel Nou‖. Ştirile despre acest sfânt ierarh sunt foarte sărace. Unii spun că s-ar trage
dintr-o familie de „vlahi‖ din părţile Dalmaţiei, alţii dimpotrivă, îl consideră un localnic.
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De tânăr s-a închinoviat în mănăstirea Pantocrator din Muntele Athos, fiind călugărit sub numele
Iosif, în locul celui de lacob, primit prin Taina Sfântului Botez, îndeplineşte, cu aleasă râvnă, mai multe
ascultări - între care şi cea de preot slujitor - în câteva mănăstiri atonite. În 1650, cu binecuvântarea
patriarhului din Constantinopol, deşi foarte înaintat în vârstă, a fost rânduit mitropolit al Timişoarei.
Presupunem că a fost hirotonit arhiereu de către patriarhul sârb de la Ipek, care, pe atunci, purta grija
duhovnicească a credincioşilor ortodocşi din teritoriile aparţinătoare Iugoslaviei de azi şi din Banat, ocupate
atunci de turci. A păstorit la Timişoara numai trei ani, deci până în 1653, timp în care a pus rânduială în
viaţa bisericească, a hirotonit preoţi, a întărit în Ortodoxie pe credincioşii bănăţeni.
Vârsta înaintată l-a făcut să se retragă din scaun şi să se aşeze la mănăstirea Partoş, ridicată prin
secolul al XV-lea, situată în apropierea graniţei româno-iugoslave de azi, pe valea Bârzavei. A îndrumat şi
aici duhovniceşte pe cei care-l cercetau, săvârşind slujbe tămăduitoare de boale trupeşti pentru cei aflaţi în
suferinţă. Se spune că încă înainte de mutarea sa la cele veşnice, Dumnezeu l-a învrednicit de darul cel
mai presus de fire al minunilor. La Partoş a mai trăit încă trei ani, până în 1656, când Domnul l-a chemat la
Sine, aşezându-l în ceata aleşilor Săi.
Despre sfârşitul său avem câteva ştiri. Astfel, piatra sa de mormânt, aflată la mănăstirea Partoş, a
fost citită în secolul trecut, având următorul cuprins: „Prea sfinţitul Iosif cel Nou, fost mitropolit al
Timişoarei‖. O ştire ceva mai bogată ne oferă o însemnare pe un Minei slavon, aflat azi la Episcopia
ortodoxă sârbă din Vârşeţ: „Această carte este a mitropolitului chir Iosif al Timişoarei, la anul 1655...
care de bună voie a părăsit eparhia, retrăgându-se la mănăstirea Partoş, unde a trăit câţiva ani, apoi
s-a mutat la viaţa veşnică, unde se odihnesc sfinţii‖. O însemnare mai târzie pe o Evanghelie - aflată
azi la Vicariatul ortodox sârb din Timişoara - arăta că a fost dăruită mănăstirii Partoş „unde este aşezat
trupul Sfântului vlădică Iosif . În 1782, un preot bănăţean a pictat o icoană a sa, care a fost aşezată apoi
deasupra mormântului său de la Partoş. O inscripţie de pe icoană arăta că ea reprezintă pe „Sfântul
Părintele nostru Iosif cel Nou‖; dar pe aceeaşi icoană era scris şi „troparul‖ său cu următorul cuprins: „Din
tinereţe te-ai supus cu totul Domnului, în rugăciuni şi nevoinţe şi în posturi, chipul bunătăţii fiind. Pentru
aceasta Dumnezeu văzând osârdia ta cea bună, arhiereu şi păstor Bisericii Sale te-a pus. Drept aceea, şi
după moarte, cinstit trupul tău întreg şi nestricat s-a păstrat Sfinte Iosife, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să
dăruiască iertare celor ce cu credinţă şi dragoste săvârşesc sfântă pomenirea ta‖.
Iată numai câteva mărturii din care se desprinde că mitropolitul Iosif era considerat de români ca
„sfânt‖ îndată după mutarea sa la Domnul. Un preot bănăţean care i-a cercetat viața si nevoințele, scria, în
urmă cu 60 de ani, că la mormântul lui se petreceau adeseori fapte mai presus de fire. „Poporul din
împrejurimi şi din depărtări mari - scria el - îşi aduce de veacuri bolnavii la mănăstirea Partoşului, ca
să se atingă de mormântul sfântului, ori să petreacă în priveghere noaptea întreagă la acest
mormânt. Şi mulţi au aflat alinarea suferinţelor şi mângâiere sufletească la mormântul Sfântului
Iosif. „ Între altele, tradiţia spune că fiica lui Marcu Muţiu, primarul Timişoarei, s-a vindecat de o boală de
care suferea de multă vreme, la mănăstire, în semn de recunoştinţă, acest credincios a ridicat la Partoş, pe
la mijlocul veacului al XVIII-lea, - alături de biserica veche a mănăstirii, în care slujise şi alesul ierarh Iosif -,
una nouă, încăpătoare, care dăinuieşte până azi.
Cunoscând aceste lucruri, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se purceadă la
„canonizarea‖ oficială a Sfântului Ierarh Iosif. Acest act s-a săvârşit în zilele de 6-8 octombrie 1956, în
catedrala mitropolitană din Timişoara, unde i-au fost aşezate sfintele moaşte, spre a fi cinstite cu toată
cuviinţa de către binecredincioşii creştini. S-a hotărât ca prăznuirea lui să se facă în ziua de 15 septembrie
a fiecărui an. În această zi a fost trecut în calendar, precum şi în slujba din Minei. S-a alcătuit apoi un
frumos Acatist în cinstea sa, în care îi sunt preamărite virtuţile şi viaţa sa fără de prihană. Nu peste mult
timp, în anul 1965, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe a hotărât ca numele lui să fie introdus în
calendarele şi slujbele acestei Biserici surori, ca mărturie a veneraţiei de care se bucură în întreg Banatul şi
chiar în afara lui.
„Făcătorule de minuni, Sfinte Iosife, precum în vremea vieţuirii tale pe pământ, prin rugăciunile tale
ai izbăvit pe păstoriţii tăi de tot felul de primejdii, aşa şi astăzi, trimite mila ta celor ce locuiesc în ţara
aceasta, rugându-te lui Dumnezeu să dăruiască tuturor cele de trebuinţă şi pace lumii, pentru ca împreună
cu tine să-i cântăm Lui Aliluia‖. (Din Acatistul Sfântului Ierarh, Condacul 12).
Sursa: Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români, Trinitas, Iaşi, 1994, p. 49-51
SFINTE MOAȘTE
Moaştele Sfântului se află la:
• Catedrala Mitropolitană din Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2; Sfintele Moaște au fost strămutate în
Catedrala mitropolitană din Timișoara în anul 1956.
• Catedrala Mitropolitană din Sibiu
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• Biserica Podeanu, Bucureşti (Pţa.Chibrit - Bucureştii Noi); Telefon:: 021 668.21.77; Părticele din
Moaștele Sfântului Iosif de la Partoș au fost primite în dar cu ocazia prăznuirii Sf. Apostol Simon Zilotul în
data de 10 mai 2011;
• Schitul Bran - localitatea Şimon-Bran, nr 280B, judeţul Braşov (din Şoseaua Naţională Braşov-Piteşti, la
ieşirea din staţiunea turistică Bran, intersecţie stânga spre satul Şimon - drum asfaltat -, apoi intersecţie
stanga pe Valea Tisei şi continuare pe drum forestier până pe culmea Dealului Balaban - Schitul este situat
la 6 km de Şoseaua Naţională şi la 7 km de Castelul Bran);
• Șinca Veche-Schitul Sfântul Nectarie.

RACLA CU MOAŞTELE SFÂNTULUI IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ.
Racla - adevărată lucrare de artă - este opera sculptorului Grigorie Dumitrescu de la Sfânta
Arhiepiscopie a Bucureştilor. Confecţionată din lemn de palisandru, păr, tisă şi lămâi, racla are următoarele
dimensiuni: lungimea raclei propriu-zise 137 cm, iar cu capac cu tot 148 cm; lăţimea raclei 37,5 cm, iar cu
capac 50 cm; înălţimea raclei 30 cm, iar cu capac şi soclu 45,5 cm.
Pe capac este sculptat, în lemn de lămâi, chipul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou, mort, înveşmântat în
toate odăjdiile arhiereşti, purtând mitra pe cap, în mâna dreaptă având cârja, iar în stânga metaniile. Pe
spaţiul liber de deasupra capului este sculptat, în lemn de tis un serafim, încadrat în ghirlandele de crini şi
frunze care se continuă în jurul chipului Sfântului. Spaţiul liber din partea de jos, de sub picioare, de
asemenea este sculptat cu aceleaşi motive florale ornamentale.
Pe marginile capacului este sculptată, în lemn de păr, o friză cu ornamente vegetale bizantine. Faţa
capacului, unde este chipul Sfântului, e acoperită cu cristal, fixat cu o baghetă de oţel argintat. Pe spaţiul
liber, în formă de sul desfăcut, de sub picioarele Sfântului Iosif, este săpată, în lemnul de lămâi,
următoarea inscripţie: „În anul 1956 cu binecuvântarea Prea Fericitului Patriarh Justinian şi din porunca I.P.
Sf. Mitropolit Vasile al Timişoarei, ostenitu-m-am lucrând această Sf. Raclă spre lauda Sf. Iosif, podoaba
pământului românesc. Eu smeritul sculptor Grigore Dumitrescu‖.
Soclul, cu motive florale şi geometrice în stil bizantin, este sculptat în lemn de palisandru. Pe el sunt
fixate 8 colonete, sculptate în acelaşi lemn, cu fusul canelat, partea superioară subţiindu-se cu capiteluri
corintice. Colonetele împart cele patru laturi ale raclei în 8 panouri, reprezentând tot atâtea scene, sculptate
în relief, în lemn de lămâi, din viaţa Sfântului Ierarh Iosif cel Nou. Panourile sunt fixate de raclă cu baghete
de oţel argintat.
Legendele scenelor, săpate în benzi de oţel argintat, prinse de marginea superioară a soclului
raclei, au următorul cuprins:
Latura dreaptă, de la cap la picioare:
1. „Pe uliţa argintarilor Sf. Iosif vindecă pe un bătrân olog adus de fiii săi pe targă‖.
2. „Prin grija Sf. Iosif în toată Ţara Banatului se ridică biserici cu turn şi cruce‖.
3. „Sf. Iosif se roagă în genunchi pentru credincioşii bolnavi care i-au cerut vindecarea‖.
Pe latura stângă, de la cap la picioare:
1. Un trăsnet a lovit pe aidamacii care au vrut să atace fecioarele fugite de frică lângă mormântul Sf. Iosif‖.
2. „Sf. Iosif însoţit de diacul său şi mulţi credincioşi trece prin lanurile de grâu spre mănăstirea Partoş‖.
3. „Sf. Iosif se roagă pentru stingerea focului care ardea Timişoara. O ploaie torenţială a stins focul‖.
Pe latura de la cap:
„Fata chenezului Roman Muică, surdo-mută, s-a vindecat în urma rugăciunilor la mormântul Sf. Iosif‖.
Pe latura de la picioare:
„Turcul Aga Mustafa a cerut îngăduinţă să se roage la mormântul Sf. Iosif pentru vindecarea de ologeală‖.
Sursa: Viaţa, slujba şi acatistul Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Ed. Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei
2006.
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PROCES-VERBAL LUAT LA DEZGROPAREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI IOSIF CEL NOU, LA
MĂNĂSTIREA PARTOŞULUI.
Astăzi, şase septembrie, anul una mie nouăsute cincizeci şi şase, în biserica sfintei mănăstiri a
Partoşului, (…) la ceasurile 10 din zi, prin preoţii de faţă s-a săvârşit în sobor înălţătoarea slujbă de
mulţumire pentru harul şi binecuvântarea revărsate peste acest dumnezeiesc locaş şi s-au rostit rugăciuni
de cerere pentru binecuvântare şi ajutor în această prea-evlavioasă lucrare, niciodată cunoscută în trecutul
vieţii religioase a Banatului.
Mormântul zidit deasupra grobniţei, la intrarea în sfânta mănăstire, lung de 240 cm, lat de 135 cm şi
înalt de 95 cm, înfăţişat amănunţit în raportul din 31 mai 1955, prilejuit de cele dintâi săpături făcute în
zilele de 25, 30 şi 31 mai 1955 în faţa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit dr. Vasile Lazarescu şi păstrat în
arhiva Sfintei Mitropolii, a fost desfăcut, lucrările fiind începute de Prea Cuvioşia Sa protosinghelul Ieronim
Balintoni, exarh al mănăstirilor, ajutat de ieromonahii, preoţii şi diaconii de faţă. Partea de către altar a feţei
superioare a mormântului, privit din uşa sfintei mănăstiri, a fost ridicată din cărămizi lucrate de mână, fără
semne şi legate între ele prin mortar obişnuit de var şi nisip, fel în care a fost lucrată întreaga lui zidire.
Partea stângă o alcătuieşte o lespede de piatră, gălbuie, fărâmicioasă, roasă de vreme, lungă de
116 cm şi groasă de 10 cm, acoperită cu tencuială şi straturi de var. Credem că în corpul ei a fost săpată
inscripţia citită cu un veac în urmă de preotul istoric Nicolae Tincu-Velia şi însemnată în Istorioara
bisericească politiconaţiunale la pagina 185. Scurtimea vremii n-a îngăduit o cercetare mai amănunţită. La
nivelul podelei s-a ajuns la pământ amestecat cu bucăţi de cărămidă de altă factură, lipsite şi ele de
semne, poate rămăşiţele unei zidării de suprafaţă, mai vechi.
Lucrările au continuat într-o linişte plină de pietate. Ţărâna acoperitoare de moaşte sfinte a fost
aşezată în încăperea sfintei mănăstiri.
De sub primul strat a apărut brâul de cărămizi cu semnul crucii, cumpăna formată din braţul
orizontal şi alte semne în relief, aşa cum au fost găsite în săpăturile făcute anul trecut (2005?) în dosul
mormântului şi descrise în raportul amintit, brâu în grosime de două cărămizi şi care însemna grobniţa
lungă de 175 cm şi lată de 80 cm. Săparea, continuată cu smerenie, a scos la iveală câteva bucăţi de
oscioare.
La ceasurile 2 ale zilei, în emoţia ce stăpânea puternic pe cei de faţă, s-a descoperit la adâncimea
de 57 cm de la nivelul podelei, în pământ neumblat, braţele încrucişate, parcă într-o neîntreruptă
rugăciune, ale aceluia care, chip al bunătăţii şi suferinţei, ostenitor în rugă fierbinte şi în duh de viaţă
înălţător, după cum mărturiseşte şi troparul scris pe icoana cu chipul Sfântului, a săvârşit în trăirea
pământească şi în cea nemuritoare după înveşnicire, vindecări minunate şi fără număr.
Mireasma sfinţeniei şi prospeţimea moaştelor au ridicat sufletele ce au încercat simţăminte de
evlavie necunoscute vreodată. Am trăit momente de o măreţie cu neputinţă de uitat. Sub stăpânirea
acestor clipe de într-aripare duhovnicească, sfintele moaşte, pline de strălucire, primesc mângâierea luminii
după veacuri de odihnire în ţărâna din faţa sfântului altar, spre care îi era îndreptată prea cinstita faţă.
La nivelul moaştelor s-au mai găsit rămăşiţa unui piron de fier, lung de 11 cm, măcinat de vreme, cu
urme din lemnul sicriului din care nu s-a mai păstrat nimic, iar în regiunea pieptului, un rest de metal oxidat,
cu urme de decor, lung de 3 cm şi lat de 5 mm, probabil braţul unei cruci.
Osemintele ce nu au fost clintite, pe deplin păstrate până în cele mai mici amănunţimi şi arătând o
fiinţă de statură potrivită, în lungime de 165 cm, au fost acoperite de giulgi curat, rămânând aici în
rugăciune şi priveghere, cinstiţii ieromonahi. Desăvârşit este Domnul întru Sfinţii Săi! Amin.
Partoş, la 6 septembrie 1956.
Sursa: Viaţa, slujba şi acatistul Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Ed. Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei
2006.

SFÂNTUL MARE MUCENIC NICHITA ROMANUL
(15 Septembrie)
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Dând semnul biruinţei, cinstita şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului ridicându-se la înălţimea Sa,
îndată sub semnul acesta a alergat cel ce numele biruinţei purta, numindu-se Sfântul Nichita. Pentru că ieri
am prăznuit înălţarea Sfintei Cruci, care este lumii neclintită biruinţă, azi pe sfântul Nichita îl cinstim, al cărui
nume se tâlcuieşte "biruitor".
Acesta, bun ostaş al lui Iisus Hristos, a stat ca sub un steag sub Sfânta Cruce, ca să se lupte
împotriva vrăjmaşilor Sfintei Cruci, pentru cinstea Celui răstignit pe Cruce. Unul se războieşte pentru
împăratul pământesc, altul pentru a sa întregime şi slavă deşartă, iar altul pentru vremelnicile bogăţii.
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TROPAR, GLASUL 1

Purtătorule de chinuri, biruind mai întâi năvălirile barbarilor cu Puterea
Crucii cea nebiruită, pe urmă ai surpat mândria demonilor, împotrivindu-te cu
vitejia ta, înţelepte; şi biruind-o, Sfinte Mucenice Nichita, ai luat daruri vrednice
de biruinţă. Slavă lui Hristos, Cel Ce te-a întărit; Slavă Celui Ce te-a încununat;
Slavă Celui Ce a mărit pururea cinstită pomenirea ta.
CONDAC, GLASUL AL 2-LEA Căutând cele de sus...

Tăind tăria înşelăciunii cu împotrivirea ta şi luând cununa biruinţei prin
nevoinţa ta, te veseleşti împreună cu îngerii, Mărite Mucenice Nichita, cel cu
nume de biruinţă, împreună cu dânşii neîncetat rugându-te lui Hristos
Dumnezeu pentru noi toţi.

Sfântul Nichita nu s-a războit pentru nici una din acestea, ci a luptat numai pentru unul Dumnezeu
Iisus Hristos, care este Împărat a toată zidirea, slavă a feţii noastre şi bogăţie necheltuită niciodată. Să
ascultăm unde şi în ce fel acest ostaş s-a luptat pentru Hristos:
În vremile când, întocmai cu Apostolii, Sfântul marele Împărat Constantin a început a lăţi sfânta
credinţă prin toată lumea, atunci şi în ţara goţilor, de partea stângă a râului Dunărea, bunăcredinţă sfântă a
răsărit ca o lumină din întunerec. Deci, într-acea ţară a fost naşterea, creşterea şi luminarea Sfântului
Nichita, pentru că Teofil, episcopul goţilor, care a fost şi la întâiul sinod din Niceea (325) şi a întărit dogmele
dreptei credinţe, cu limba şi cu mâna, acela şi pe Nichita l-a luminat cu lumina sfintei credinţe şi întru
mărturisirea Sfintei Treimi l-a botezat.
Nu după multă vreme, răutatea cea veche, diavolul, nesuferind să vadă lăţirea sfintei credinţe şi
înmulţirea neamului creştinesc în mijlocul pământului barbar cel întunecat cu îndrăcirea idolească, a ridicat
război şi prigonire mare asupra celor care mărturiseau numele lui Hristos şi credeau într-însul, pentru că a
îndemnat pe conducătorul ţării aceleia, cel cu numele Atanaric, ca să ucidă pe creştini şi să piardă
pomenirea lor din pământul său.
În vremea aceea s-a întâmplat o dezbinare a goţilor având război între dânşii, că despărţindu-se în
două, o parte avea un povăţuitor, anume Fritigern (369-380), iar alta pe Atanaric (367-381), barbarul
păgân. Deci, când amândouă taberele de un neam şi de o seminţie s-au lovit una cu alta la războiul cel
dintre dânşii şi s-a făcut mare tăiere, atunci Atanaric, având mai mare putere şi vitejie, a biruit pe Fritigern,
şi i-a înfrânt pe ostaşii lui, punându-i pe goană. Drept aceea, fiind biruit Fritigern, a fugit în părţile greceşti la
împăratul Valens, împărat semiarian (364-378); aici, Fritigern a cerut ajutor de la dânsul. Iar Valens a
poruncit la toată oastea ce era în Tracia ca să meargă în ajutorul lui Fritigern, împotriva lui Atanaric. Deci,
adunând Fritigern puterea sa care îi mai rămăsese şi luând oastea cea greacă din Tracia, a mers asupra
vrăjmaşului său şi, trecând râul Dunărea, a făcut semnul Sfintei Cruci şi a început să-l poarte înaintea
taberilor sale şi aşa a năvălit asupra lui Atanaric. Şi făcând război mare, cu puterea Crucii au biruit creştinii
pe Atanaric şi toată oastea lui a zdrobit-o, pe unii i-au tăiat cu săbiile, pe alţii i-au prins vii, iar Atanaric cu
puţini tovarăşi abia au scăpat.
Din acea vreme a început a se înmulţi mai mult între goţi dreapta credinţă, cea creştină, pentru că
văzând puterea cea nebiruită a crucii cu care se izbândea în războaie, mulţi au crezut în Domnul cel
răstignit pe cruce.
Murind episcopul Teofil, s-a urcat la scaunul episcopal Ulfila († 383), bărbat cu bună înţelegere şi
dreaptă credinţă. Acela a tălmăcit goţilor Scriptura şi a tradus multe cărţi din limba greacă în limba goţilor.
Şi creştea la barbari, din zi în zi, sfânta credinţă cea în Hristos şi i-a ajutat în sârguinţa aceea şi Sfântul
Nichita, pentru că fiind de neam mare şi slăvit în pământul acela, pe mulţi i-a adus la Hristos prin chipul
dreptei sale credinţe şi prin cuvintele cele de Dumnezeu insuflate.
După câtăva vreme, necuratul Atanaric iar s-a întors la locul său. Luând stăpânirea şi puterea,
îndemnându-l pe el diavolul, a ridicat asupra creştinilor cumplită prigonire în cuprinsul stăpânirii sale,
răzbunându-şi ruşinea ce suferise; că de creştini fusese biruit şi ruşinat în război.
Atunci, Sfântul Nichita, aprinzându-se cu râvna cea după Dumnezeu, a ieşit la război împotriva
amândorura vrăjmaşilor, împotriva celui nevăzut şi a celui văzut. Se lupta împotriva vrăjmaşului celui
nevăzut aducând pe cei necredincioşi la credinţă, iar pe cei credincioşi întărindu-i spre muceniceasca
nevoinţă, iar împotriva vrăjmaşului celui văzut se lupta când mustra pe prigonitorul Atanaric şi îl înfrunta
pentru o aşa nedumnezeire şi neomenie, căci da la felurite munci mulţimea cea fără de număr a
credincioşilor. Şi i-a biruit pe amândoi: şi pe diavol a călcat, şi cruzimea prigonitorului a dovedit-o, pentru că
prigonitorul a rămas în nepricepere cu toate felurile de chinuri cu care se sârguia ca să-l întoarcă de la
Hristos pe pătimitorul cel bun.
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Cu toată puterea sa, n-a putut pe un rob al lui Hristos să-l plece la păgânătatea sa, pentru că era ca
un stâlp tare şi nemişcat. Şi ce a făcut nelegiuitul? A poruncit ca să-l omoare cu foc pe acesta, pe care nici
multele bătăi, nici ruperea trupului şi chiar zdrobirea mădularelor n-a putut să-l ucidă. Dar ce a câştigat din
aceasta păgânul? Nimic altceva decât că pe sine s-a aprins mai mult cu mânia, iar mucenicul, deşi se afla
în focul cel mare, n-a fost mistuit cu trupul, iar cu sufletul, ca şi pasărea Fenix, din cenuşă a răsărit spre cea
mai bună, nouă şi fără de moarte viaţă zburând. Iar prigonitorul, chiar şi fără foc, prin nedumnezeire ars, a
murit cu sufletul şi în cenuşă şi-a gătit în iad a i se risipi oasele. Aşa Sfântul Nichita, sub semnul crucii s-a
luptat pentru Hristos şi s-a arătat biruitor şi cu numele, şi cu lucrul.
Iar trupul lui cel nevătămat de foc, rămăsese neîngropat şi zăcea pe câmp aruncat şi necinstit. Deci,
un bărbat, anume Marian, de neam din părţile Ciliciei, din cetatea Mopsuestia, creştin bine-credincios, a
venit în pământul goţilor pentru nişte biruinţi ale sale, şi zăbovind într-însul multicel, se cunoscuse cu
Sfântul Nichita şi legase cu dânsul dragoste prietenească. Iar mai ales atuncea-l iubise pe dânsul, când l-a
văzut răbdând cu tărie schingiuiri până la sânge pentru credinţa lui Hristos. Şi zăcând aruncat sfântul lui
trup, cugeta Marian cum ar putea să ia trupul iubitului său prieten, mucenicul lui Hristos, şi să-l ducă pe el
la moşia sa, dar de frica celui mai mare nu putea, pentru că poruncise tiranul să nu îndrăznească cineva să
îngroape trupul mucenicului.
Deci, a chibzuit Marian ca în taină să-l ia pe el noaptea. Dar când a înnoptat şi s-a pregătit să-şi
ducă la îndeplinire lucrul de care gândea, calea îi era foarte grea, pentru că noaptea era foarte întunecoasă
şi ploua; din această pricină se afla în mare mâhnire şi nu ştia unde să meargă şi unde să afle pe cel dorit
sufletului său. Fiind foarte mâhnit de aceasta, Dumnezeu cel a toată mângâierea, care oarecând pe magi
prin stea i-a povăţuit la Bethleem, acela şi pe Marian l-a mângâiat în necaz şi i-a arătat calea lesnicioasă
spre aflarea mucenicescului trup; a trimis oarecare putere cerească în chip de stea, care răsărind înaintea
lui Marian, l-a dus pe el unde avea trebuinţă. Deci steaua aceea mergea înaintea lui Marian, luminându-i lui
întunericul cel de noapte, iar el urma după dânsa cu bucurie. Şi venind la trupul sfântului mucenic, steaua a
stat deasupra, iar Marian, învelind trupul sfântului cu pânză subţire, curată şi luându-l pe el, l-a dus în casa
în care era de gazdă, iar steaua ce se arătase, petrecând pe Marian la întoarcere până la poarta casei, s-a
făcut nevăzută.
Aşa Marian, câştigând comoara cea căutată, a ascuns-o la sine cu pază şi degrabă s-a întors la
moşia sa ducând cu sine trupul sfântului mucenic. Şi ajungând la cetatea Mopsuestia l-a îngropat pe el cu
cinste în casa sa. Deci, a binecuvântat Dumnezeu casa lui Marian pentru Sfântul Nichita, răbdătorul său de
chinuri, cu multe bogăţii, precum a binecuvântat oarecând casa lui Putifar pentru Iosif şi casa lui Abiadar
pentru Chivot. Şi era îndestulată casa lui Marian cu bogăţie îmbelşugată, şi material şi duhovniceşte,
pentru că multe daruri se dădeau tuturor bolnavilor; celor ce aveau trebuinţă le izvorau tămăduiri de la
mormântul sfântului. Deci, se adunau toată cetatea şi locuitorii cei dimprejur la mormântul sfântului, încât
nu mai încăpea casa lui Marian pe credincioşii cei ce se adunau; pentru aceea, s-au sfătuit cu toţii să
zidească o biserică în numele sfântului şi într-însa să pună sfintele moaşte; au şi făcut-o degrabă, multă
sârguinţă adăugând la aceasta. Iar după ce zidiră biserica, o şi înfrumuseţară cu podoaba cea cuviincioasă
şi frumoasă. Au deschis mormântul mucenicului şi, luând racla, au dus-o în biserica cea zidită din nou şi
acolo l-au pus pe el în pământ.
Iar Marian, spre binecuvântarea casei lui, a luat din moaştele sfântului un deget şi îl păstra la sine
cu cinste, dar altcineva n-a mai putut să ia ceva din moaştele lui.
Fericitul Auxenţiu, episcopul cetăţii aceleia, când a zidit biserica Sfinţilor Mucenici Taruh, Prov şi
Andronic, a trimis o scrisoare a sa la cetatea care se numea Anabarza, în care se odihneau sfintele moaşte
ale acelor sfinţi, poftind pe cetăţeni ca să-i dea lui o parte din moaştele sfinţilor mucenici, la sfinţirea
bisericii cea zidită din nou. Atunci l-au rugat pe el acei cetăţeni ca să le dea cu împrumutare o parte din
moaştele Sfântului Nichita, spre binecuvântarea cetăţii lor; drept aceea a poruncit episcopul ca să
descopere moaştele sfântului mucenic şi îndată piatra cea de marmoră care era pe mormânt s-a desfăcut
în două, neavând nici o pricină de acea despicare a sa. Iar unul din cei ce a descoperit mormântul s-a atins
cu îndrăzneală cu mâna sa de sfintele moaşte şi îndată i s-a uscat mâna, şi l-a cuprins frica.
Apoi s-a făcut tunet mare şi fulgere din cer au pogorât încât toţi se înfricoşară. Şi a cunoscut
episcopul că nu binevoieşte Dumnezeu ca să se împartă moaştele sfântului şi se căia de îndrăzneala ce
avusese. Iar mâna cea uscată a omului acela care fără de temere se atinsese de sfânt, luând-o, a lipit-o pe
ea iar de sfânt, zicând: "Sfinte Mucenice Nichito! Mai lesne este ţie a tămădui decât a vătăma, pentru
că bun eşti şi următor al Celui bun şi de ai vrut ca puţin să-l pedepseşti pe acesta, apoi oare nu cu
mult mai ales îl vei milui pe el?" Acestea grăindu-le episcopul, s-a tămăduit mâna cea uscată a omului
aceluia şi toţi s-au mirat de minunea Sfântului Mucenic Nichita şi au slăvit pe Dumnezeu. Iar episcopul
nemaicutezând de-aci înainte să se mai atingă de moaştele sfântului, cântând pe deasupra îndestulate
cântări, au acoperit iar mormântul cu cinste, slăvind pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe unul în Treime
Dumnezeu, căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea în veci. Amin.
Sursa: Vieţile Sfinţilor pe luna septembrie
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SFINTE MOAȘTE
Sfântul Mucenic Nichita (Romanul), prăznuit la 15 septembrie, a mărturisit dreapta credință în
Câmpia Dunării și, în 372, pe când săvârșea Sfânta Liturghie în biserica, a fost ars de viu de către goți în
fața sfântului altar. Rămășitele sfintelor sale moaște au fost luate de creștini și cinstite cu evlavie, iar în anul
451 moaștele lui au fost duse în patria sa străbună, Cilicia.
Sursa: Sfinte moaște în România

SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC TEODOSIE DE LA MĂNĂSTIREA BRAZI
(22 Septembrie)
TROPAR, GLASUL 1 Prealăudaţilor mucenici...

Arătatu-te-ai, Sfinte Ierarhe Teodosie, sfeşnic pururea luminos şi mare
apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai prin slujire şi mucenicie, ca o jertfă
preacurată aducându-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe
Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfântul lerarh Teodosie s-a născut în Ţinutul Vrancei. În prima jumătate
a veacului al XVII-lea, şi, iubind din tinereţe viaţa călugărească, s-a lepădat de
lume şi a primit sfântul chip îngeresc al călugăriei. Cugetând ziua şi noaptea la
Legea lui Dummnezeu şi deprinzând de la dascălii încercaţi din mănăstirile
Ţării de Jos învăţăturile cele folositoare, a fost ales egumen al mănăstirii
Bogdana (n.n. - azi, în judeţul Bacău), reconstruind, în vremea stăreţiei sale,
acest sfânt locaş.
Pentru vrednicia şi pentru bunele sale obiceiuri, a fost hirotonit episcop de Rădăuţi în anul 1670, iar
peste un an a fost trimis să păstorească Epicopia Romanului. Iubind cu adevărat sfintele lui Dumnezeu
Biserici, a cercetat şi a ajutat pe cât i-a stat în putinţă schiturile şi mănăstirile din eparhia sa, sprijinind,
totodatã, şi pe binecredincioşii creştini aflaţi în felurite necazuri sau cuprinşi de sărăcie.
În anul 1674, fericitul şi preaînvăţatul mitropolit Dosoftei, silit de vitregia vremurilor, s-a retras în
Polonia, împreună cu domnitorul Ştefan Petriceicu, iar Moldova a fost asuprită de cetele de turci şi de
tătari, care au adus la cârma ţării pe Dumitraşcu din neamul Cantacuzinilor. Acesta, văzând că moldovenii
au fost lipsiţi de păstorul lor, a cerut arhiereilor să-şi pună mitropolit. Noul domn avea nevoie urgentă de un
nou cap al Bisericii Moldovene pentru a-şi legitima domnia, primind de la acesta îndătinata ungere. Ierarhul
Teodosie, deşi nu voia, mai mult fiind silit, a luat conducerea Mitropoliei Moldovei în acele vremuri greu de
îndurat, când turcii şi tătarii intraseră ca lupii înfometaţi în smerita lui turmă. De aceea, bunul arhiereu nu a
răbdat mult a vedea în toate zilele cum sunt nedreptăţiţi creştinii, ci, punându-şi sufletul pentru aceştia, a
mers la domnitor şi i-a cerut să pună capăt asupririi poporului şi să alunge dincolo de hotare pe păgâni.
Mâniat, Dumitraşcu Vodă nu a voit să audă mustrările cele drepte ale mitropolitului, ci, fără judecată, l-a silit
să-şi părăsească scaunul, pe care nu stătuse decât vreme de un an, fiind pus sub pază în Mănăstirea
"Sfântul Sava" din Iaşi. Răbdând cu mult curaj cumplita prigonire, ierarhul mărturisitor al dreptăţii a stat
închis acolo până la revenjrea în ţară a blându!ui Dosoftei mitropolitul, care l-a scos pe fericitul Teodosie
din surghiunul său. Acesta s-a retras în părţile Ţării de Jos, locuind când la Focşani când în Mănăstirea
Bogdana.
În răstimp s-a îngrijit, îndeosebi, de reconstruirea Mănăstirii Brazi, unde a ridicat o nouă biserică şi
chilii, aşezând acolo monahi, pe care i-a pus sub ascultarea egumenului Zaharia, care vieţuise o vreme în
Sfântul Munte Athos.
În anul 1688, pe când se afla la Focşani a fost răpit şi dus în Ţara Românească, unde a îndurat,
vreme de 10 săptămâni, închisoare şi chinuri, fiind cercetat - pentru pricini închipuite - de unii greci, puşi la
cale de rudeniile lui Dumitraşcu Vodă, fostul domnitor al Moldovei. Scăpând însă cu viaţă şi din această
grea încercare, lerarhul Teodosie a continuat să se ocupe de sfintele locaşuri din ţinutul Vrancei, pregătind
toate cele necesare pentru ridicarea a încă trei schituri.
În toamna anului 1694 tătarii au năvălit, din nou, în Moldova, jefuind pe creştini şi distrugând
bisericile. Cunoscându-şi mai dinainte sfârşitul, fostul mitropolit Teodosie s-a pregătit duhovniceşte aşa
cum se cuvine a face orice creştin adevărat. Curând, la Mănăstirea Brazi, a venit o ceată de tătari, care
l-au schingiuit pe bătrânul arhiereu, cerându-i să le predea avutul şi odoarele sfântului locaş. Acesta a
refuzat, preferând mai degrabă să fie chinuit decât să dea în mâinile păgânilor puţinele valori şi sfintele
vase. În cele din urmă, tătarii, după ce l-au chinuit îndelung, i-au tăiat capul. Noaptea, a fost îngropat în
grabă de câţiva credincioşi.
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Aşa a câştigat cununa muceniciei mult-pătimitorul Ierarh, primindu-şi prin sabie sfârşitul, suferind
pentru dragostea de Dumnezeu. Sfântul Antipa de la Calapodeşti (1816-1882), pe care biserica noastră îl
pomeneşte la 10 ianuarie, fiind novice la Mănăstirea Brazi, în anul 1842, a fost de faţă la descoperirea în
chip minunat a moaştelor mitropolitului martir. El relatează următoarele: "Înainte ca arhimandritul Dimitrie
să fie stareţ al Mănăstirii Brazi din Moldova, el a trăit viaţă pustnicească aspră într-o pădure mare, unde din
întâmplare a găsit îngropat un vas mare plin cu bani de aur. În vas a găsit o însemnare, în care se spunea
că aceşti bani sunt de la Mitropolitul Dositei (Teodosie) care i-a ascuns acolo, prevăzându-şi sfârşitul său
mucenicesc din mâna turcilor. În însemnare se mai spuneau şi acestea: "cine va găsi aceşti bani este
îndatorat să zidească din ei o mănăstire şi trei schituri" şi că "la terminarea de zidit a celul din urmă, al
treilea schit, va afla şi moaştele mele". Înştiinţând pe mitropolitul de la Iaşi despre această minunată
descoperire şi primind de la el binecuvântare, arhimandritul Dimitrie a început cu râvnă să împlinească
ultima dorinţă a fericitului mitropolit [ …] A înălţat o mare biserică, iar după ce a terminat de construit cel
de-al treilea schit, a rânduit ca în ograda lui (n.n. a schitului) să se sape şi pentru dânsul un mormânt.
[ …] Deoarece groapa pe care el poruncise să i se sape se dărâma mereu, a pus să se sape din
nou, în prezenţa lui, şi, săpându-se, s-a găsit sicriul cu moaştele fericitului mitropolit […] ".
Despre aceea aflare a sfintelor moaşte relatează şi însuşi stareţul Dimitrie, scriind, într-o însemnare
din 20 februarie 1842: „Am vrut să-mi fac mormântul meu în ţintirim la Brazi, tocmai în mijlocul locului unde
a fost biserica veche. Şi, săpând adânc de şase palme […] am găsit locul unde la picioarele răposatului
Mitropolit Teodosie, ctitorul Mănăstirii Brazi, se găsea capul mormântului meu. Şi, săpând în sus, am găsit
tot trupul deplin, înşirate oasele, iar capul l-am găsit cu gura în jos, pus pe o cărămidă mare în cornuri,
precum este ştiut că a fost tăiat de tătari şi îngropat noaptea de nişte credincioşi". Sfântul Antipa adaugă:
,,M-am învrednicit eu însumi să văd şi să sărut aceste moaşte, din care ieşea un parfum foarte mirositor‖.
La 6 mai 1842 osemintele au fost prohodite de un sobor de slujitori şi aşezate în mormânt nou, zidit în
partea de nord a paraclisului subteran.
Ierarhul-ctitor al Mănăstirii Brazi a fost cinstit de clerici, monahi şi credincioşi încă din timpul vieţii,
pentru virtuţile sale: dragostea de Dumnezeu şi de semeni, blândeţea, răbdarea, spiritul de dreptate.
El s-a identificat cu durerile şi nevoile credincioşilor din aceste ţinuturi, participând activ la
soluţionarea conflictelor - cu precădere patrimoniale - ivite între ei, atât ca episcop de Roman cât şi ca fost
mitropolit. El a susţinut cu tărie menţinerea privilegiilor acordate vrâncenilor de Binecredinciosul Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt.
O altă latură foarte importantă a activităţii sale o constituie ridicarea de sfinte locaşuri. El a avut
iniţiativa reconstruirii Mănăstirii Bogdana, îndemnând la aceasta pe marele logofăt Solomon Bârlădeanu.
După moartea acestuia, el a continuat lucrările, în calitate de cel dintâi stareţ al Bogdanei, şi a chemat la
sfinţirea ei pe patriarhul Dositei al Ierusalimului, care îl aprecia în mod deosebit. Ca episcop de Roman, s-a
îngrijit de bunul mers al unor mănăstiri din eparhia sa, precum: Soveja, Mera. Lepşa Buluc şi Scânteia, aşa
cum o dovedesc documentele vremii. În mod deosebit, a purtat grijp de reconstruirea Mănăstirii Brazi,
pentru care a obţinut dreptul de proprietate asupra terenului înconjurător, iar apoi, ca fost mitropolit, a
refăcut din temelii acest aşezământ monahal. Tot el a luat iniţiativa ridicării Schiturilor Muşinoaiele şi
Trotuşanu cumpărând, din vreme, terenuri în acest scop. Îl putem, deci, considera, pe drept cuvânt, unul
din cei mai importanti ierarhi-ctitori de sfinte locaşuri.
Cinstirea sa ca Sfânt a început cu adevărat din momentul morţii lui martirice, prin care şi-a pecetluit
ostenelile întregii vieţi. Potrivit relatării Sfântului Antipa, mitropolitul Teodosie şi-a prevăzut dinainte
sfârşitul, ascunzând banii dăruiţi de credincioşi pentru construirea a patru biserici, însoţindu-i cu un text
lămuritor. Aflarea acestor bani de către ieroschimonahul Dimitrie, tocmai cel însărcinat cu conducerea
Mănăstirii Brazi, ne arată limpede lucrarea lui Dumnezeu, Care a făcut să se împlinească toate sfintele
dorinţe ale slujitorului Său: zidirea celor patru locaşuri de cult şi, îndată după aceasta, aflarea cinstitelor
sale moaşte. Prezenţa unei miresme deosebite ce iese din acestea - lucru confirmat cu claritate nu de
oricine, ci chiar de către Sfântul Antipa - este un semn neîndoielnic al sfinţeniei potrivit Tradiţiei ortodoxe.
Remarcăm, de asemenea, că Sfântul Antipa îl numeşte fericit pe mitropolitul Teodosie şi se închină cu
evlavie sfintelor lui moaşte. El subliniază şi faptul că aflarea sfintelor moaşte s-a făcut „în chip minunat".
Cinstirea acordată de Sfântul Antipa de la Calapodeşti Ierarhului Martir Teodosie este o dovadă
incontestabilă a cultului de care s-a bucurat. Nu mult după aflarea minunată a moaştelor Mitropolitului
Teodosie, capul a fost scos din mormânt şi tinut în mare cinste de vieţuitorii sfântului locaş.
Trebuie subliniat că moartea martirică a mitropolitului nu a fost nicicând dată uitării la ctitoria sa, aşa
cum reiese din cuvintele staretului Dimitrie, care, aflând moaştele fericitului arhiereu, spune: ,,Este ştiut că
a fost tăiat de tătari şi îngropat noaptea de credincioşi‖. Credem că tot stareţul Dimitrie i-a scos din
mormânt capul spre a fi cinstit, fapt de care amintea, în 1857, egumenul Mănăstirii Bogdana, Antonie
Dumbravă: „La Mănăstirea Brazi din ţinutul Putnei şi acum se află ticva capului său (n.n. - a
mitropolitului), scoasă din mormânt şi păstrată cu mare cinste‖. Capul sfântului ctitor şi pătimitor a fost
astfel păstrat şi cinstit cu evlavie în altarul paraclisului subteran, până la desfiinţarea aşezământului
monahal de la Brazi în anul 1959. De atunci, capul a fost pus înapoi în mormânt.
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După 1989, redeschiderea Brazilor ca mănăstire în urma demersurilor făcute de noi către Sfântul
Sinod şi prin osteneala unor maici, în frunte cu fosta stareţă lustina şi maica Pavelina, care-şi aveau
metania aici, a readus şi cinstirea fericitului Mitropolit Teodosie. Acesta a fost pictat ca sfânt cu aureolă la
troiţa de la intrarea în mănăstire, precum şi în pridvorul Palatului episcopal din Buzău, iar la începutul
anului 2002, cercetările făcute din încredinţarea noastră, pe locul fostului paraclis subteran, au dus la
aflarea sfintelor moaşte ale Mitropolitului Teodosie.
Viaţa curată şi sfântă a Ierarhului Mucenic Teodosie, râvnitoarea slujire a lui Hristos prin întreita
misiune arhierească, osteneala lui pentru ridicarea de sfinte locaşuri şi pentru cinstirea celor sfinte,
smerenia sa adâncă, dragostea pentru buna rânduială şi chivernisire a obştilor monahale, grija părintească
faţă de păstoriţii săi - ca apărător al celor nedreptăţiţi şi sprijinitor al celor săraci -, răbdarea tuturor
suferinţelor şi prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum şi lucrarea lui încununată de jertfa martirică
au făcut ca să fie întotdeauna cinstit cu evlavie de dreptslăvitorii creştini.
De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca urmare a deselor noastre demersuri şi la
propunerea Comisiei Sinodale pentru Canonizarea Sfinţilor Români, a aprobat canonizarea Mitropolitului
Teodosie al II-lea al Moldovei, rânduind a fi cinstit în toată Biserica noastră şi trecut în calendarul creştinortodox cu denumirea de Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, ziua de prăznuire fiind
22 septembrie - data trecerii sale la cele veşnice după cum rezultă şi din Tomosul Sinodal.
Spre deplina cinstire a Ierarhului martir, am rânduit şi alcătuirea sfintelor sale slujbe, ce se publică
în continuare, pentru ca preoţii noştri, cântăreţii de strană, monahii, monahiile şi dreptcredincioşii creştini,
citindu-le în biserici ori în casele fraţiilor lor în ziua pomenirii, în clipe de linişte şi la vreme de necaz, să
dobândească ocrotirea şi mijlocirea Ierarhului Teodosie, la Dumnezeu, pentru iertare de păcate, sănătate,
pace şi mântuire.
Pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Teodosie, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin !
+ EPIFANIE - EPISCOPUL BUZĂULUI ŞI VRANCEI
Sursa: Viața Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi
SFINTE MOAȘTE
• Catedrala Arhiepiscopală ―Înălţarea Domnului‖ din
Slobozia (130 km spre est de la Bucureşti, 150 km
spre vest de la Constanţa);
• Schitul Bran - localitatea Şimon-Bran, nr 280B,
judeţul Braşov (din Şoseaua Naţională BraşovPiteşti, la ieşirea din staţiunea turistică Bran,
intersecţie stânga spre satul Şimon - drum asfaltat -,
apoi intersecţie stanga pe Valea Tisei şi continuare
pe drum forestier până pe culmea Dealului Balaban
- Schitul este situat la 6 km de Şoseaua Naţională şi
la 7 km de Castelul Bran); se afla Moaștele Sf. • Racla cu Moaştele Sfântului Teodosie se află la
Teodosie de la Brazi alături de moaștele Sf. Cuvioşi Mănăstirea Brazi, Panciu, judeţul Vrancea;
din Sinai, Cuv. Mc. de la Aiud, Sf. Mare Mc.
Ecaterina și Sf. Ierarh Iosif de la Partoș
• Mănăstirea Sfânta Treime (Trivale), Piteşti,
cartierul Trivale, Trivale Nr. 71;
• Mănăstirea Bogdana, Str. Bogdana Voda Nr. 6,
Mun. Radauti, Jud. Suceava; Racla cu moaștele
Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți și ale Sf. Teodosie
de la Brazi.
• Paraclisul Sfântul Ioan Gură de Aur din A.S.E.,
clădirea de pe str. Căderea Bastiliei, etaj 4, sala
0421;
• Biserica Popa Soare - Str. Dr. Burghelea nr. 7,
sector 2 (în apropierea Ambasadei Danemarcei,
între str. Plantelor şi str. Popa Soare); tel: 021
323.72.08.

Moaștele Sfântului Leontie de la Rădăuți și ale
Sfântului Teodosie de la Brazi
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Moaștele Sfântului Teodosie au fost descoperite printr-o minune.
Sfântul Antipa de la Calapodești (1816-1882), pe atunci frate la Mănăstirea Brazi, mărturisește:
"Înainte ca arhim. Dimitrie să fie stareț al Mănăstirii Brazi din Moldova, el a trăit viață pustnicească aspră
într-o pădure mare, unde din întâmplare a găsit îngropat un vas mare plin cu bani de aur. În vas a găsit o
însemnare, în care se spunea că acești bani sunt de la Mitropolitul Dositei (Teodosie - confuzie datorată
apropierii dintre numele celor doi ierarhi contemporani) care i-a ascuns acolo, prevăzându-și sfârșitul său
mucenicesc din mâna turcilor".
În însemnare se mai spuneau și acestea: "Cine va găsi acești bani este îndatorat să zidească din ei
o mănăstire și trei schituri" și că "la terminarea de zidit a celui din urmă, al treilea schit, va afla și moaștele
mele". Arhim. Dimitrie mărturisește într-o însemnare din 20 februarie 1842, că după ce a terminat de
construit și cel de-al treilea schit, săpând în curte mormântul său, a aflat sicriul cu moaștele Sf. Teodosie.
Capul era așezat alături, cu fața în jos, pe o cărămidă. Moaștele erau întregi și răspândeau un miros foarte
plăcut, ceea ce confirma evlavia credincioșilor care l-au considerat sfânt încă din timpul vieții.
La 6 mai 1842, moaștele Sfântului Teodosie au fost așezate într-un mormânt nou, zidit în partea de
nord a paraclisului subteran de la Mănăstirea Brazi. După un scurt timp, capul său a fost scos din mormânt
și așezat spre închinare în biserică, probabil tot de către starețul Dimitrie. El a rămas în paraclisul subteran
până la desființarea așezământului, în 1959, când a fost pus înapoi în mormânt. După redeschiderea
mănăstirii, în urma lucrărilor de restaurare, maica Iustina a redescoperit la 20 martie 2000, moaștele
Sfântului Teodosie. Slujba de proclamare a canonizării a avut loc la 5 octombrie 2003, la Mănăstirea Brazi
din județul Vrancea.
Sursa: CreștinOrtodox.ro

SFÂNTUL VOIEVOD NEAGOE BASARAB
(26 Septembrie)
TROPAR, GLASUL I

Domnitor preaînțelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de
locașuri sfinte, prieten al Sfinților Părinți, învățător luminat de Duhul Sfânt și
mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să
mântuiască sufletele noastre!
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Pe apărătorul credinței și darnic ocrotitor al creștinilor din toată
Ortodoxia, pe învățătorul și împlinitorul Sfintelor Scripturi, care a adus liniștea
pustiei în viforul tulburărilor lumești, să-l lăudăm cu bucurie și să-i cântăm cu
dragoste: Bucură-te, Sfinte Neagoe, binecredincios voievod al Țării
Românești!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab a venit în lume în ultimul
sfert al veacului al XV-lea, probabil în 1481 sau 1482, în împrejurări acoperite
de taină, pe care istoricii nu le-au lămurit pe deplin.
La urcarea sa pe tron, în 1512, el şi-a revendicat descendenţa din domnul Ţării Româneşti Basarab
cel Tânăr, poreclit Ţepeluş (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 era deci strănepot, în linie dreaptă, al celui mai viteaz dintre domnii Ţării
Româneşti după Mircea cel Mare, ştiut fiind că Dan al II-lea, care era nepot de frate al biruitorului de la
Rovine, a ţinut pază la Dunăre împotriva cotropirii otomane (1).
După moartea silnică a lui Basarab, copilul a rămas să crească în familia lui Pârvu, alături de doi
fraţi, Preda, viitor ban al Craiovei, şi Pârvu, şi două surori, Vlădaia şi Marga, copiii Neagăi cu Pârvu.
Puternica şi ambiţioasa familie a boierilor Craioveşti, care avea în Oltenia o situaţie aproape domnească,
dar care nu putea domni, nefiind „os domnesc‖ şi-a dat seama că într-o zi tânărul fiu de domn, urcându-se
pe tron, le va crea o situaţie privilegiată. Că va putea domni astfel printr-însul.
Înzestrat cu însuşiri excepţionale şi cu o mare sete de a învăţa, la care se adăuga talentul de scriitor
ce va face dintr-însul primul nostru creator de geniu, tânărului Neagoe i-a fost dat să crească şi să se
formeze în împrejurări tot excepţionale.
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Membru al celei mai bogate şi mai puternice familii boiereşti din Ţara Românească, el a putut
beneficia de o pregătire deosebită, nu numai militară - ca a tuturor celor de rangul lui - dar şi cărturărească.
Barbu Banul şi fraţii săi au zidit, în 1485, mănăstirea Bistriţa din Oltenia, aducând aici din sudul Dunării
moaştele sfântului Grigorie Decapolitul, ceea ce făcea din noul lăcaş un prestigios loc de pelerinaj. Bistriţa
a devenit imediat cel mai mare centru cultural al ţării, mai ales în urma relaţiilor directe cu muntele Athos şi
cu centrele culturale rămase în Serbia, nedistruse de otomani.
Bistriţa olteană era pentru Ţara Românească, la sfârşitul secolului XV şi începutul celui de al XVIlea, ceea ce Neamţu şi Putna erau în Moldova: „biblioteca centrală‖ şi prima şcoală de cărturărie a ţării.
Unul din stareţii mănăstirii, care conducea obştea de la Bistriţa chiar pe timpul când Neagoe se ridică la
vârsta primei tinereţi, se numea Macarie şi cum, imediat ce ajunge domn, Neagoe ridică mitropolit al ţării un
Macarie, căruia în cuvântarea amintită i se va adresa în cuvinte de fiu duhovnicesc, istoricii au bune
temeiuri să creadă că Macarie mitropolitul din 1512 este una şi aceeaşi persoană cu Macarie, stareţul
Bistriţei şi că acesta a fost părintele duhovnicesc şi primul învăţător al voievodului (2). Nu ne putem închipui
că acela care va dovedi o aşa de largă cunoaştere a teologiei şi a scrisului bisericesc să se fi format
altundeva decât la Bistriţa familiei sale, lângă părinţii îmbunătăţiţi şi cărturarii de acolo. Mănăstirea era pe
atunci şi cea mai bună ascunzătoare pentru un fiu de domn care trebuia ţinut departe de primejdiile epocii
până la momentul potrivit, când lumina urma să fie scoasă de sub obroc.
Tânărul Neagoe nu era însă destinat de ai săi cinului monahal. El a primit, în acelaşi timp, educaţia
de atunci a fiilor de boieri, exercitându-se în mânuirea armelor şi ascultând pe ai săi în discuţiile despre
treburile statului. I-a fost dat să apuce în viaţă, pe când el însuşi se ridicase la vârsta înţelegerii depline a
lumii, pe cel mai mare şi mai slăvit domn al românilor, Ştefan vodă al Moldovei, ale cărui fapte se ridicaseră
în legendă, nu numai printre români, dar şi în ţările de primprejur şi chiar până în lumea apuseană. Neagoe
avea 22-23 de ani în 1504 când titanul de la Suceava a fost aşezat în mormântul de la Putna şi neamul
românesc întreg s-a cutremurat văzând că a căzut stejarul ce străjuia spre toate zările. Din tot ce va scrie
mai târziu Neagoe, se vede cât de adânc s-au întipărit în sufletul şi în mintea sa personalitatea şi faptele
marelui Ştefan. Deşi nu-l numeşte nicăieri, acesta ni se desprinde ca modelul ideal de conducător al
românilor, propus de Neagoe fiului său. Toată copilăria, adolescenţa şi tinereţea şi le petrecuse în iradierea
gloriei şi puterii părintelui Moldovei.
Dar în acelaşi timp Neagoe creşte într-o lume românească ce era confruntată cu greutăţi fără
seamăn şi asupra căreia se întindea ameninţătoare umbra semilunii. Tânărul os domnesc n-a apucat
vremea bătăliilor glorioase, intrate în amintire, ci vremea când însuşi marele Ştefan fusese obligat să vâre
sabia în teacă şi să se împace cu ideea că Imperiul otoman este puternic pentru multă vreme prin aceste
părţi ale Europei şi că de pe tronul de odinioară al binecredincioşilor bazilei nimeni nu mai este în stare să-l
facă a se ridica. Dimpotrivă: lumea creştină îi caută prietenia, bunăvoinţa şi uneori chiar alianţa. În aceste
împrejurări, tot ce mai puteau face românii era să-şi asigure ceea ce în urma unui secol de lupte vitejeşti
reuşiseră să păstreze: fiinţa politică şi absoluta independenţă în cele dinlăuntru ale ţării, plătită acum cu
tributul, dar garantată, pentru nevoie absolută, şi de oşti încă puternice.
Tot echilibrul politic al Europei se schimbase în câteva decenii şi strănepotul „cavalerului‖ (3) Dan al
II-lea a trebuit să înveţe de mic o artă politică nouă: aceea de a dăinui în împrejurări grele, când oricând
avalanşa otomană se putea prăvăli, nestăvilită de nimeni. Norocul cel mare fusese că vitejii voievozi
dinainte, al căror şir îl încheiase Ştefan al Moldovei, reuşiseră să convingă imperiul că este mai bine să
cazi la înţelegere cu românii şi să primeşti tribut de la ei, decât să-i înfrunţi pe câmpul de luptă şi să-i obligi
să-şi apere ţara până la moarte. Atunci ei erau de neînvins. Dar dacă-i lăsai într-ale lor şi le cereai doar o
jertfă materială, profitai de munca lor harnică şi de buna lor gospodărie, iar oile şi caii româneşti umpleau
Stambulul şi făceau fala grajdurilor sultanului.
Aşa se stabiliseră nişte raporturi speciale care apăraseră ţările române de cucerirea directă, de
administraţia otomană, garantând libera exercitare a legii proprii şi a credinţei, dezvoltarea nestânjenită a
culturii. Spre deosebire de ce se întâmplase în sudul Dunării, ţările române rămăseseră astfel ca nişte oaze
ale libertăţii către care se îndreptau ochii creştinilor robiţi. De aici plecau ajutoare pentru ei, se trimiteau
bani cu care se reparau mănăstirile din Sfântul Munte Athos şi din alte părţi, erau ajutaţi ierarhii şi
credincioşii din Balcani şi din Orient să-şi păstreze credinţa şi nădejdea. Când sabia intrase în teacă,
acesta era noul război al românilor cu „păgânul‖: să-i ajute pe cei supuşi să nu piară, să-i întărească pe
temeliile credinţei şi nădejdii în Dumnezeu şi să se întărească ei înşişi pe aceleaşi temelii.
Marele Ştefan dăduse exemplul. Imediat ce fusese obligat să părăsească idealul cruciadei militare,
el porni o nouă cruciadă, prin ctitoriile sale care vesteau prin monumentalitatea lor că aici, la nord de
Dunăre, crucea străluceşte fără teamă. Iar legea creştină este legea locului. Era biruinţa cea mai adâncă a
românilor, la capătul unui veac de lupte necurmate pentru libertate, cu cel mai mare imperiu al lumii de
atunci.
Cultura, zidirea de monumente, arta, deveniseră astfel mijlocul cel mai sigur de a afirma libertatea
românească în lumea dominată de semilună. Iar strânsele legături cu creştinătatea balcanică şi ajutorarea
ei deveneau pe zi ce trece o mare politică pe termen lung. Ea ţintea apărarea creştinătăţii de stingerea
sufletească ce deschidea calea pieirii fizice.
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Boierii Craioveşti au fost printre cei dintâi care au înţeles vremile. Mănăstirea zidită de ei sta în
strânsă legătură cu această lume balcanică, iar un hrisov din 1501 pentru mănăstirea Sfântul Pavel ni-i
arată pe toţi fraţii Craioveşti şi pe tânărul nepot, ctitor la Athos, după modelul domnilor (4). Nici o familie
feudală în afară de cea domnească nu mai emisese acte de danie pentru Sfântul Munte. Ei sunt cei dintâi
şi gestul măsoară ambiţiile lor politice.
Politica lui Ştefan cel Mare din ultima perioadă îşi găseşte în Ţara Românească un imitator abil în
Vlad Călugărul (1482-1495), frate după tată cu Vlad Ţepeş şi Radu cel Frumos. Parcă spre a arăta cum se
schimbaseră vremile, în locul cumplitului ostaş şi în locul lui Radu cel Frumos, pus domn de Mahomed II şi
alungat de Ştefan cel Mare, pe tron s-a urcat acest fiu al lui Vlad Dracul ce se trăsese afară din viitoarea
vieţii şi a competiţiilor politice, căutând în mănăstire pacea sufletească şi înţelepciunea de dincolo de lume.
Ţara îl obligase să ia sceptrul şi să revină în lume. Dar el a păstrat, pe tron, cumpăna minţii şi ochiul
obişnuit să vadă departe şi adânc în firea lucrurilor, al celor obişnuiţi cu contemplarea zilnică a eternităţii.
Vlad Călugărul a fost un domn vrednic şi abil, care a ştiut să câştige şi pe cei din ţară şi pe cei din
afară şi care a pus în Ţara Românească temeliile unei adevărate tradiţii politice noi, corespunzătoare
vremurilor: tradiţia legăturilor strânse cu lumea creştină din imperiu. La moartea lui ţara l-a ales domn pe
fiul său, Radu cel Mare. În 1495, când acesta urca pe tron, Neagoe păşea pragul adolescenţei spre vârsta
raţiunii şi începea să se formeze ca bărbat în toată puterea. În faţa ochilor săi avea să se afle acum un
adevărat „principe de Renaştere‖, un domn care-şi purtase mulţi ani paşii prin lumea apuseană şi care ştia
că pe acolo artele şi frumosul, fastul şi strălucirea principilor deveniseră metode de guvernământ. Înţelegea
să fie şi el un astfel de principe şi va fi cel dintâi care, înălţând o ctitorie domnească ce urma să-l primească
la sfârşitul zilelor, o va concepe de la început ca pe o capodoperă de artă, menită a cuceri admiraţie şi a
duce faima ctitorului.
Ştefan îşi dobândea la Târgovişte, prin Radu cel Mare, un adevărat emul. Ţara Românească primea
şi ducea astfel mai departe mesajul Moldovei din ultimii ani de domnie ai marelui conducător: a nu mai
înfrunta pe otoman contând pe ajutorul creştinătăţii apusene, deoarece acest ajutor e iluzoriu; a dăinui în
cetatea credinţei, prin afirmarea forţei creatoare a neamului în capodopere de artă şi în ctitorii ce deveneau
coloana vertebrală a rezistenţei naţionale, simboluri ale condiţiei politice româneşti în această parte de
Europă.
La sud de Dunăre nu mai era îngăduit a se ridica biserici peste care să nu poată privi un turc călare!
Ele trebuiau îngropate în pământ până la înălţimea turcului încălecat. Creştinii trebuiau să intre în pământ
ei înşişi, în faţa stăpânului păgân. Tocmai de aceea cu fiecare biserică ce-şi înălţa turlele întărite, românii
sfidau această lege din imperiu şi dovedeau că legea, la ei, şi-o fac singuri! Radu cel Mare a clădit la Dealu
cea mai măreaţă biserică din câte se înălţaseră până atunci în Ţara Românească, şi înălţarea ei făcea
aproape cât o bătălie câştigată pe câmpul de luptă. Era o bătălie! Pe alt câmp de luptă, deschis de români
în coasta imperiului, pentru secole.
În ctitoria de la Dealu putem descifra deopotrivă suflul, mândria epocii lui Ştefan cel Mare şi adierile
Renaşterii. Radu cel Mare începea să aşeze pe români în curentul de idei şi aspiraţii ale veacului modern.
Acesta este domnul în timpul căruia îşi începe ridicarea pe treptele ierarhiei politice viitorul domn
Neagoe Basarab (5). În 1501, când Craioveştii emit amintitul act pentru mănăstirea Sfântul Pavel, Neagoe
este trecut cu rangul de postelnic şi va fi, până în 1509, mare postelnic fără întrerupere. Funcţia era de
intim al domnului (era cel însărcinat cu paza şi grija odăii domneşti) şi totodată de tălmaci de protocol; era
cel ce primea şi prezenta pe soli domnului, traducându-i spusele lor. Funcţia presupunea cunoaşterea de
limbi străine şi faptul că, tânăr fiind încă, Neagoe şi-o asumă, dovedeşte că îndeplinea condiţiile.
Aşadar încă din 1501, la 20 de ani sau chiar mai puţin, Neagoe apare în rândul dregătorilor curţii
şi-şi începe educaţia politică în preajma lui Radu cel Mare, de la care avea de bună seamă ce învăţa şi ce
asculta în ceasurile de răgaz, când domnul le va fi împărtăşit celor din preajmă cunoştinţele sale despre
acea îndepărtată Europă ce o călcase cu piciorul ani în şir.
Dar realităţile româneşti nu erau cele ale Italiei. În faţa uriaşei presiuni a Imperiului islamic, zidurile
de cetate trebuiau clădite acum nu din piatră de râu, ci din pietrele de granit ale credinţei strămoşeşti.
Imperiului teocratic otoman, care cotropea şi trecea prin foc şi sabie în numele „războiului sfânt‖, nu i se
putea opune antichitatea greco-romană şi umanismul, ci tot tăria unei credinţe. Biserica devenea mai mult
ca oricând cetatea sufletului neamului şi susţinătoarea luptei sale pentru dăinuire, Întărirea ei era o
problemă politică urgentă înainte chiar de a fi una religioasă. O Biserică puternică şi bine condusă era pe
atunci altfel de armată. Ştefan cel Mare o ştia de mult, de când îşi luase ocrotitori ai oştilor pe Sfinţii
Gheorghe şi Dimitrie.
Radu cel Mare a învăţat repede lecţia şi în 1503 el aducea în ţară, cu îngăduinţa sultanului, pe cel
mai mare luptător pentru credinţă şi rezistenţă creştină din câţi urcaseră pe tronul patriarhiei ecumenice
după tragicul an 1453: patriarhul Nifon al II-lea. La data aceea fusese detronat a doua oară şi exilat la
Adrianopole, tocmai fiindcă i se simţise forţa şi abilitatea. Aurul românesc adăugat desigur rugăminţii, îi
obţinuse eliberarea şi, venit în ţară, Nifon este pus de domn în fruntea Bisericii muntene şi cinstit ca un
împreună conducător al ţării.
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Patriarhul a adus aici marea lui experienţă, dar şi tradiţia şi amintirea Bizanţului, dorinţa Bisericii
ecumenice de a salva şi continua această tradiţie. Pentru întâia oară un fost patriarh ecumenic devine, prin
împrejurările istorice, conducătorul Bisericii din Ţara Românească.
Opera întreprinsă de Nifon al II-lea în cei doi ani cât a îndeplinit acest rol se încadrează desigur
politicii lui Radu cel Mare, politică de consolidare a Bisericii ca sprijin în lupta pentru dăinuirea politică. A
existat o deplină concordanţă între idealurile servite de patriarh şi cele ale românilor, dar s-a produs acum
un fapt nou, de o importanţă hotărâtoare pentru istoria politică şi bisericească a întregului Răsărit şi Orient
apropiat: s-a petrecut, într-un fel, trecerea asupra românilor a marii tradiţii imperiale bizantine, în care intra
şi obligaţia de ocrotitori ai Bisericii Ortodoxe (6). Prezenţa patriarhului ecumenic, fie el şi în postura de
patriarh „în retragere‖, alături de Domnul Ţării Româneşti făcea dintr-o dată ca la Târgovişte să se repete,
chiar la o scară mult mai redusă, o situaţie amintind de imperiul creştin, când alături de bazileu se afla
patriarhul. Radu cel Mare devenea în felul acesta un nou „bazileu‖, iar Ţara Românească se înfăţişa ca un
pământ ocrotit de Dumnezeu, spre care creştinătatea robită privea ca la o oază a speranţei.
Nu încape îndoială că în cei doi ani cât a stat la noi patriarhul Nifon al II-lea a căutat să convingă pe
domn şi clasa conducătoare a ţării de rolul lor excepţional în noua conjunctură politică, de misiunea lor de
moştenitori ai împăraţilor bizantini, misiune din care decurgea obligaţia de a deschide şi mai larg baerele
pungii în vederea ajutorării creştinătăţii balcanice. Ucenicul patriarhului Nifon, Gavriil Protul, care-i va scrie
panegiricul după anul 1520, ne spune limpede că înaltul ierarh nu s-a mulţumit să execute voinţa domnului
de a pune ordine în treburile bisericeşti şi a numi doi episcopi, ci i-a învăţat pe români teoria politică
bizantină : „Grăia-le den pravilă şi de lege, de tocmirea bisericii şi de dumnezeeştile slujbe, de domnie şi de
boierie, de mănăstiri şi de biserici şi de alte rânduri de ce trebuie‖ (7).
Prin Nifon, acel „Bizanţ după Bizanţ‖ - cum l-a numit N. Iorga - îşi găsea la nord de Dunăre
principalul punct de sprijin material şi moral, iar în locul „cavalerilor‖ atleţi cu sabia ai lui Hristos apărea un
nou tip de domn român şi o nouă politică activă: moştenitorul tradiţiilor imperiale creştine şi sprijinitorul
sistematic şi prestigios al creştinătăţii robite. În felul acesta, în faţa capitalei islamice a Imperiului otoman se
creează la Târgovişte un fel de capitală nedeclarată a lumii creştine din imperiu. Nifon al II-lea şi Radu cel
Mare au pus bazele acestei tradiţii. Fostul patriarh ecumenic este cea dintâi mare personalitate a lumii
creştine supuse imperiului care descoperă noua funcţie a pământului românesc: de citadelă necucerită a
dreptei credinţe şi a civilizaţiei creştine din Europa sud-estică şi din Orientul apropiat.
Pe urmele lui Nifon vor păşi, timp de secole, numeroşi alţi mari ierarhi, cărturari, oameni politici din
lumea creştină supusă. Pentru toţi, pământul românesc va apărea aşa cum pentru prima oară îi apăruse lui
Nifon: placa turnantă a rezistenţei creştine, rezistenţă ce se putea transforma, la un ceas hotărât de
Dumnezeu, în ridicarea armată pentru aşezarea crucii pe Sfânta Sofia. Eroul acelei ridicări avea să apară
abia la sfârşitul secolului şi va fi Mihai Viteazul. Dar pregătirea lui începe acum.
E greu de spus cât va fi înţeles şi urmat Radu cel Mare din această învăţătură, dar putem spune cu
certitudine că nici un cuvânt din discursul ecumenicului nu a rămas neprimit de tânărul postelnic ce se afla
între auditori. Bizanţul, adus ca într-o raclă vie în sufletul şi gândul patriarhului, îşi găsise omul în stare să-l
facă a renaşte! Umbrele bazileilor coborâseră către el, spre a redeveni vii în acest fiu de domn român careşi aştepta în linişte ceasul.
Dar nu numai moştenirea Bizanţului, ci şi moştenirea celeilalte foste ţări creştine, cufundată deplin,
în 1459, sub valurile cuceririi otomane, împărăţia sârbească, trece tot acum pe pământul Ţării Româneşti.
Maxim Brancovici, ultimul descendent al celor din urmă conducători creştini ai sârbilor, se refugiază la
Târgovişte, aducând cu el două rude apropiate, una, fiică a fratelui său Ioan: Despina Miliţa şi Elena
Brancovici (8). Prin ele supravieţuiau „ţariţele‖ Serbiei, ale căror vieţi au fost scrise cândva de cărturarii
strălucitei împărăţii a lui Ştefan Duşan.
Maxim Brancovici nu putea fi decât binevenit lângă Nifon al II-lea şi acesta îl convinge imediat pe
voievod să-l ridice la scaunul episcopal. În felul acesta, Biserica Ţării Româneşti dă adăpost şi este
împodobită cu două mari figuri ale creştinătăţii balcanice, iar curtea de la Târgovişte a lui Radu cel Mare
capătă o înfăţişare nouă, de loc de refugiu şi întâlnire a ceea ce mai rămăsese din nobilimea balcanică.
Maxim Brancovici va mijloci, în 1507, pacea cu Bogdan al Moldovei, aducând pentru întâia oară în
diplomaţie argumentul unităţii de neam. El va spune că nu se cade a lupta între ei fraţii de acelaşi neam
(9). Tot Maxim pune la cale căsătoria lui Radu, nepotul de soră al domnului, cu fata lui Dimitrie Iacşici, unul
din fruntaşii de atunci ai sârbilor.
Dar cea mai strălucită unire matrimonială între conducătorii românilor şi ai sârbilor o realizează
Maxim când reuşeşte să-şi căsătorească nepoata, Despina Miliţa, cu tânărul postelnic Neagoe. Prin
această căsătorie, din care se vor naşte trei băieţi şi două fete, Neagoe stabilea o legătură directă cu
tradiţia politică balcanică, fiind, după Ştefan cel Mare (soţul Evdochiei de Kiev şi al Mariei de Mangop), al
doilea domn român ce-şi ia lângă sine o soţie simbolizând un întreg trecut politic şi o veche tradiţie. Al
treilea va fi Petru Rareş, viitorul soţ al celeilalte domniţe sârbeşti de la curtea muntenească, Elena
Brancovici.
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Din păcate, aşa cum se întâmplase uneori şi în Bizanţ, nu peste multă vreme între noul „împărat‖ şi
fostul patirarh ecumenic a izbucnit un conflict, interesele şefului ţării lovindu-se de canoanele al căror
apărător se socotea şeful spiritual. Domnul voia să-şi dea sora după un boier moldovean, Bogdan, refugiat
în Ţara Românească. Boierul lăsase însă în Moldova o soţie de care nu fusese despărţit canonic, şi atunci
patriarhul s-a opus. A fost picătura ce a răsturnat paharul unor relaţii ce începuseră a nu mai fi bune, între
domn şi patriarh. Acestuia i s-a pus în vedere să părăsească ţara, ale cărei obiceiuri le-ar fi stricat. Izgonit,
el a stat o vreme în casa Craioveştilor, ceea ce arată că legăturile cu aceştia deveniseră strânse şi mai ales
că puternica familie îşi permitea asemenea gesturi de independenţă faţă de domn. În tot acest răstimp, ne
spune biograful său, Gavriil Protul, Nifon a fost îngrijit de tânărul Neagoe, căruia îi trece testamentul său
politic şi spiritual: „Iar fericitul Nifon îl întăria cu învăţăturile sale, ca să crească şi să se înalţe în toate
faptele bune şi să se ridice în noroc bun şi să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, cum mai
apoi, cu rugăciunea sfinţii sale, să umplură amândouă‖.
Patriarhul Nifon a fost cel mai mare dascăl al lui Neagoe. A fost cel ce i-a transmis adânca lui
cunoaştere teologică, patosul moral şi gândirea politică a Bizanţului, pe care o cunoştea desigur, fiindcă se
ocupase vreme îndelungată cu copierea de cărţi şi nu-i vor fi scăpat sfaturile lui Agapet către Împăratul
Justinian sau Învăţăturile lui Vasile Macedonul, sau scrisoarea patriarhului Fotie care se citea şi prin
mănăstiri. Comparând cele ce - potrivit biografului său - Nifon le-ar fi predicat Curţii din Târgovişte cu ceea
ce Neagoe va scrie mai târziu în Învăţăturile sale, asemănările sunt izbitoare şi ne conving de adevărul
spuselor lui Gavriil Protul. Cei doi ani petrecuţi de Nifon la Târgovişte şi timpul de recluziune până la
plecare, când Neagoe „aducea bucate de hrană sfântului şi aeve şi într-ascuns cu îndemnarea lui
Dumnezeu, fără nici o temere‖ au fost ca o înaltă şcoală de teologie şi duhovnicie, cea mai înaltă pe care
un domn român din vechime a primit-o vreodată, dascălul lui fiind un patriarh ecumenic şi un sfânt.
Prin Nifon va fi aflat Neagoe şi de obiceiurile împăraţilor bizantini de a scrie cărţi de învăţătură
pentru fiii lor.
Legătura dintre ucenic şi dascăl a fost aşa de puternică, încât odată ajuns domn, Neagoe va obţine
de la patriarhia ecumenică şi celelalte patriarhii canonizarea lui Nifon aproape imediat după moarte, caz
foarte rar în Biserică. Ne putem închipui cu ce sete, sorbind fiecare cuvânt, va fi ascultat tânărul fiu de
domn învăţăturile unuia dintre cei mai mari ierarhi ai vremii şi în acelaşi timp un om politic de înaltă clasă.
Nifon părăseşte Ţara Românească în 1505, fiind înlocuit în funcţia de conducător suprem al Bisericii
de Maxim Brancovici, care primeşte oficial titlul de mitropolit al Ţării Româneşti. Nifon nu-l purtase fiindcă ar
fi însemnat o scădere faţă de rangul său patriarhal.
Retras la Athos, în mănăstirea Dionisiu, Nifon al II-lea formează acolo un ultim ucenic, monahul
Gavriil, viitorul „protos‖ al comunităţii Sfântului Munte. Moare în 11 august 1508. Nu după multă vreme de
la plecarea sa, Radu cel Mare este doborât de cumplita boală adusă din Occident, care-l desfigurase şi-l
adusese într-o stare de chinuri groaznice. În 1508 moare şi el, câteva luni înaintea lui Nifon, în aprilie.
În acelaşi an apare cea dintâi tipăritură din cărţile române: Liturghierul lui Macarie. Acest domn de
„Renaştere‖ românească are deci norocul să-şi înscrie numele şi pe cel dintâi semn că românii şi-au
însuşit, printre cei dintâi în lumea ortodoxă, invenţia ce avea să revoluţioneze lumea şi să traseze cel mai
bine hotarul epocii moderne: tiparul. Se crede că tipografia a funcţionat la Dealu, dar sunt tot mai multe
temeiuri să credem că ea a fost instalată la Bistriţa şi că nu domnul, ci Craioveştii avuseseră ideea de a o
înfiinţa. Dovadă că apar cărţi şi după moartea lui Radu cel Mare şi că s-au găsit, în ctitoria Craioveştilor,
mai multe exemplare, semn că acolo era depozitul.
Moartea lui Radu cel Mare în aprilie 1508 deschide drum unor încercări grele pentru ţară şi-l pune
pe tânărul Neagoe în situaţia de a face o experienţă hotărâtoare pentru tot ceea ce va gândi şi va scrie mai
târziu în calitatea sa de cel dintâi gânditor politic al românilor.
Până atunci el crescuse cu ochii pe domni cumpătaţi, înţelepţi, cu largi orizonturi şi se bucurase de
slava fără de seamăn a marelui vecin din Moldova. Avea să cunoască, în curând, cum arată „lupul în piele
de oaie‖ (cum îl va numi pe Mihnea, supranumit de istorie „cel Rău‖, Gavriil Protul). Acest fiu al acelui domn
care, din păcate, adăugase la vitejia sa o cruzime bolnavă şi o lipsă de frâu în puterea asupra oamenilor
ce-l făcuseră celebru sub numele infamant de „Drăculea‖ s-a înfăţişat ca unii eroi ai basmelor populare
care se dau drept altul decât cel ce este. Gavriil Protul ne spune că la început i-a câştigat pe toţi cu
făgăduieli şi cu o faţă atrăgătoare. A reuşit să-i păcălească şi pe Craioveşti, pe care i-a păstrat în sfatul său
domnesc aproape un an. Dar imediat ce s-a simţit cu mâna pe frânele puterii „şi-a dezbrăcat lupul pielea
oii‖ zice cronicarul şi a început să dezlănţuie o adevărată teroare. Marele nostru scriitor Alexandru
Odobescu a evocat în nuvela sa romantică Mihnea cel Rău cruzimea şi nebunia acestui fiu, care moştenise
de la tată numai firea întunecată şi gustul uciderii. Duşmănia lui înverşunată pe toţi ce-i care-i puteau sta în
cale şi-i puteau frâna dezlănţuirea de cruzime şi fărădelege s-a lovit, cum era firesc, de Craioveşti. Aceştia,
simţind încotro se îndreaptă urgia, au fugit peste Dunăre, la o rudă a soţiei lui Barbu Banul, şeful familiei.
Era sârb de neam, dar se turcise cu numele de Mehmed-Beg şi ajunsese atotputernicul paşă al Nicopolei.
Unul din fraţii Craioveşti, Radu, n-a mai apucat să fugă şi a fost ucis de ostaşii trimişi în Oltenia de
domn. Aceştia au dărâmat casele fraţilor Craioveşti şi au bătut chiar mănăstirea Bistriţa cu tunurile,
dărâmând-o până în temelii, după cum spune cronica. La fel biserica Sfinţii Apostoli zidită de Neagoe.
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Împreună cu ai săi, Neagoe porneşte mai departe de la Nicopole la Constantinopol, unde Mehmed
Beg avea rude şi prieteni influenţi şi el însuşi se bucura de mare trecere. Prin aceştia, cei trei fraţi rămaşi,
Barbu banul, Pârvu şi Danciu, ajung la sultan şi obţin acordul de a înlătura pe Mihnea cel Rău şi a-l înlocui
cu fiul cel mai mic al lui Radu cel Mare, Vlad sau Vlăduţ, care nu avea decât 17 ani. Întorşi la Nicopole,
primesc în ajutor trupele lui Mehmed. Un detaşament de avangardă este pus chiar sub comanda lui
Neagoe, ceea ce dovedeşte că avea reputaţia unui bun militar. Nu a dezminţit-o. Printr-un atac prin
surprindere, el a bătut lângă mănăstirea Cotmeana trupele trimise contra lui şi conduse de fiul domnului,
Mircea. Victoria a fost aşa de categorică încât domnul n-a mai aşteptat să apară şi restul oştirii, ci a fugit
spre munţi, la Sibiu, sperând că va reuşi să se întoarcă cu sprijin din Ardeal. Răzbunarea Craioveştilor l-a
urmărit şi acolo, unde şi-a găsit moartea.
La urcarea pe tron a lui Vlăduţ, ne spune cronica ţării, care urmează povestirea lui Gavriil Protul, s-a
încheiat un pact între noul domn şi Craioveşti, să se respecte reciproc. Din păcate nici cu acest domn
lucrurile nu au mers multă vreme, deoarece nu el domnea, ci cumnatul său, acel Bogdan din Moldova, din
cauza căruia fusese alungat patriarhul Nifon. Situaţia ţării era grea şi împrejurările din lume erau tulburi, iar
pe tron stătea un copil nevrednic. Era firesc să vedem, în aceste condiţii, pe Neagoe, ajuns la deplină
maturitate şi conştient de primejdiile ce ameninţă ţara, că socoteşte venit timpul să-şi dezvăluie pretenţia la
tron, ca os domnesc ce era. S-a arătat de istorici că inelul cu care pecetluia semnătura ca membru al
sfatului domnesc avea un blazon cu pretenţie, care amintea stema ţării (10), aşa încât, în ciuda a ceea ce
ne spune Gavriil Protul, convingerea la care ajunsese Bogdan şi anume că fiul lui Pârvu Craiovescu umblă
să-i ia tronul lui Vlăduţ, nu era simplă închipuire.
Ca urmare a investigaţiilor lui Bogdan, tânărul domn dă ordin ca lui Neagoe să i se taie nasul, după
obiceiul vremii, spre a nu mai putea aspira la domnie. Dar nu a putut fi prins şi atunci sunt convocaţi
Craioveştii care, spre a-l scăpa, jură în faţa domnului credinţă. Că jurământul era fals şi dictat de împrejurări o dovedeşte faptul că imediat după aceea au trecut iarăşi Dunărea, au revenit cu oştile lui
Mehmed Beg şi, sub motiv că Vlăduţ nu şi-a ţinut cuvântul dat, i-au tăiat capul „sub un păr‖ cum spune
cronica. În locul celui ucis ţara întreagă alege domn pe Neagoe. O ştim asta de la cronicarul favorabil lui.
Neagoe nu era un om bun din incapacitate de a face rău şi nici un nehotărât. La un moment dat,
când negustorii munteni au fost înlăturaţi de saşi la Braşov şi unii au fost chiar omorâţi, domnul le trimite
conducătorilor braşoveni teribila ameninţare că de se va mai repeta aceasta, va veni cu oştile ţării şi „va
face Ţara Bârsei de nu i se va mai cunoaşte nici locul‖. Ameninţarea a fost de ajuns, semn că se ştia că
este în stare să o pună în aplicare, iar relaţiile bune s-au statornicit din nou.
Conflictul dintre structura lui morală şi crudele metode politice ale vremii răzbate în gândurile pe
care Neagoe le aşternea pe hârtie spre sfârşitul vieţii. Modul cum a reuşit să-şi pună în practică principiile
înainte de a le formula în scris se vede din întreaga sa domnie, pe care Haşdeu a caracterizat-o în felul lui
genial: „Acest Marc Aureliu al Ţării Româneşti, principe artist şi filozof, care ne face a privi cu uimire, ca o
epocă excepţională de pace şi de cultură în mijlocul unei întunecoase furtune de mai mulţi secoli, scurtul
interval dintre anii 1512-1521‖. Într-adevăr, nici un domn român până la Neagoe (şi numai doi alţii după el,
Mihai Viteazul şi Alexandru Ioan Cuza), nu a mai reuşit să facă atât de mult, în atât de scurtă vreme.
Marelui Ştefan i-au trebuit 47 de ani ca să fie cel ce a rămas în amintirea neamului său, şi dacă ar fi murit
după nouă ani de domnie, ca Neagoe, la mai puţin de 40 de ani, n-am fi avut de la el nici Putna, nici
victoria de la Vaslui şi nici măcar pe aceea de la Baia, întâia lui mare biruinţă !
Neagoe Basarab, care se urcă pe tron la 30 de ani, a adus în viaţa noastră politică şi culturală o
putere cum nu se mai văzuse până atunci de a modela timpul său şi mai ales de a pune pe acest timp nu
pecetea întunecată a arbitrariului şi vărsării de sânge, ci pe aceea a înţelepciunii şi deschiderii către viitor
ce-l va aşeza în conştiinţa urmaşilor ca începător de tradiţie. Tânăr încă, atunci când devine stăpânul
absolut al unei ţări, el şi-a amintit de tânărul Solomon, a cărui viaţă o va da pildă fiului său, tocmai fiindcă
nu a cerut nimic altceva decât înţelepciune. Dumnezeu i-a dat-o şi lui!
A fi puternic prin Dumnezeu şi în Dumnezeu fusese marea lecţie a lui Ştefan Vodă, care înfruntase
duşmanii de zeci de ori mai tari simţindu-şi alături de el oştile nevăzute ale binelui şi pe sfinţii Dimitrie şi
Procopie! Neagoe nu mai putea cere o astfel de putere, ci numai puterea gândului ce face faţă celor mai
grele împrejurări. Dumnezeu i-a dat-o. În ajunul catastrofei unei mari puteri a vremii, Ungaria, ştearsă de pe
harta Europei doar la câţiva ani după moartea lui Neagoe, voievodul român şi-a ridicat ţara la un prestigiu
şi o strălucire ce nu reuşise să i le mai dea decât eroul de la Rovine. Domnia lui este în adevăr o minune
făcută cu el şi cu neamul său, şi uimirea lui Haşdeu este îndreptăţită.
Cât de sus a ridicat Neagoe prestigiul Ţării Româneşti se vede din faptul că solul său trimis la
Roma, la papa Leon al X-lea, este înnobilat de dogele Veneţiei într-un cadru solemn, actul cuprinzând
cuvinte măgulitoare la adresa celui ce l-a trimis. Papa Leon îi răspunde la o propunere de alianţă în cadrul
unei proiectate cruciade.
Dar mai ales în lumea ortodoxă prestigiul său este al unui nou bazileu şi Manuil din Corint, marele
retor al Patriarhiei ecumenice îl numeşte în scrisoarea din 1519 „Preaînălţatul şi preastrălucitul şi
preaslăvitul domn Ioan Neagoe, mare voievod şi împărat şi autocrat a toată Ungrovlahia‖.
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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, iar versurile de slăvire sunt alcătuite de Maxim Trivalios, celebru mai
târziu în Rusia ca „Maxim Grecul‖. Toată lumea ortodoxă din imperiu ajunsese a privi la el ca la noul ei
împărat, şi când în 1517 a avut loc sfinţirea măreţei catedrale de la Argeş, festivităţile au atins proporţii fără
precedent. Gavriil Protul, martor ocular, le descrie în felul următor: „Că porunci Neagoe Vodă şi pohti să vie
toţi arhimandriţii din muntele cel sfânt al Atonului, de-înpreună cu egumenii de la toate mănăstirile. Şi scrise
şi carte. Iar Gavriil Protul dacă văzu cartea şi scrisoarea domnului, aciiş chiemă pe toţi egumenii de la toate
mănăstirile cele mari: de la Lavra, de la Vatoped, de la Iver, de la Hilandar, de la Xeropotam, de la Caracal,
de la Bistriţa lui Alimpie, de la Haritonul Cotlomuz care este Lavra Rumânească, de la biserica lui Filotei, de
la Xinof, de la Zugraf, de la Simensc, de la Dohiar, de la Lavra Rusească, de la Pantocrator, de la
Costamonit, de la Sveatâi Pavel şi de la Onisat, de la biserica lui Sveatâi Grigorie şi de la Simopetra.
Aceşti egumeni toţi veniră la Neagoe în Ţara Rumânească, denpreună cu Gavriil Protul carele fu zis
mai sus. Decii chiemă domnul şi pe Teolipt Ţarigrădeanul, care este patriarh a toată lumea şi cu dânsul 4
mitropoliţi de la Sereş, de la Sardia, de la Midiia şi de la Melichin. Şi veniră şi ei şi-i primi cu mare cinste. Şi
chiemă şi pre egumenii din ţara sa pre toţi şi pre tot clirosul şi merseră dimpreună cu Neagoe şi cu Macarie
mitropolitul ţării la mănăstirea cea nouă şi minunată de la Argeş‖. Urmează descrierea slujbei la care
participă înalţii ierarhi în frunte cu patriarhul ecumenic: „Şi făcură vecernie şi colivă în lauda Adormirei
Preacuratei Născătoarea lui Dumnezeu şi deade de luară toţi oamenii din colivă dupe obicină. Apoi făcu
cină, ca să se odihnească oamenii lăudând pre Dumnezeu; iar după cină, tocară şi făcură bdenie toată
noaptea patriarhul şi domnul denpreună cu mitropoliţii carii fură zişi mai sus, cu protul şi cu toţi egumenii
Sfetagorii şi ai ţării. Şi se ruga lui Dumnezeu cu rugăciuni şi cu cântări iară alţii oamenii zicea toţi g(ospo)di
pomilui. Şi sfârşiră bdeniia, când se vărsa zorile. Decii deca trecu 1 cias de zi, în luna lui avgust în 15 zile,
traseră clopotele, ca să meargă patriarhul cu mitropoliţii şi cu tot clirosul denpreună, să tărnosească
biserica. Iară prestolul, în oltariu, tocmi-l şi-l aşeză însuşi Neagoe Vodă cu mâinile sale spre sfinţiri şi aşeză
şi făcătoarele de minuni icoane a lui Pantocrator şi a Precistii în biserică la locul lor, împodobite tot cu aur şi
cu pietrii scumpe. Aşijderea puse şi alte sfinte icoane în biserică câte încăpură şi în tinda pentru stâlpi. Şi
cele din tindă era câte cu 2 feţe şi pe deasupra cu boite săpate cu meşteşug şi poleite. Şi era acele icoane
toate ferecate cu argint curat şi poliite cu aur, între care icoane era şi chipul sfântului Nifon, ferecat tot cu
aur şi cu pietri scumpe înfrămseţat, atâta de minunat cât nu poate mintea omului să închipuiască şi să
spue.
Decii deca tărnosiră biserica şi aşezară toate lucrurile şi le sfinţiră, odihniră puţinei şi iar merseră la
biserică domnul Neagoe Vodă şi doamna lui Despina şi coconii, carii îi dăruise Dumnezeu şi cu toţi boierii,
fiind patriarhul cu mitropoliţii şi cu toţi egumenii şi clirosul în biserică. Iară deca sfârşiră dumnezeiasca
liturghie făcu domnul ospăţ mare şi veselie tuturor oamenilor şi-i dărui pre toţi, pre cei mari şi pre cei mici,
pre săraci şi pre văduve, pre mişei şi pre cei neputernici, şi tuturor câţi li se cădea milă le deade.
Iar slujba care se făcuse fericitului Nifon se blagoslovi de Teolipt patriarhul şi de tot soborul să se
facă şi să se aşază pretutindenea. Şi tocmiră de făcură şi slujba sfinţiei sale cu vecernie, cu utrănie şi cu
liturghie.
Şi puseră pre chir Iosif să fie arhimandrit într-aceea mănăstire noauă şi-l blagosloviră să facă
liturghie cu bederniţă. Aşijderea toţi câţi vor fi (după) dânsul tot să poarte bederniţă, şi blagoslovenie să
deade de chir Teolipt patriarhul şi de tot soborul, cum şi mai nainte se didease şi să făcuse în Tismana cu
blagoslovenia lui Filotei patriarhul. Şi tocmiră să fie acestea mănăstiri amândoi cinstite într-un chip şi
arhimandrii şi scaune mai mari de cât toate mănăstirile Ţărăi Munteneşti. Şi se făcu lucrul acesta cu mare
legătură şi cu groaznic blestem‖.
Iată şi descrierea măreţului monument de la Argeş, făcută de Gavriil Protul: „Şi sparse mitropoliia
den Argeş den temeliia ei şi zidi în locul ei altă sfântă biserică tot de piatră cioplită şi netezită şi săpată cu
floriu. Şi au prins toate pietrile, pe dinlăuntru den dos, una cu alta, cu scoabe de her cu mare meşteşug şi
au vărsat plumb de le-au întărit. Şi au făcut prein mijlocul tinzii bisericii 12 stâlpi nalţi, tot de piatră cioplită şi
învârtiţi foarte frumos şi minunaţi, carii închipuiesc 12 Apostoli. Şi sfântul oltariu deasupra prestolului încă
făcu un lucru minunat cu turlişoare vărsate. Iar ferestrile bisericii şi ale oltariului, cele de deasupra şi ale
tinzii, tot scobite şi răzbătute din piatră cu mare meşteşug le făcu; şi la mijloc o ocoli cu un brâu de piatră
înpletit în 3 viţe şi cioplit cu flori şi poliit; biserica cu oltariu, cu tinda închipuind svânta şi nedespărţita Troiţe.
Iar pre supt straşina cea mai de jos, împrejurul a toată biserica, făcu ca o straşină tot marmură albă, cioplită
cu flori şi fo(a)rte scobite şi sepate frumos. Iară acoperământul tot cu plumb amestecat cu cositor; şi crucile
pre turle tot cioplite cu flori şi unile făcute sucite; şi împrejurul boitelor făcute tot steme de piatră cioplită cu
meşteşug şi poleite cu aur. Şi făcu un cerdăcel denaintea bisericii pre 4 stâlpi pe marmură pestriţă, foarte
minunat, boltit şi zugrăvit şi învălit şi acela cu plumb. Şi făcu scara bisericii, tot de piatră scobită cu flori şi
cu 12 trepte, sămănând 12 semenţii ale lui Israil; şi pardosi toată biserica, tinda şi altariul, înpreună şi acel
cerdăcel, cu marmură albă. Şi o înpodobi pre dinlăuntru şi pre dinafară foarte frumos, şi toate scobiturile
pietrilor dinafară le vopsi cu lazur albastru şi florile le polei cu aur.
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Şi aşa vom putea spune că adevărat că nu este aşa mare şi sobornică ca Sionul, carele îl făcu
Solomon, nice ca Sfânta Sofia, care o au făcut marele împărat Iustinian, iară cu frămseţea este mai
predesupra acelora‖.
Neagoe le dădea tuturor creştinilor din imperiu dovada că există un pământ al lui Dumnezeu unde
legea sultanului nu are ce căuta, unde nu strigă muezinul şi nu judecă hogea. Un pământ pe care poate
înflori nădejdea că ţapul cu un corn al profetului Daniil va învinge balaurul verde al islamului cotropitor.
Simbolul acesta era săpat în piatră chiar pe clopotniţă: ţapul cu un corn, străpungând balaurul. Şi toţi cei ce
păşeau pe sub ea ştiau ce mesaj să citească!
Neagoe a întemeiat definitiv, în conştiinţa întregii lumi creştine din imperiu, ideea că românii
continuă tradiţia împărăţiilor creştine robite de turci şi că aici este refugiul şi centrul rezistenţei tuturor.
Opera lui Gavriil, Protosul muntelui Athos, ne dovedeşte că cei ce şi-au asumat o vreme greaua sarcină au
fost românii. Nimeni nu a mai reuşit ca Neagoe să reprezinte cu atâta strălucire ideea noului bazileu de la
Târgovişte. Imitatorii lui vor fi, peste mai bine de un veac, Matei Basarab şi Vasile Lupu, iar mai presus de
toţi Constantin Brâncoveanu.
Favorizat de războaiele din Asia Mică ce blocau imperiul şi-i amânau ofensiva spre Viena, Neagoe
a avut instinctul acelui porumbel din basmele noastre care ştie să prindă clipa când munţii nu se bat în
capete. El nu a lăsat să-i scape clipa. Şi în loc să-şi dea frâu liber pornirilor omeneşti de slavă deşartă, s-a
nevoit să dea ţării sale cea mai trainică nemurire: a culturii şi artei. La ea ajunsese în cele din urmă şi
Marele Ştefan al Moldovei.
Secretul înfăptuirilor fără seamăn, la voievodul Neagoe, stă însă şi în echilibrul moral al
personalităţii. Poate că văzând cu ochii săi urmările vieţii lui Radu cel Mare va fi căpătat groaza bolii, dar e
mai sigur că însăşi vocaţia sa a fost aceea a unui om stăpân pe simţurile sale, în care mintea este împărat
trupului, cum va scrie chiar el. Într-un şir de domni pentru care puterea însemna, din păcate, şi frâu liber
pornirilor trupeşti, este neîndoielnic faptul că Neagoe Basarab a avut o viaţă de familie fără pată. Reputaţia
lui morală a fost atât de înrădăcinată la contemporanii săi, încât nimeni nu a avut îndrăzneala să se dea
drept fiu natural al său spre a revendica tronul.
Viaţa l-a încercat din greu şi a primit totul creştineşte, fără cârtire. Mama i-a murit atunci când era
pribeag la Constantinopol. Din trei băieţi şi două fete, a îngropat doi fii, unul mic, altul în care-şi pusese
nădejdea de părinte. Ultimul rămas era nevârstnic atunci când boala necruţătoare de care va muri l-a
avertizat că nu mai are răgaz să-l vadă în vârstă. Supremul examen al omului, moartea, avea să-l dea la
aceeaşi vârstă la care ne va muri celălalt geniu ce a meritat din plin calificativul de „expresie integrală a
sufletului românesc‖ - Mihai Eminescu.
Moartea lui Neagoe, la 39 de ani, în septembrie 1521, ar putea părea o amară nedreptate faţă de
acest creştin ce-şi pusese nădejdea în Dumnezeu. Numai noi, privind în perspectiva timpului, înţelegem că
Dumnezeu l-a luat înainte de a vedea cum apele se revarsă din nou şi cum odată prăbuşită „poarta
Europei‖ - Belgradul - sub loviturile celui mai mare dintre sultani, Soliman Magnificul, lumea se umple iarăşi
de spaimă. A murit în timpul teribilei campanii, cu grija în suflet pentru ţara şi viitorul neamului său, dar
scutit de umilinţa şi înfrângerea în care se va prăbuşi regatul vecin. De grija ce-l stăpânea ştim de la un om
care avea să-şi câştige dreptul la nemurire, dar peste veacuri, spunând într-o scurtă scrisoare toată
năpasta ce ameninţa iar lumea şi făcând-o nu în altă limbă, slavonească, ci pe limba românească. Omul se
chema Neacşu „ot Dlăgopole‖ - Câmpulung Muscel, foarte aproape de capitala Târgovişte, unde se stinge
„Băsărabă Vodă‖.
Boala fără leac şi ameninţarea morţii au făcut din voievodul de la Argeş cel mai mare scriitor al
românilor în epoca veche şi întâiul teolog şi scriitor duhovnicesc de geniu ridicat din mijlocul Ortodoxiei
româneşti. La fel ca păstorul din Mioriţa, care în faţa morţii în loc să se chircească şi să-şi acopere ochii,
căutând să ocolească implacabila lege a vieţii, se ridică la grandioasa viziune a nunţii cosmice şi înfruntă
neantul printr-o creaţie de geniu, Neagoe Basarab a răspuns provocării bolii şi certitudinii sfârşitului
apropiat încordându-şi toate puterile în elaborarea unui grandios testament. Nu în versuri, ca al păstorului
mioritic, ci în câteva sute de pagini ce reprezintă întâia capodoperă, de valoare universală, a culturii
române. Ca şi Mioriţa, ea a ieşit din aceeaşi atitudine în faţa morţii: de a potenţa viaţa prin reflectarea ei în
oglinda cea fără lumină, şi de a se îndrepta spre pragul final cu gândul aşezării, în toate, a rânduielilor de
pe urmă. Tăria unui neam şi măsura sufletească a unei naţii o dă numai cercetarea raportului ei cu
moartea. Şi puţine neamuri sau poate chiar nici unul nu a mai ridicat confruntarea omului cu moartea la
înălţimile ameţitoare ale Mioriţei şi la rodnicia experienţei lui Neagoe Basarab.
Neagoe Basarab şi-a scris Învăţăturile sale cu gândul limpede de a le lăsa fiului nevârstnic, în locul
lui, care avea să plece curând. Dar şi cu gândul de a se împărtăşi tuturor urmaşilor săi, de a nu lăsa să se
risipească comoara adunată într-o viaţă scurtă dar atât de bogată în agoniseli spirituale şi în înfăptuiri. Ar fi
fost de ajuns catedrala de la Argeş şi tradiţia politică ce o lăsa, ca să-i asigure dăinuirea în amintirea
generaţiilor. Dar geniul său i-a pus în mână pana pe care ucenicul călugărilor din Bistriţa olteană şi al
marelui Nifon Patriarhul a dovedit că o poate mânui la egalitate cu cei mai mari, din câţi au scris la vremea
sa şi înainte de dânsul.
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Dacă domnia de numai nouă ani, dar atât de bogată în roade, a lui Neagoe Basarab poate fi
socotită o adevărată minune înfăptuită de un om politic dăruit cu puterea harului, Învăţăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Theodosie au părut la rândul lor o minune, şi mai greu de primit. Unora li s-a părut
că atâta evlavie şi atâta cunoaştere a Scripturii şi Părinţilor Bisericii din partea unui conducător de oameni
este cu neputinţă, ca şi cum cartea de căpătâi a tuturor oamenilor vremii aceleia n-ar fi fost Sfânta
Scriptură. Că românii au reuşit să dea un scriitor creştin încoronat, în stare să se înalţe, în neamul lor, până
la culmi neatinse nici de împăraţii Bizanţului (care şi ei au scris sfaturi către fiii lor) şi nici de stăpânitorii
altor popoare europene, iată şi aceasta este un har de la Dumnezeu către dânşii! Fiindcă nimeni, întradevăr, după regii biblici ai poporului ales n-a mai cuprins atâta omenească orgă de sentimente, de la
rugăciunea sublimă şi smerită la strigătul de luptă şi victorie asupra vrăjmaşului. Deschidă oricine cărţile şi
scrisorile Bizanţului, de la Agapet la Manuil II Paleologul, şi va vedea cât de sus stă, în arta rostirii unei
naturi umane depline, domnul român de la Târgovişte. Citească oricare memoriile şi sfaturile oricărui rege
al altor popoare, şi se va mira cum acest domn de la Dunărea de Jos a putut gândi şi simţi, pe vremea sa,
cu atât de mult mai presus de toţi.
Neagoe Basarab a săvârşit şi minunea de a aşeza literatura română în rândul marilor literaturi ale
lumii, creatoare de capodopere. Cartea lui, încă necunoscută cum se cuvine dincolo de hotare, este una
din cele mai cutremurătoare mărturii omeneşti despre om, iar în lumea noastră dobândeşte o actualitate tot
mai vădită.
Născut într-o lume de obiceiuri crude, o lume care vărsa fără milă şi reţinere sângele omului,
Neagoe Basarab se ridică cu o forţă neegalată de nimeni spre a apăra dogma creştină a unicităţii fiinţei
umane răscumpărate prin jertfa Mântuitorului de sub osândă, şi pe care nimeni nu are dreptul să o răpună
fără dreptate şi judecată. În lumea noastră nimic nu se repetă cu mai multă şi dureroasă insistenţă decât
această propoziţie a demnităţii şi unicităţii omului, cu care se deschid Învăţăturile! Dar nimeni până atunci,
în nici o scriere politică nu s-a oprit atât de mult ca să condamne crima împotriva omului, ca să arate cât de
mare menire i-a fost dată omului de la Dumnezeu. Când se vor aduna într-o zi, la un loc, toate cărţile scrise
de regi sau pentru regi, domnul român li se va dovedi tuturor superior prin această forţă a omeniei sale.
Dar ele sunt totodată adânc înrădăcinate în sufletul neamului nostru, ele sunt suprema expresie a
omeniei lui creştine, a credinţei lui în dreptate, în puterea binelui, în biruinţa legică şi finală a binelui pe
lume.
Nimeni n-a mai întrupat în cultura română cu forţa lui Neagoe această trăsătură fundamentală a
sufletului românesc - credinţa în puterea binelui, în triumful lui final. Fiindcă nimeni nu a legat-o mai strâns
de credinţa şi iubirea pentru Cel de Sus. Neagoe Basarab, binecredinciosul domn român, a dat cea mai
înaltă cugetare creştină în problemele stăpânirii şi conducerii oamenilor. Nici învăţatul episcop Boşsuet,
autorul, peste două secole, al cărţii intitulate Politica scoasă din înseşi cuvintele Scripturii Sfinte nu a reuşit
să facă din duhul creştin şi puterea lumească o alcătuire atât de firească. Prin Neagoe Basarab, românii au
dat lumii un model de cugetare politică umană şi creştină neatins şi nedepăşit de nimeni. Cartea domnului
român, cu cât se va studia mai adânc, în comparaţie cu toate cărţile de acest soi, se va ajunge la această
încheiere.
Dar nu numai un gânditor politic creştin şi român era Neagoe, nu numai un scriitor politic a cărui
artă a scrisului a atins culmi reîntâlnite, ci şi un uriaş cugetător religios al neamului nostru. Multă vreme
învăţaţii laici s-au înfruntat cu argumentul că atâtea pagini închinate lui Dumnezeu nu pot să fie decât ale
unui călugăr, făcându-se a nu vedea că atâtea pagini despre stăpânire, diplomaţie şi războaie nu au cum
să fie ale unui călugăr, dacă acel călugăr nu ar fi fost şi oştean şi şef de stat!
Ceea ce nici unul dintre ei n-a băgat însă de seamă este nu numărul de pagini în care se vorbeşte
despre cele dumnezeieşti, ci geniul cu care acest lucru se face, extraordinara capacitate de cuprindere,
într-o sinteză a dogmaticii, moralei şi spiritualităţii creştine. A trebuit să se lămurească, după aproape un
secol de ceartă între oameni ce se băgau unde nu aveau pregătire, şi să-şi primească adevăratul răspuns
(11). Învăţăturile lui Neagoe Basarab sunt întâiul nostru tratat de dogmatică, de morală, de spiritualitate
creştină. Voievodul format printre călugării de la Bistriţa în aceeaşi măsură în care s-a format la curtea de
la Târgovişte este primul nostru mare teolog şi primul cugetător filocalic al Bisericii Ortodoxe Române.
Toată opera lui Neagoe Basarab este o „filocalie‖ şi am putea spune că el încearcă prima oară să
facă din domnie o „filocalie‖. Învăţăturile lui Neagoe Basarab sunt „Filocalia‖ omului politic, cum este
Filocalia manualul monahului şi al creştinului dornic de desăvârşire. A purta duhul Filocaliei peste apele
întunecate şi adesea însângerate ale politicii a fost geniul şi unicitatea lui Neagoe Basarab. Şi a face din
politică o slujire a dreptăţii şi a binelui a fost poate una din misiunile încredinţate neamului nostru, până în
zilele de acum.
A fost o minune toată domnia lui Neagoe Basarab. A fost o minune scrierea unei asemenea cărţi în
timpul în care apărea Machiavelli. A fost o minune dăinuirea şi renaşterea neamului nostru după atâtea
încercări, întărit de duhul încrederii în triumful dreptăţii.
Arhim. CIPRIAN
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Zamfirescu, vol. I, Bucureşti, 1969 (colecţia „Lyceum‖, p. 74).
8. I. C. Filitti, Despina, princese de Valachie, fille presumee de Jean Brankovith, extras din „Revista istorică română‖, I, 1931, p.
241-250. Ion-Radu Mircea, care a identificat numele mamei Despinei, crede că era şi ea un copil din flori al despotului, soră numai
după tată cu Elena Rareş, care este cunoscută ca fiică legitimă a despotului Ioan. Vezi De l'ascendance de Despina, epouse du
voevode Neagoe Basarab, A propos d'une inscription slavonne inedite, în „Romanoslavica‖, X, 1964, p. 435-437.
9. Cronica lui Macarie în Cronicile slavo-române publicate de Ioan Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P. P. Panaitescu,
Bucureşti, 1959 şi Literatura română veche..., I, p. 173 numeşte pe Maxim „adevărat fiu al luminii‖ şi adaugă că a fost „înălţat de
arhiereii moldoveni la rangul de mitropolit‖, ceea ce arată legăturile Bisericii din Ţara Românească cu cea din Moldova. Soli a sa de
pace ocupă în cronică un rol însemnat, dar argumentul comunităţii de neam apare nu aici, ci în Cronica lui Ureche: „pentru că sunt
creştini şi de o seminţie‖. Adaosul lui Ureche nu lasă nici o îndoială asupra înţelesului acestor cuvinte : ele nu se referă la rudenia
celor doi domni, cum susţin unii istorici, ci la faptul că aparţin aceluiaşi popor. Maxim Brancovici a fost canonizat de Biserica sârbă
în cuprinsul căreia şi-a sfârşit zilele, zidind mănăstirea Kruşedol. Viaţa lui a fost tipărită şi tradusă după ediţia din „Glasnik‖ de
Haşdeu în Arhiva istorică a României‖, II, p. 65-68.
Cităm de aici: „Alungat din pasă şi din patrie, fericitul Maxim luă cu el moaştele fratelui său şi ale părinţilor săi şi merse la
Radu, domnul Munteniei, carele fiind iubitoriu de Hristos îl primi cu bucurie sufletească şi cu veselie şi-i dete loc de odihnă ca şi în
patrie. Dar diavolul duşman al faptelor bune aţâţă răsbel între domnii ambelor Dacii, Radu şi Bogdan vodă, şi era aproape să se
înceapă bătălia, când iată fericitul Maxim sbură ca o pasăre în mijlocul ambelor armate şi prin dumnezeiasca înţelepciune a minţii
sale alină pe amândoi domnii, carii întăriţi prin dragoste s-au întors fiecare pe acasă, lăudând pe Dumnezeu şi pe sfântul, pe care
amândoi îl luară în dragoste. Atunci Maxim fără voia lui fu înălţat şi hirotonit la tronul mitropolitan al Munteniei‖ (p. 67). Mănăstirea
Kruşedol a fost zidită cu ajutorul lui Neagoe Basarab şi există donaţii ale sale şi ale doamnei Despina la Kruşedol.
De observat că şi pentru autorul necunoscut al Vieţii..., Ţara Românească şi Moldova sunt „amândouă Daciile‖, deci ideea unităţii
de neam a românilor apare şi aici. Grigore Ureche consemna o tradiţie rămasă printre moldoveni, dar ne-consemnată de Macarie,
atunci când spunea că Maxim a folosit argumentul apartenenţei la acelaşi neam.
10. Aurelian Sacerdoţeanu, Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române, Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul lui Neagoe Basarab
(1512-1521) în „Romanoslavica‖, X, 1964, p. 405-434. La p. 412 este reprodus fotografic sigiliul atârnat la hrisovul lui Vlad cel
Tânăr din 17 august 1511. Asemănarea cu stema ţării e clară, şi după această dată va fi izbucnit şi conflictul.
11. Dr. Antonie Plămădeală, Neagoe Basarab, domn al culturii româneşti, în vol. „Dascăli de cuget şi simţire românească‖,
Bucureşti, 1981.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 598-619, Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab.
Neagoe Basarab – lucrător al rugăciunii minţii, ocârmuitor al ţării
Radu Hagiu - 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‖. .
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.
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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‖.
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, 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”.
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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 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”. ‖
Sursa - Revista Familia ortodoxă, nr. 9 (80)/ septembrie 2015
SFINTE MOAȘTE
Canonizarea Sfântului Voievod Neagoe Basarab a fost hotărâtă în ședința de lucru a Sfântului
Sinod din 8-9 iulie 2008. Proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la București, de praznicul Sfântului
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pe 26 octombrie.
Mănăstirea Curtea de Argeș - mormintele din pronaos.
În pronaosul bisericii se află mormintele ctitorilor
principali: Neagoe Basarab (+1521), piatra de mormânt a
monahiei Platonida - Doamna Despina - (+1554), soția lui
Neagoe Basarab, piatra de mormânt a Doamnei Stana
(Sofronia) (+1531), fiica lui Neagoe Basarab și soția lui Ștefăniță
Vodă al Moldovei.
Tot aici se află și piatra de mormânt a voievodului Radu
de la Afumați (+1529), soțul Doamnei Ruxandra, fiica lui Neagoe
Basarab, cel ce în anul 1526 a pus de s-a zugrăvit biserica ,
precum și mormintele regilor Carol I și Elisabeta, Ferdinand și
Maria.

SFÂNTUL IERARH MARTIR ANTIM IVIREANUL, MITROPOLITUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI
(27 Septembrie)
TROPAR, GLASUL 1

Sfinte Părinte Ierarhe Antim, după vrednicie ai fost rânduit păstor şi
învăţător turmei tale, şi cu înţelepciune dumnezeiască ai revărsat râurile
sfintelor tale cuvinte. Viaţa ai pus-o pentru păstoriţii tăi şi cununa muceniciei
ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe Care roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe
Antim, să dăruiască pace şi mare milă celor ce săvârşesc sfântă pomenirea
ta.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Cel mai învăţat şi mai talentat mitropolit care a stat vreodată pe
scaunul mitropoliei Ţării Româneşti (1) bărbat de cinste, evlavios şi
împodobit cu virtuţile ce se potrivesc cu vrednicia arhierească, Antim
Ivireanul a rămas o icoană înconjurată cu evlavie şi cu recunoştinţă pentru
tot ce a înfăptuit în ţară şi în Biserica Ortodoxă Română, împodobită cu
nimbul muceniciei.
Era, cum s-a spus, „o vistierie de daruri, ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor‖, menit de
Dumnezeu pământului românesc, din Iviria lui îndepărtată. Au prisosit în sufletul lui virtuţi alese, un buchet
făcut din toate talentele, o simfonie de inspiraţii şi de melodii. N-a îngropat nici un talant şi pe toţi i-a înmulţit
(2), fiind „singurul vlădică de mai multe ori artist‖ (3).
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Datele pe care le cunoaştem astăzi despre Mitropolitul Antim, înainte de venirea sa în Ţara
Românească, au rămas tot sărace. Din izvoare sigure se ştie că era de origine georgiană (din Iviria,
denumire veche a Georgiei sau Gruziei de azi, din sudul Uniunii Sovietice). Părinţii săi se numeau Ioan şi
Maria şi el primise la botez numele de Andrei. Anton-Maria del Chiaro, secretarul de limba italiană al lui
Constantin Brâncoveanu, l-a cunoscut personal pe Antim şi ne-a lăsat despre el însemnări preţioase. El
afirmă că era georgian de origine şi că a căzut din fragedă tinereţe rob, probabil la turcii care invadau
deseori Georgia, era „înzestrat cu talente rare‖ şi „a ridicat la perfecţiune arta tipografică‖ (4). El însuşi, în
marea majoritate a cărţilor tipărite sau traduse, se numeşte fie „Antim Ivireanul‖ (5), fie „Antim, georgian de
neam‖ (6), fie „Antim ieromonahul, tipograful din Iviria‖ (7). Aceasta dovedeşte, printre altele, că el nu şi-a
uitat niciodată ţara sa natală şi a căutat să-i sprijine ridicarea ei culturală, punând bazele primei tipografii
naţionale, produs al atelierelor tipografice româneşti. La rugămintea lui Vahtang al VI-lea, l-a trimis pe
ucenicul său, Mihai Iştvanovici, în Georgia, unde, împreună cu colaboratorii săi, meşteri români şi
autohtoni, au tipărit prima carte georgiană: Evangheliarul în anul 1709, la Tbilisi.
Nu cunoaştem când s-a născut Antim şi în care parte a Georgiei. Se ştie de la Del Chiaro că
numele său mirenesc de la botez era Andrei. Se presupune că în robie a învăţat şi a cunoscut, pe lângă
limba sa maternă, greaca veche şi cea nouă, turca, poate şi araba, deşi în epilogul Ceaslovului greco-arab
din 1702 spune că „limba arăbească mi-e străină‖. A cunoscut şi slava veche şi şi-a însuşit la perfecţie
limba română, pe care el o numea „limba dulce românească‖ şi căreia i-a dat, prin Didahii, „mlădiere,
putere şi lirism‖ (8).
Un capitol discutat din viaţa Mitropolitului Antim l-au constituit multă vreme împrejurările în care el a
scăpat din robie, locul unde şi-a însuşit arta tipografică, în care avea să exceleze, şi data venirii sale în
Ţara Românească. Aprofundările din ultimul timp datorate şi cercetătorilor gruzini par să lămurească
aceste aspecte mai puţin cunoscute ale vieţii sale mult frământate.
Pornindu-se de la o scrisoare a Patriarhului Dositei al Ierusalimului (9), cu sediul la Constantinopol,
adresată catolicosului Georgiei, în care i se plângea că n-are cine să-i traducă în limba greacă scrisorile ce
i le trimite, şi „de mii de ori v-am rugat să ne trimiteţi un sclav pe care sa-l educăm şi să-l învăţăm ca sa ne
ajute la corespondenţa noastră‖, pare că lămureşte în ce scop a fost răscumpărat Antim din robie şi cu ce
s-a ocupat mai bine de un sfert de veac (10). El, care, în afară de limba materna, stăpânea şi pe cea
grecească, a fost răscumpărat în perioada când patriarhia din Ierusalim era la Constantinopol şi avea
nevoie de un om care să traducă din georgiană. În timpul şederii sale, datorită talentelor şi a uimitoarelor
sale energii, de care avea să dea dovadă în activitatea pe care a desfăşurat-o în Ţara Românească, a
impresionat pe cei din jur cu arta sa de caligraf, sculptor, desenator şi lucrător în broderie. La
Constantinopol a ajuns prin muncă şi la oarecare stare materială, căci în conflictul ce s-a ivit între el şi
Brâncoveanu, în anul 1712, găseşte prilejul să-i amintească voievodului ca nu nevoile l-au adus în Ţara
Românească şi nici dorinţa de parvenire: „Eu aici în ţară n-am venit de voea mea, nici de vreo sărăcie sau
lipsă...‖ (11).
Aceste fapte îndreptăţesc să se creadă că Antim a venit în Ţara Românească din patriarhia
Ierusalimului, atunci cu sediul în Constantinopol, la recomandarea Patriarhului Dositei, adresată lui
Constantin Brâncoveanu (12). Ierarhul a petrecut mult timp la Bucureşti şi avea, cum arăta N. Iorga, „rolul
de supraveghetor al credinţei, de organizator al silinţelor pentru cultură, de sfetnic ascultat în cele
religioase‖ (13). Probabil că Dositei l-a convins pe Brâncoveanu să folosească serviciile lui Antim în
planurile sale de înviorare a culturii româneşti, care coincideau şi cu planurile lui de difuzare a culturii
greceşti în toată lumea ortodoxă (14).
Din Constantinopol, mai verosimil, ni se pare ca Antim să fi venit mai întâi la Iaşi, unde fusese
înfiinţată tipografia grecească la mănăstirea Cetăţuia în 1680, cu cheltuiala neobositului ierarh, care,
împreună cu Patriarhul Partenie al Alexandriei, a vizitat Iaşul şi pe mitropolitul Dosoftei al Moldovei.
Presupunem că în jurul acestei date, Antim a ajuns să lucreze în cadrul tipografiei puse sub conducerea
ieromonahului Mitrofan, ajuns mai târziu episcop la Buzău (1691-1702), ajutând la ornamentarea cărţilor.
„Aici ar fi putut învăţa arta tipografiei şi tot aici ar fi putut studia limbile slavonă şi română‖ (15).
La Iaşi, Antim îl va fi cunoscut şi pe mitropolitul Dosoftei şi va fi fost mişcat de patriotismul operei
sale culturale pentru românizarea cultului în Biserica Moldovei şi va fi fost şi el câştigat pentru această
luptă pe care o va desfăşura în Ţara Românească. Amintim că la Bucureşti, în 1694, Antim a tipărit o
Psaltire „care e, practic, identică cu cartea lui Dosoftei din 1680, prezentând foarte puţine modificări‖ (16).
Argumentarea adusă de Dosoftei în prefaţa Liturghierului său din 1679 în Cuvânt de'preună către toată
seminţia rumânească pentru justificarea slujirii liturghiei în limba română este întocmai folosită şi de Antim
în prefaţa Evhologhionului tipărit la Râmnic în 1706, care cuprinde în primul volum Liturghierul (17). Cei doi
ierarhi cărturari se găsesc astfel uniţi prin opera lor, închinată culturii şi Bisericii Ortodoxe Române, prin
care se desăvârşea iniţiativa diaconului Coresi.
Considerăm că, dacă Antim s-a aflat în Moldova, nu este imposibil să fi venit acolo împreună cu
Mitrofan sau să fi fost chemat de acesta ulterior. Ajuns la Bucureşti, el şi-a început activitatea la tipografia
mitropoliei înfiinţată în anul 1678, condusă de episcopul moldovean Mitrofan al Huşilor, refugiat la curtea lui
Brâncoveanu.
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În vara anului 1691, acesta este numit episcop al Buzăului, iar lui Antim i se încredinţează
conducerea tipografiei de la Bucureşti, ajunsă „Tipografia domnească‖. Cum Mitrofan transferase o parte
din utilajul tipografiei la Buzău, Antim repune tipografia în stare de funcţionare. În octombrie 1691, el scoate
de sub teascuri prima carte: Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon (18), în traducerea
grecească modernă a lui Hrisant Notara, nepotul lui Dositei şi urmaşul său în scaunul patriarhiei de
Ierusalim; cu acesta Antim va avea legături toată viaţa, când bune, când mai rele.
Dacă viitorul mitropolit a venit în ţară monah sau a primit cinul monahal în Ţara Românească,
părerile sunt împărţite (19).
Fapt este că, în cei 26 de ani petrecuţi în Ţara Românească, modestul şi străinul ieromonah Antim
avea să se identifice cu aspiraţiile şi năzuinţele ţării sale adoptive, devenită a doua sa patrie, să depună
toate eforturile, priceperea şi talentele sale multiple în slujirea şi ridicarea ei pe scara culturii, în eliberarea
ei de sub dominaţia otomană, până la supremul sacrificiu al vieţii. Pentru a înţelege mai bine contribuţia
operei sale, va trebui să avem în vedere starea lucrurilor din Ţara Românească în jurul anului 1700.
Întinsele latifundii ale familiilor boiereşti, în frunte cu aceea a Cantacuzinilor, condamnau ţărănimea
aservită la sărăcie şi exploatare fiscală. În vremea lui Constantin Brâncoveanu, numărul birurilor se ridicase
la patruzeci şi două, iar cei care nu puteau plăti, ca să scape de urmărire, fugeau de pe moşii şi astfel
satele se băjeneau. Principala cauză a fiscalităţii excesive din timpul acestui domnitor au constituit-o
cererile nenumărate de bani şi provizii ale turcilor, impuse de criza politică şi economică de după
despresurarea Vienei. La aceste cumplite greutăţi se suprapuneau şi abuzurile aparatului fiscal folosit de
Brâncoveanu, corupţia şi viaţa morală scăzută.
Toate aspectele negative ale societăţii româneşti din acest timp aveau să se oglindească în opera
lui Antim Ivireanul. El le va critica fără menajament de la înălţimea amvonului celor două catedrale, de la
Târgovişte şi de la Bucureşti, în vestitele lui Didahii, cu dorinţa de a le îndrepta, căci „într-acel jug ce trageţi
voi, trag şi eu‖.
Sub aspectul cultural, „epoca lui Brâncoveanu, care reprezintă punctul culminant al unei evoluţii de
două veacuri, înfăţişează o interesantă încrucişare a două influenţe diferite: una venită direct din Occidentul
catolic şi romanic: influenţa italiană, iar alta venită din sud-răsăritul ortodox: influenţa grecească‖ (20). În
timpul, lui Constantin Brâncoveanu, Ţara Românească ajunge focarul din care radia lumina culturii în tot
Orientul ortodox, aflat sub apăsarea musulmană.
Sub aspectul naţional, în artă, în arhitectură, în pictură, epoca aceasta a creat un stil propriu, stilul
brâncovenesc.
Din câte cunoaştem, începuturile vieţii lui Antim Ivireanul în Ţara Românească au fost modeste şi
munca lui destul de dificilă şi de îndelungată. Dintre activităţile lui numeroase, în care a strălucit ca nimeni
altul, una mai ales se împleteşte cu întreaga lui viaţă, aceea de tipograf. El rămâne, alături de Coresi, cel
mai mare tipograf al culturii noastre medievale (21).
A tipărit sau a supravegheat imprimarea a 64 (65) de cărţi de diferite mărimi. Sunt lucrate de el 38
de volume. Celelalte, de ucenicii săi: ipodiaconul Mihai Iştvanovici, Gheorghe Radovici şi ieromonahul
Dionisie Floru. După limbă, 30 de cărţi s-au tipărit în greceşte, 24 în româneşte, una în slavoneşte, 8 în
câte două limbi - din care: 5 slavo-române, 2 greco-arabe, una greco-română - şi altele în trei limbi: greacă,
slavonă şi română. Antim are 4 lucrări ale lui, la zece le-a scris predosloviile, pentru cinci a întocmit
versurile, la şase a scris cuvântul de iertăciune de la sfârşit, iar şase cărţi sunt traduse de el în limba
greacă. Şase volume au fost tipărite cu cheltuiala lui Antim, cinci cu blagoslovenia sa, iar zece, date de
pomană cititorilor.
După cuprins, tipăriturile lui Antim se grupează în: cărţi pentru întărirea Ortodoxiei şi combaterea
calvinismului şi a catolicismului, de slujbă bisericească, de îndrumare religioasă şi filosofică şi cărţi
populare.
După criteriul nevoilor, aceste opere au căutat să răspundă cerinţelor lăuntrice ale neamului
românesc şi problemelor externe ale ţării. Strădaniile domnitorului şi ale neobositului mitropolit urmăreau să
aducă în cuprinsul graiului şi al cugetării româneşti marile valori ale gândirii timpului, îndeosebi pe cele
religioase. Prin ele se deschid larg căile traducerilor, înnoirii culturii şi şlefuirii limbii. Prin cărţile româneşti
date la lumină, înzestratul ierarh a pus temeliile vechii noastre limbi bisericeşti.
Tălmăcirile în româneşte ale Mitropolitului Antim au subminat în mare parte curentul slavon,
predominant în cancelarii şi în Biserică până în pragul veacului al XVII-lea, şi apoi pe cel grecesc de la
curţile Cantacuzinilor şi ale lui Brâncoveanu. Antim Ivireanul a iubit cu împătirnire tiparul şi solul său:
cartea. Le-a închinat vistieria darurilor sale. A practicat acest meşteşug sub toate aspectele şi s-a pregătit
pentru toate măiestriile pe care le cere. Despre tipar şi roadele lui are această înaltă părere: „Slăvitul
meşteşug al tipografiei să nu fie folosit împotriva Bisericii şi Legii, ci pentru folosul ţării‖ (22).
Între anii 1694-1701, pentru meritele sale dovedite ca tipograf şi ieromonah, Antim avea să fie mutat
la Snagov ca egumen, unde, „pe lângă treburile de gospodărire a domeniilor mănăstirii, a pus bazele unei
mari tipografii, cu posibilităţi de imprimare în mai multe limbi, tipografie independentă de cea bucureşteană.
Cea mai mare parte a utilajului, inclusiv turnarea literelor, era construită de mâna sa de artist‖ (23).
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Aici, Antim a iniţiat o şcoală de imprimerie, „care a împământenit pentru totdeauna acest meşteşug
la noi‖. În ea s-au format cei trei mari conducători de tipografii de mai târziu: Mihail Ştefanovici (sau
Iştvanovici), Gheorghe Radovici şi Dionisie Floru. De la ei au deprins meşteşugul numeroşi tipografi întâlniţi
în tot veacul al XVIII-lea, la Bucureşti, la Râmnic şi la Buzău (24). La Snagov au fost tipărite un număr de
14 cărţi: 7 în limba greacă, 4 româneşti, una slavonească, una greco-română, una greco-arabă. Cartea
grecească avea preponderenţa numerică, urmare a influenţei culturii greceşti exercitate de ierarhii greci de
la curtea lui Brâncoveanu (25).
După plecarea lui Mihai Iştvanovici în Ardeal, trimis de Constantin Brâncoveanu să tipărească la
Alba-Iulia cărţi în apărarea Ortodoxiei româneşti, Antim publică, în 1699, în limba greacă, o Mărturisire
ortodoxă, la îndemnul şi cu cheltuiala acestui domnitor, ca răspuns la propaganda romano-catolică. Cu
acelaşi scop se răspândeşte în limba română Cartea sau lumina cu drepte dovediri din dogmele Bisericii
Răsăritului asupra dejghinării papistaşilor, descoperită şi aşezată de prea învăţatul ieromonah Maxim
Peloponniseanul..., de smeritul întru ieromonahi Antim Ivireanul, pentru ca să se dea în dar pravoslavnicilor
(26).
Sub supravegherea lui Antim, la începutul anului 1700, Gheorghe Radovici tipărea la Snagov, în
limba română, Învăţături creştineşti foarte de folos acum întâi scoase de pre limba grecească pre limba
rumânească... Lucrarea a fost tradusă de ieromonahul Filothei sin agăi Jipei „ot mitropolie‖, care a tradus şi
Floarea darurilor, tipărită la Snagov „de smeritul ieromonah Antim Ivireanul‖.
Ieromonahul Filothei, contemporan cu Antim Ivireanul, „se numără printre luminătorii neamului
românesc de la sfârşitul veacului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea‖ (27).
El este muzicianul care a contribuit la triumful cântării româneşti în Biserică, prin compunerea primei
Psaltichii româneşti în 1713, cu îndemnul şi cu binecuvântarea mitropolitului Antim Ivireanul (28).
Din 1701, Antim se strămută la Bucureşti, unde îşi va relua activitatea de tipograf întreruptă cândva,
deşi va continua să funcţioneze ca egumen al Snagovului, atestat până la 21 mai 1704. Cauzele care au
dus la plecarea lui de la Snagov, fără să fi renunţat formal la egumenat, nu ne sunt cunoscute. Cu plecarea
lui Antim, va înceta şi funcţionarea tipografiei de aici. Activitatea neîntreruptă la tipografia mitropoliei până
în 1705 constituie a doua cotitură a vieţii lui: „aceasta este perioada unei rodnice activităţi tipografice şi
artistice, este perioada în care pregătirea sa culturală şi teologică s-a dezvoltat ulterior, este perioada în
care a căpătat încrederea deplină a domnului, a curţii şi a tuturor învăţaţilor, greci mai ales, trăitori în
preajma lui Constantin Brâncoveanu‖ (29).
În aceşti ani de strădanii la Bucureşti (1701-1705) tipăreşte 15 cărţi: 11 în limba greacă, apărute sub
influenţa curentului grecesc de la curte, două româneşti, una slavo-română şi una greco-arabă (30).
Munca pe care Antim Ivireanul a desfăşurat-o atât la Bucureşti cât şi la Snagov, calităţile sale
deosebite de teolog învăţat şi artist, împrejurările care au dus la demiterea episcopului Ilarion de la Râmnic,
acuzat de simpatie faţă de catolici, l-au făcut să fie ales episcop al Râmnicului, fără ca el să fi gândit sau să
fi urmărit această demnitate. În ziua de 17 martie 1705, Antim a fost hirotonit episcop al Râmnicului, în
Bucureşti, de către mitropolitul Teodosie şi de către alţi arhierei aflaţi atunci în capitală. Mutându-se imediat
la Râmnic, noul ierarh şi-a luat cu el şi utilajul tiparniţei de la Snagov, „rodul muncii sale‖, pentru secţiile
greacă şi română. Pentru secţia arabă, teascul fusese dăruit în 1704 Patriarhului Antiohiei, Atanasie al
IV-lea Dabbas, care l-a instalat în oraşul Alep, din Siria.
Ca episcop, nu era uşor să redreseze o eparhie unde propaganda catolică îşi câştigase teren,
pentru care motiv şi fusese depus înaintaşul său. A trebuit să întărească disciplina în rândul clerului şi în
mănăstiri, să ridice nivelul de pregătire a slujitorilor, să desfăşoare o activitate pastorală atât la centru cât şi
în cuprinsul eparhiei. Se zidesc biserici noi, altele se restaurează, se înfrumuseţează cu picturi inspirate din
trecutul istoric. Pretutindeni va fi trebuit să fie „ostenitoriu Kir Antim, episcopul Râmnicului‖, aşa cum o arată
pisania din pridvorul mănăstirii Cozia lui Mircea cel Bătrân, care a fost pictată din nou şi i s-a adăugat
pridvorul în 1706-1707. Ostenitor va fi fost şi la Cotmeana, metohul Coziei, ca şi la mănăstirea Govora,
unde i se păstrează portretul, la Fedeleşoiu, metohul Coziei, unde i se păstrează de asemenea portretul.
La acestea şi la altele a fost cu îndemnul, cu prezenţa şi cu osteneala sa (31). Documentele episcopiei
Râmnicului vorbesc despre grija întâistătătorului ei pentru mărirea averilor episcopiei, prin cumpărări de
pământuri, vii, mori şi păduri, din veniturile cărora se reparau şi se înfrumuseţau cu picturi biserici, iar altele
se zideau din temelii (32).
Fapt important, cunoscut astăzi, la Râmnicu-Vâlcea în 1705, episcopul Antim Ivireanul deschide o
„şcoală de pomană‖ - adică gratuită, pentru copii, pentru care aduce ca dascăl pe ardeleanul Ivan
Făgărăşeanul, de la şcoala din Câmpulung. Când ajunge mitropolit, înfiinţează o a doua „şcoală de
pomană‖ în acest oraş, folosind pe dascălul amintit (33). Şi la ctitoria sa, mănăstirea „Toţi Sfinţii‖, înfiinţează
şcoală pentru copii şi de pregătire a viitorilor preoţi, cu durata de 2 şi 4 ani. Înfiinţarea, la vremea sa, a trei
şcoli pentru copii cu învăţământ gratuit era o operă unică în învăţământul românesc. Trebuie să
recunoaştem astăzi că el este cel care a pus începutul învăţământului şcolar gratuit în Ţara Românească,
şi acesta este unul din marile merite ale mitropolitului Antim, cunoscut abia în timpul din urmă.
Cea mai bogată activitate o desfăşoară Antim la Râmnic, în cei „trei ani fără două luni‖, tot ca editor
şi tipograf.
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Prima carte, apărută în septembrie 1705, în limba greacă, a fost Tomul bucuriei (Tόμος ταράς), o
lucrare de doctrină ortodoxă şi de combatere a învăţăturilor romano-catolice. Cheltuielile au fost suportate
de Patriarhul Dositei al Ierusalimului, iar tipărirea cărţii în 792 de pagini, cu 40 de rânduri pe pagină, a fost
făcută de „prea învăţatul episcop al Râmnicului, domnul Antim din Ivir‖. Această culegere de texte, „ce
combăteau primatul papal, a dus la stingerea definitivă a focarelor schismatice‖ (34).
Pe lângă pericolul prozelitismului catolic, cu urmări atât de grele mai ales pentru românii din Transilvania, o
primejdie pentru limba română o reprezenta atunci şi „puzderia de cărţi greceşti tipărite la Bucureşti, la
Snagov‖, ca şi acum la Râmnic, de neobositul episcop Antim. El va înţelege acest pericol „ce ameninţa pe
români şi va pune stavilă acestor tendinţe. Nu luptase oare şi Georgia, cu sute de ani mai devreme, pentru
aceeaşi cauză? Antim cunoştea nevoile poporului şi se va face ecoul păstoriţilor săi: va tipări în româneşte
cărţile capitale „de slujbă bisericească, multe dintre ele pentru prima dată‖ (35). De aceea, el are marele
merit că, prin cărţile româneşti date la lumină, începând de la Râmnic, „a pus temelia vechii noastre limbi
bisericeşti‖(36).
În timpul scurt cât a stat la Râmnicu-Vâlcea - doi ani şi zece luni -, el a făcut din reşedinţa episcopiei
„un focar de lumină şi un centru de cultură religioasă şi naţională‖ (37).
Activitatea de la Râmnic este întreruptă din nou şi o altă cotitură în viaţa lui Antim avea să-l ducă pe
treapta cea mai înaltă a ierarhiei bisericeşti, aceea de mitropolit al Ungrovlariiei, vreme de peste opt ani, în
care desfăşoară de asemenea o activitate prodigioasă. L-au adus la această demnitate meritele sale
personale şi înaltul prestigiu de care se bucura în ţară şi în tot Orientul ortodox.
Bătrânul mitropolit Teodosie, care a murit la 27 ianuarie 1708, lăsase cu limbă de moarte ca
scaunul său să fie încredinţat episcopului Râmnicului, lui Antim Ivireanul (38). Într-adevăr, soborul
vlădicilor, care cuprindea pe Patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notara, pe Patriarhul Alexandriei, Gherasim
Palladas, aflaţi atunci la curtea lui Constantin Brâncoveanu, împreună cu egumenii mănăstirilor, cu boierii
chemaţi, între care Cantacuzinii ocupau, primele locuri, cu asentimentul voievodului Constantin
Brâncoveanu, au ales ca mitropolit pe Antim al Râmnicului.
Primindu-se confirmarea alegerii din partea Patriarhului Ecumenic Ciprian, la 21 februarie 1708 i s-a
făcut „strămutarea‖ canonică de la episcopia Râmnicului în scaunul mitropolitan, iar a doua zi, în Duminica
Ortodoxiei, a fost instalat sărbătoreşte în scaunul de mitropolit al Ţării Româneşti (39). După slujba de la
mitropolie, relatează Radu Greceanu, Constantin Brâncoveanu „au trimis pre dumnealui Ştefan
Cantacuzino, marele postelnic, cu carâta cea frumoasă domnească şi cu alai frumos la sfânta mitropolie,
de l-au procalisit (= l-au poftit) să vie la curte, pe carele, aducîndu-l pre scara cea mare, pen divan, s-au
împreunat cu măria sa vodă, sărutându-i măria sa mâna şi făcându-i oraţie de păstoria ce i s-au dat‖.
La urările lui Brâncoveanu, mitropolitul Antim a răspuns printr-o cuvântare în limba română, păstrată
în fruntea tuturor manuscriselor Didahiilor, „plină de poezie şi de patos, izvorâtă din căldura elocinţei sale,
înălţătoare şi elocventă, cum nici un mitropolit nu mai rostise alta în româneşte până atunci‖ (40).
Cuvântarea era mărturisirea unui crez al vieţii sale dăruită slujirii lui Dumnezeu şi păstoriţilor săi, ca şi
cuvântul unui apostol.
Pornind de la textul Sfintei Evanghelii de la Matei 4, 19: „Veniţi după Mine şi vă voi face pre voi
pescari de oameni‖, Antim arăta cu smerenie că nu meritele sale l-au ridicat, ci Dumnezeu l-a rânduit şi l-a
pus „om mic fiind şi smerit‖, păstor mic, „Dumnezeu n-au căutat la micşorarea şi netrebnicia mea, nu s-au
uitat la sărăcia mea şi la streinătatea mea, n-au socotit prostia şi neştiinţa mea, ci au căutat la bogăţiia şi
noianul bunătăţii sale şi au acoperit de cătră oameni toate spurcăciunile şi fărădelegile mele, carele sunt
mai multe decât perii capului mieu şi decât năsipul mării şi m-au înălţat, nevrednic fiind, la această stepenă
şi mare vrednicie a arhieriei. Şi m-au trimis la dumneavoastră să vă fiu păstor, părinte sufletesc, rugător
cătră Dumnezeu pentru buna sănătatea şi spăseniia dumneavoastră şi a cinstitelor dumneavoastră case
purtători de grijă la cele ce ar fi spre folosul mântuiţii şi să vă fiiu de mângâiere la scârbele robiei cei
vaviloneşti a lumii aceştiia, ca Ieremiia norodului lui Dumnezeu şi ca Iosif, al unsprăzecile fecior al
patriarhului Iacov, egiptenilor; şi dinpreună cu dumneavoastră să pătimesc la toate câte va aduce ceasul şi
vremia, pentru care lucru am datorie să priveghez cu osârdie şi făr' de lene, zioa şi noaptea şi în tot ceasul,
pentru folosul şi spăseniia tuturor de obşte, învăţându-vă şi îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu, pre
calea cea dreaptă.
Şi dumneavoastră încă aveţi datorie, cele ce veţ cunoaşte că vă învăţ, făr'de făţărie şi făr'de
vicleşug, vă îndemn să le primiţ şi să le faceţ, pentru folosul cel sufletesc al dumneavoastră şi să vă
supuneţi ascultării, că acea ascultare ce o faceţi mie, o faceţi lui Hristos...‖.
Mitropolitul Antim se smerea pentru marea sa chemare în faţa lui Dumnezeu, dar ţinea să atragă
atenţia celor de faţă ce datorie le revenea, fără menajamente, faţă de el, ca arhiereu al lui Hristos. De
aceea le-a vorbit în limba română, limba poporului pe care avea să-l păstorească.
„Scârbele robiei cei vaviloneşti a lumii aceştiia‖, la care se referea, erau pentru Ţara Românească,
unde Mitropolitul Antim fusese trimis de Dumnezeu ca proorocul Ieremia, opresiunea turcească. Ca şi
acesta s-a dus în robie, departe de ţara sa şi a fost omorât; Antim îşi proorocea sfârşitul vieţii sale.
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Activitatea şi opera lui ca mitropolit este bogată şi variată şi despre ea şi autorul ei s-au scris studii,
s-au întreprins cercetări atât în ţară cât şi în străinătate, constituind încă obiect de aprofundare, fără ca să
se poată spune că ea a fost epuizată. Vom reţine în esenţă înflăcăratul său patriotism şi recunoştinţa
păstrată în inimă, atât pentru Ţara Românească, patria sa adoptivă care l-a primit cu dragoste şi căldură,
cât şi pentru ţara sa natală, Iviria, pe care n-a uitat-o până la moarte. Aici, în Iviria, trimite pe cel mai bun
tipograf, împreună „cu ucenicii săi‖, să ducă utilajul necesar înfiinţării unei tipografii, prima de acest fel la
Tblisi (1709) (41), poate la cererea regelui Vahtang al VI-lea adresată lui Constantin Brâncoveanu. Ea va
lucra în Tbilisi până în anul 1722, fiind condusă de georgieni, ucenici ai lui Mihai Iştvanovici.
Pentru Ţara Românească, Mitropolitul Antim şi-a dovedit patriotismul în mai multe împrejurări, care
aveau să-l ducă până la sacrificiul vieţii. Hrisant Notara (1707-1731), eruditul Patriarh al Ierusalimului, care
se afla în Ţara Românească şi luase parte la alegerea lui Antim ca mitropolit, ţinând seama de poziţia şi de
influenţa sa pe lângă Constantin Brâncoveanu, a căutat, în mod abuziv, să profite şi aici, după cum profita
în Moldova, ca mănăstirile şi bisericile închinate patriarhiei Ierusalimului să depindă exclusiv de ea, iar
Patriarhul Hrisant să fie socotit deplin stăpânitor atât în treburile bisericeşti administrative cât şi în cele
religioase. Printr-o scrisoare sinodală, din decembrie 1709, Patriarhul Atanasie al Constantinopolului
aprobase cererea acestuia ca „toate mănăstirile lui patriarhiceşti şi bisericile şi metocurile aflătoare în
eparhiile Ungrovlahiei şi Moldovlahiei să le aibă dânsul (= Hrisant) sub stăpânirea şi conducerea sa... şi să
nu se mai pomenească, împreună cu al său, nici un alt nume, nici acela al ierarhului locului‖ (42).
Dacă mitropolitul Ghedeon al Moldovei (1708-1725) acceptase umil situaţia aceasta, Antim Ivireanul
a socotit-o imixtiune anticanonică şi s-a plâns direct Patriarhului Ecumenic împotriva lui Hrisant Notara.
În scrisoarea sa, Antim nu recunoştea existenţa unor mănăstiri supuse altei ierarhii decât aceleia a
mitropoliei Ţării Româneşti: „...Şi mai de râs este să zici că se găsesc în Ungrovlahia mănăstiri supuse
patriarhului de Ierusalim sau altui patriarh... Fiindcă nici n-au fost vreodată, nici nu vor fi în Ungrovlahia
mănăstiri supuse vreunui patriarh dintr-o eparhie străină, ci toate acestea se află sub cârmuirea noastră.
Într-însele, şi când săvârşim Jertfa cea fără de sânge numai noi şedem, în sfinţitul scaun, iar nu şi
patriarhul din Ierusalim...‖.
Atitudinea lui Antim Ivireanul, cum arăta N. Iorga, are şi un rol naţional. El era apărătorul
independenţei bisericeşti a ţărilor noastre. „Niciodată, subliniază N. Iorga, unui patriarh nu i s-a vorbit de un
mitropolit român în această formă. Este una din cele mai splendide piese ale rezistenţei pe care Biserica
noastră a opus-o tuturor încercărilor‖ (43). În acelaşi timp era, trebuie să recunoaştem, şi prima mare
acţiune pentru afirmarea autonomiei Bisericii din Ţara Românească.
Strălucitul ierarh, trecând peste interesele şi relaţiile sale personale cu Patriarhul Hrisant Notara, a
apărat drepturile Bisericii pe care o păstorea şi, în acelaşi timp, şi libertatea ţării, într-o problemă care avea
şi implicaţii politice. În timp ce Hrisant servea ca omul şi emisarul turcilor pentru o împăcare cu Rusia,
Antim „se situa în fruntea politicii duse de boierii patrioţi în vederea scuturării jugului otoman‖ (44) şi
împotriva turcilor care au adus ca domnitor în Ţara Românească din Moldova pe Nicolae Mavrocordat, din
a cărui poruncă a fost ucis şi marele mitropolit în cursul lunii septembrie 1716. Aversiunea lui Antim
Ivireanul faţă de stăpânirea otomană şi lupta pe care el a dus-o sub diferite forme împotriva împilării lor,
până la sacrificiul vieţii sale, o înţelegem numai prin prisma patriotismului lui devotat faţă de ţara şi poporul
român, ca şi faţă de Georgia, devastată de atâtea ori de turci, o victimă a lor fiind şi el, răpit şi dus în robie.
În cele două încercări de a scutura jugul turcesc, prin colaborarea cu Petru cel Mare în lupta de la
Stănileşti din 1711 şi prin apropierea de austrieci în 1716, Antim Ivireanul a avut un însemnat rol, care l-au
dovedit un mare patriot.
Atitudinea favorabilă pe care a avut-o Mitropolitul Antim împreună cu o parte din boierii lui
Constantin Brâncoveanu faţă de armata rusă şi de Petru cel Mare, în care vedeau pe adevăraţii eliberatori
ai creştinilor din sud-estul Europei, şi trecerea cavaleriei spătarului Toma Cantacuzino, vărul domnitorului,
de partea armatelor ruseşti şi moldoveneşti (45), au creat o situaţie grea lui Constantin Brâncoveanu faţă
de turci, care l-au bănuit de hainire... Pentru a preîntâmpina unele învinuiri ce i se puteau aduce,
domnitorul, prins şi de intrigile unor adversari ai Mitropolitului Antim, cum era episcopul Mitrofan de Nisa, cu
complicitatea lui Hrisant Notara, a hotărât să-l înlăture din scaunul mitropolitan, ca pe principalul părtaş la
complotul lui Toma Cantacuzino. În acest scop, domnitorul i-a cerut, prin duhovnicul său, să demisioneze
de bună voie, căci în caz contrar va fi nevoit să-l scoată cu sila. Mitropolitul Antim, prin două apărări
magistrale prezentate voievodului în zilele de 13 ianuarie şi de 3 februarie 1712, în care face apel la spiritul
de dreptate al acestuia şi pe care îl sfătuieşte „să nu se pripească nici în chestiunile bisericeşti, cum nu se
pripeşte nici în cele ale domniei‖, l-a determinat să renunţe la intenţia de a-l înlocui.
Cu toate grijile şi problemele ridicate de conducerea mitropoliei şi cu toate necazurile întîmpinate,
acest ierarh n-a dat însă uitării meşteşugul lui drag, tiparul. Era în sufletul lui dorinţa arzătoare de a
răspândi lumina, căci neştiinţa este cauza tuturor relelor, considera el. Cartea tipărită şi cuvântul de
învăţătură rostit de la amvon i-au stat la îndemână şi le-a folosit ca nimeni altul.
Ceea ce însă îl amăra cel mai mult era nepregătirea, nepriceperea şi lipsa de zel pastoral al
preoţilor cu care lucra.
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„Că între celelalte scârbe ce am, de mă rănesc la inimă, iaste aceasta cea mai grea de mă întristez
şi mă mâhnesc mai mult, că văz între preoţii miei atâta prostie, atâta neînvăţătură şi atâta nedumireală, cât
cunosc că nu puteţi face vreun ajutoriu sau vreun folos ticăloasei turme‖ (46). Pentru îndreptarea acestor
stări de lucruri, Mitropolitul Antim a scris însuşi special trei broşuri pe care le-a tipărit şi le-a trimis tuturor
preoţilor de mir, cu dispoziţia aplicării întocmai a îndrumărilor în activitatea lor pastorală (47).
În timpul lui Constantin Brâncoveanu, Ţara Românească se găsea angajată în apărarea întregului
front al Ortodoxiei, atacată şi de catolici şi de calvini. Stegarul luptei este Mitropolitul Antim, care dă la
lumină cărţi pentru edificarea clerului şi a credincioşilor dreptmăritori (48).
Pe lângă operele tipărite în timpul vieţii, de la Mitropolitul Antim au rămas şi un număr de
manuscrise, care s-au publicat foarte târziu:
1. Cronograful-ilustrat, intitulat: Chipurile Vechiului şi Noului Testament, adecă obrazele oamenilor
celor vestiţi ce să află în „Sfânta Scriptură‖... Târgovişte, 1709.
Manuscrisul este o istorie ilustrată a Bibliei, în care elementele de genealogie biblică sunt îmbinate
şi cu date de istorie greco-romană. Valoarea manuscrisului constă şi în numărul impresionant de imagini,
503 portrete în medalion, executate de mâna lui Antim, sau a unui zugrav de profesie, legate între ele prin
fâşii asemeni unui arbore genealogic, portrete ale strămoşilor lui Hristos, urcând până la Adam. Este „una
din cele mai preţioase opere iconografice din Europa răsăriteană‖ (49).
2. Aşezământul mănăstirii Tuturor Sfinţilor (Învăţături pentru aşezământul cinstitei mănăstiri a
Tuturor Sfinţilor), considerat şi testamentul Mitropolitului Antim, este datat din 1713, aprilie 24, „în care an
s-au început zidirea bisericii‖ (Antim, 1713-1715).
Manuscrisul, aflat în Biblioteca Academiei R. S. România, a fost copiat, sub forma cunoscută astăzi,
după 15 martie 1716 de Nicolae Ierei, şi cuprinde în scris obligaţiile pe care aveau să le urmeze cei ce vor
chivernisi mănăstirea după moartea ctitorului. Dispoziţiile testamentare se referă, în majoritatea lor, la
ajutorarea săracilor şi a străinilor, ca şi la unele probleme de ordin cultural. Tot ceea ce acest strălucit
ierarh realizase prin truda sa de 25 de ani, cât a trăit în Ţara Românească, a investit în monumentala sa
ctitorie, unde dorise să i se odihnească şi trupul după trecerea la cele veşnice. În ea ne-a lăsat în schimb
întrupat talentul său artistic de mare sculptor şi arhitect. În ansamblul monumental, coloanele bisericii, uşile
şi portalul „depăşesc orice realizare artistică în acest domeniu din ţara noastră‖ (50).
3. Predicile sau Didahiile - după denumirea grecească, pe care Mitropolitul Antim le-a ţinut unele
Duminici şi sărbători mari în timpul păstoriei sale, fie la Bucureşti, fie la Târgovişte. Cu această operă el a
înzestrat cultura românească cu cea mai înaltă expresie a cuvântului rostit până la acea dată, „operă care îl
aşează printre cei mai mari oratori bisericeşti ai tuturor timpurilor‖, cu nimic inferior clasicilor din Apus:
Bossuet, Bourdaloue, Flechier, Massillon, Ilie Miniat, fără să se fi inspirat din predicile acestora (51).
Mitropolitul Antim are meritul de a fi „la noi, ortodocşii români, întemeietorul oratoriei religioase‖ (52).
Predica sa este o predică trăită şi gândită, compusă şi aşezată cu răbdare pe hârtie după regulile omileticii
şi expusă cu convingere, o predică elaborată cu înaltă competenţă (53).
Cum se afirmă, „opera manuscrisă a lui Antim Ivireanul, tipărită destul de târziu, este mai preţioasă
decât cea tipărită în vremea lui‖ (54).
Recunoaştem astăzi că opera tipărită, ca şi cea rămasă în manuscrise, îl arată ca patriot până la
sacrificiul vieţii sale, luptător angajat pentru triumful deplin al limbii române în Biserică şi pentru respectarea
autonomiei ei, educator al clerului şi credincioşilor, predicator cu duhul apostolic şi mare cruciat al întregii
Ortodoxii.
În lumea ortodoxă încă nu se stinsese cu totul conflictul provocat de învăţătura calvină a Mărturisirii
de credinţă, atribuită Patriarhului Ecumenic Chirii Lucaris (+ 1638). Învăţatul Ioan Cariofil, care a petrecut
mult timp la Bucureşti, a fost învinuit de Dositei al Ierusalimului că ar conţine idei dogmatice „luteranocalvinice‖. Disputa dintre ei a avut loc la Bucureşti, participând de asemenea Constantin Brâncoveanu şi
Antim Ivireanul la aplanarea ei (55).
În acest timp, marele pericol era şi asaltul catolicismului asupra Bisericii Ortodoxe Române. Prin
pacea de la Carloviţ, încheiată la 1699, Transilvania fusese trecută sub stăpânirea Casei de Habsburg. Ca
urmare, pe plan religios, o parte dintre români au fost ademeniţi, prin stăruinţele cardinalului Leopold
Collonitz, arhiepiscop de Strigonium (Esztergom) şi primat al Ungariei, şi prin făgăduielile iezuiţilor, să se
unească cu Roma. În acel moment, întreaga opinie publică de dincoace de Carpaţi, de la evlaviosul
Constantin Brâncoveanu, de la mitropolit şi boierii ţării şi până la poporul dreptcredincios, cu toţii au simţit
pericolul pătrunderii catolice în treburile Ortodoxiei româneşti şi au căutat să-i reziste prin toate mijloacele
şi să-i limiteze efectele.
Patriarhi şi înalţi ierarhi de la Constantinopol, de la Alexandria, de la Antiohia şi de la Ierusalim se
adunau în Ţara Românească, la curtea lui Constantin Brâncoveanu, pentru a lua hotărâri şi poziţii.
Mişcarea de apărare a Ortodoxiei se făcea în primul rând prin tipărituri greceşti în ţările române, căci grecii
ortodocşi aflaţi sub dominaţia musulmanilor nu aveau nici mijloacele necesare, nici îngăduinţa stăpânitorilor
pentru tipărirea cărţilor.
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Acum apare marele rol al lui Antim Ivireanul, care a fost martor şi părtaş la lupta împotriva
prozelitismului romano-catolic prin cărţile tipărite de el. Deosebit de importante prin volumul şi scopul lor de
combatere a erorilor şi tendinţelor romano-catolice, ele sunt următoarele: Manual despre unele nedumeriri
şi deslegări sau despre cercetarea şi confirmarea unor dogme necesare ale Bisericii (Snagov, 1697), care
apărea în primul an al unirii din Ardeal a lui Teofil.
Peste doi ani, când presiunea era şi mai mare asupra urmaşului său, Atanasie, ierarhul muntean
tipăreşte Carte sau lumină cu drepte-dovediri din dogmele Bisearicii Răsăritului asupra dejghinării
papistaşilor (Snagov, 1699). În acelaşi an apare, în limba greacă, Mărturisirea de credinţă ortodoxă
(Snagov, 1699). În 1703, tipăreşte la Bucureşti Învăţătura dogmatică a Preasfintei Biserici răsăritene şi
universale a lui Sevastos Trapezuntiul Kimenitul, cu o dedicaţie către Patriarhul Dositei, iar în unele
exemplare către Ţarul Petru cel Mare. Se ştie că în calitate de episcop la Râmnic tipărise în greceşte
Tomul Bucuriei al Patriarhului Dositei. Ca mitropolit, editează în 1710, în limba greacă, Panoplia dogmatică
a lui Eftimie Zigaben. Ediţia aceasta a fost apoi reprodusă şi de Migne (Patrologia graeca, vol. 130).
Este de admirat, cum s-a spus, acest cruciat al Ortodoxiei pe care paşii cunoscuţi şi necunoscuţi ai
vieţii lui l-au purtat în Orient până la noi şi care, păstrând afectuoasă şi neştearsă dragostea primei sale
patrii, iubeşte şi serveşte deopotrivă pe cea de a doua. Purtând în sufletul său de pelerin valorile şi darurile
Ortodoxiei, îşi împarte inima cu credincioşii de pretutindeni, vrea luminarea şi eliberarea lor, le trimite
tuturor gândul, munca şi dragostea sa, murind muceniceşte pentru Ţara Românească şi pentru credinţa
creştină, unificate în legea cea dreaptă a Răsăritului (56).
În lupta de pe frontul apărării naţionale şi a celei spirituale ortodoxe aveau să cadă eroic cei doi
corifei ai ei, Constantin Brâncoveanu şi Mitropolitul Antim, dar cât de sfântă şi de mântuitoare ne-a rămas
jertfa lor !
Pe tronul Ţării Româneşti, turcii aveau să aducă de acum oamenii lor, verificaţi, din Fanarul
Constantinopolului. Este mutat din Moldova în Ţara Românească fanariotul Nicolae Mavrocordat, care intră
în Bucureşti la 10 februarie 1716. Între Mitropolitul Antim şi noul domnitor, omul turcilor, relaţii de
colaborare sinceră şi înţelegere nu puteau să fie. Războiul austro-turc se terminase cu victoria austriecilor,
ceea ce a dat nădejde luminatului ierarh de înlăturare a opresiunii otomane. Eliberarea ţării de silnicia
otomană, dublată acum şi de cea fanariotă, era preocuparea principală a patriotului mitropolit, şi în jurul lui
se organizează rezistenţa boierilor nemulţumiţi, a clerului credincios lui şi a reprezentanţilor poporului.
Imperialii victorioşi au pătruns şi în părţile apusene ale Ţării Româneşti. La vestea intrării austriecilor
în ţară, Nicolae Mavrocordat înspăimântat a părăsit capitala împreună cu familia şi cu boierii rămaşi
partizani, îndreptându-se spre Giurgiu. La plecare, el a luat cu sine şi pe Antim Ivireanul, împotriva voinţei
sale. În drum au făcut tabără la Călugăreni, aşteptând desfăşurarea evenimentelor. Aici, mitropolitul a avut
o discuţie dramatică cu domnul, refuzând să-l mai urmeze în refugiul său. El i-a declarat sentenţios să-şi
continue drumul singur, „deoarece de acum înainte nu e nimic comun între el, domnul, şi Ţara
Românească‖ (57).
Mitropolitul Antim s-a înapoiat la Bucureşti şi „sigur fiind că Nicolae Mavrocordat nu se va mai
întoarce pe tron, l-a uns ca domn pe Pătraşco Brezoianu, marele vornic, care - nefericitul - nici măcar nu
ştia de acest lucru, nefiind de faţă‖ (58). Peste câteva zile lui N. Mavrocordat i s-a adus la cunoştinţă că
vestea cu venirea austriecilor n-a fost adevărată. Plin de mânie, el a adunat în grabă câteva sute de turci şi
de tătari cu care s-a întors la Bucureşti. Întâmpinat de boieri, la locul numit „Fântâna lui Radu Vodă‖, la
intrarea în oraş, imediat a poruncit de „a tăiat în bucăţi‖ pe marele voirnic Pătraşco Brezoianu, despre care
aflase că fusese ales domn în lipsa sa. Aceeaşi soartă au avut-o apoi şi alţi boieri din ţară, potrivnici
stăpânirii turceşti şi domnului fanariot. Mânia avea să se reverse cu furie şi asupra Mitropolitului Antim, care
a fost chemat de îndată la curte.
„Când intra la curte în rădvan, ca de obicei, ca să se întâlnească cu domnul - cum spune cronicarul
Mitrofan Grigoras -, soldaţii turci l-au oprit, l-au dat jos din rădvan şi smulgându-i barba şi părul capului şi
târându-l jos, l-au închis într-o căsuţă a curţii, ca să-şi aducă aminte de tot ceea ce făcuse‖ (59). În acelaşi
timp cu el a fost închis şi Ioan Avramie, predicatorul bisericii palatului. Chinuit şi umilit, Mitropolitului Antim i
s-a cerut demisia, iar în locul lui a fost ales protejatul lui Hrisant Notara şi al lui Nicolae Mavrocordat,
Mitrofan de Nisa, statornicul adversar al lui Antim Ivireanul şi fost duhovnic al lui Constantin Brâncoveanu.
Pentru confirmarea alegerii, domnul „făcând sfat cu toţi boierii, au trimis la Ţarigrad la patriarhul, de i-au
spus toate răutăţile şi amestecăturile lui şi cum au făcut sfaturi rele împotriva domnului şi a ţării‖. Acesta l-a
caterisit pe fostul Mitropolit ca, între altele, „consiprator în contra puternicei împărăţii, conspirând şi în
contra prealuminatului şi preaînălţatului domnitor D. D. Ioan Nicolae Alexandru Voievod a toată
Ungrovlahia...‖ (60).
Pentru aceste „grele păcate‖, care au apăsat bătrâneţile şi strădaniile de o viaţă întreagă ale marelui
Mitropolit, pentru învinuirea lui de revoltat şi conspirator împotriva stăpânirii turceşti, „rămâne Antim atât de
venerat de neamul românesc‖ (61). În timpul lecturii gramatei de caterisire i s-a luat camilafca de pe cap şi i
s-a pus o tichie roşie, apoi i s-a comunicat sentinţa de deportare pe viaţă la mănăstirea Sfânta Ecaterina de
pe Muntele Sinai.
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În miez de noapte a fost pornit cu o căruţă spre locul de osândă, escortat de câţiva ostaşi turci, puşi
sub comanda unui mehmendar, cu numele Colfescu. Pe drum a sosit însă porunca sultanului, desigur şi cu
înţelegerea lui Nicolae Mavrocordat, prin care era osândit la moarte. Soldaţii l-au omorât la 22 septembrie
1716, şi i-au aruncat trupul într-un afluent al Mariţei, anume Tungia, care trece prin Adrianopol şi se varsă
în golful Enos din Tracia. Apele i-au purtat lacrimile şi sângele mucenicesc spre ţărmurile împărăţiei
nemuritoare a lui Dumnezeu, afundând în întunericul oprobiului public crima şi pe făptaşii ei nelegiuiţi.
Ştirea asasinării Mitropolitului Antim, spune Del Chiaro, a produs în întreaga Valahie o generală
îngrozire, deoarece toţi îl credeau surghiunit la muntele Sinai. Aşa a pierit atunci, „de mână ucigaşă‖, Antim
Ivireanul, „unul din cei mai mari mitropoliţi ai Ţării Româneşti‖ (62), dar lumina vieţii lui nu s-a stins niciodată
din conştiinţa neamului pe care el l-a slujit până la sacrificiu.
Aveau să treacă două veacuri şi jumătate până când poporul român l-a putut comemora solemn în
anul 1966, „drept mărturie a recunoştinţei Bisericii noastre întregi, pentru slujirea luminată şi jertfelnică a
strălucitului ierarh şi mitropolit Antim Ivireanul‖ (63).
În urma demersurilor Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române în anii 1964 şi 1965 către Patriarhia
Ecumenică, cu scopul ridicării caterisirii Mitropolitului Antim, pronunţată de Sinodul din Constantinopol în
august 1716, s-a primit următorul răspuns canonic: „am găsit cu cale să ridicăm caterisirea lui, făcută
odinioară de către Marea Biserică a lui Hristos de la Noi, în vederea restabilirii pomenirii lui în Biserică‖.
Sărbătorirea solemnă a evenimentului a avut loc printr-o serie de festivităţi care s-au desfăşurat în
cursul anului 1966 în centrele mai de seamă în care a activat şi a păstorit marele cărturar şi ierarh: la
mănăstirea Snagov, la Târgovişte, la Râmnicu-Vâlcea, încununate prin slujbele care s-au desfăşurat la
Bucureşti, sediul scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei.
Cu acest prilej a fost restaurat şi monumentul istoric, ctitoria Mitropolitului Antim, biserica şi chiliile,
împreună cu celelalte clădiri din incintă (64).
„Lui Antim i se cuvine nu numai datorita recunoştinţă si cinstire românească, ci şi recunoaşterea şi
preţuirea Ortodoxiei întregi. I se cuvine a celor care l-au cunoscut şi nu l-au cunoscut, a celor care l-au iubit
sau nu l-au iubit, a celor de aproape şi de departe, a tuturor cu a noastră împreună. I se cuvine cu atât mai
mult, cu cât marele şi vrednicul ierarh, ostenitor şi luptător al dreptei-credinţe, a îndurat năpastă, osândă şi
pătimire nedreaptă, nu pentru păcatele sau pentru interesele sale omeneşti, ci întru îndeplinirea datoriilor
lui de bun păstor de turmă, care, după cuvântul Evangheliei şi al său, şi-a pus sufletul pentru oi‖ (65).
Prin reabilitarea şi prin întregul program al comemorării sale, se împlinesc dorinţele atâtor
dreptcredincioşi români, dintre care amintim pe aceea a istoricului Nicolae Dobrescu: „dacă Biserica
noastră va pune între sfinţi vreodată pre unii din martirii neamului nostru, să nu se uite că locul de frunte
s-ar cuveni lui Antim Ivireanul‖ (66).
Pr. Prof. Ion Ionescu
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 640-662, Pătimirea Mitropolitului Antim Ivireanul
SFINTE MOAȘTE
Acest mare ierah, născut în Iviria (Georgia), a fost adus de Sfântul Constantin Brâncoveanu în Țara
Românească, unde a condus tipografia de la București. În 1705 a fost ales episcop al Râmnicului, iar în
1708 mitropolit al Țării Românești, pe care a păstorit-o cu multă înțelepciune și frică de Dumnezeu.
După 8 ani, învinuit fiind de uneltire împotriva turcilor, a fost legat în lanțuri și dus în surghiun peste
Dunăre. Pe cale, ostașii turci l-au ucis și i-au aruncat trupul într-un râu. Astfel Sfântul Ierarh Antim Ivireanul
și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos ca un adevărat martir, în septembrie 1716.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în ceata sfinților mucenici în 1992, ca un mare
apărător al Ortodoxiei, cu zi de prăznuire la 27 septembrie.
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Bălan, Sfintele Moaște din România, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004, p.
187.

SFINȚII CUVIOȘI CHIRIAC ȘI IOSIF DE LA BISERICANI
(1 Octombrie)
TROPAR, GLASUL 1

Povățuitori sihaștrilor, ocrotitori ai celor din
nevoi și celor mâhniți mângâietori, Sfinților Cuvioși Iosif
și Chiriac cei ce ați dobândit rugăciunea cea de foc și
vase alese a Sfântului Duh v-ați făcut, rugați-vă lui
Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și
mare milă!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani
Acest preacuvios părinte este cel dintâi sihastru
cunoscut în muntele Bisericanilor şi adevăratul
întemeietor al mănăstirii cu acelaşi nume (1). S-a
născut într-un sat din ţinutul Neamţ. Şi de mic copil
avea chemare spre viaţa călugărească.
Deci, căutând să împlinească grabnic cuvântul Sfintei Evanghelii care zice: «Cela ce iubeşte pe tată
ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine» şi iarăşi: «Cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi
urmează Mie nu este vrednic de Mine» (Matei 10, 37-38), îndată şi-a lăsat părinţii şi a intrat în nevoinţa
monahală la mănăstirea Bistriţa, ctitoria marelui domn Alexandru cel Bun. Aici, primind îngerescul chip al
călugăriei, în puţini ani a deprins de la părinţii bătrâni meşteşugul încordărilor duhovniceşti, adică lupta cu
gândurile, păzirea minţii de cugete rele, înfrânarea simţurilor, ascultarea şi smerita cugetare,
astâmpărându-şi patimile firii cu cureaua postului şi înălţându-şi mintea la Mirele Hristos, prin neîncetată
rugăciune.
Văzând Cuviosul Iosif că nu are destulă linişte la mănăstirea Bistriţa, fiind aşezare domnească, şi
arzând cu inima să se închine la Mormântul Domnului, a luat binecuvântare de la egumenul mănăstirii,
Dometian, şi a plecat la Locurile Sfinte. După ce s-a închinat la Mormântul dătător de viaţă din Ierusalim,
s-a retras la pustie, în Valea Iordanului, ajungând în puţini ani sihastru vestit.
Aici s-a nevoit într-o peşteră, mai întâi singur, apoi cu câţiva ucenici, răbdând multe năluciri şi ispite
de la diavoli. Mâncarea lui era o dată la o zi sau două, puţină pâine uscată şi apă din râul Iordan.

226

Aici, în cea mai înaltă şcoală a liniştii şi rugăciunii, a ajuns Cuviosul Iosif, Sihastrul la măsura
desăvârşirii şi a sfinţeniei, suferind, ziua, arşiţa grea a soarelui, noaptea, privegherile cele târzii, citirea
psalmilor, nenumărate metanii, rugăciunea cea de foc cu mâinile înălţate la cer şi războiul cel greu de biruit
al diavolilor. Dar fiind întărit de darul Duhului Sfânt, a surpat prin smerenie şi răbdare toate cursele
vicleanului vrăjmaş al neamului omenesc, arzându-le cu postul, cu rugăciunea, cu păzirea curată a minţii şi
cu dumnezeiasca dragoste. Aşa a ajuns Cuviosul Iosif la înălţimea urcuşului duhovnicesc, devenind cel
dintâi sihastru român cunoscut în prima jumătate a veacului al XV-lea, din pustiul Iordanului.
Făcându-se cunoscut numele lui tuturor sihaştrilor nevoitori din preajma locului unde S-a botezat
Hristos, s-au adunat în jurul Cuviosului Iosif Sihastrul şaptesprezece pustnici, dintre care cincisprezece
români şi doi greci, luând fiinţă astfel prima comunitate duhovnicească românească cunoscută în Ţara
Sfântă. Numele celor mai vestiţi ucenici ai Cuviosului Iosif sunt acestea: Simon, Metodie, Varnava, Petru,
Averchie şi Gherman. Toţi aceşti sihaştri urmau sfatul şi viaţa îndrumătorului lor, nevoindu-se fiecare după
a sa putere la priveghere de toată noaptea, la post şi metanii, la rugăciune din inimă şi la cugetarea celor
dumnezeieşti. Iar nevoinţa lor era aceasta: toată săptămâna se canonea fiecare singur în peşteră, nu
departe de chilia Cuviosului Iosif, mâncând o dată pe zi, la asfinţitul soarelui, şi ostenindu-se după putere.
Iar Duminica mergeau cu toţii la mănăstirea Sfântul Gherasim de la Iordan, unde ascultau Dumnezeiasca
Liturghie şi se împărtăşeau cu Trupul şi Sângele Domnului. Apoi luau masa împreună la chilia Cuviosului
Iosif şi zăboveau până seara în cântări şi convorbiri duhovniceşti. După ce se întăreau cu sfatul şi cu
binecuvântarea bătrânului, se retrăgeau din nou la peşterile lor, dând laudă lui Dumnezeu pentru o viaţă
fericită ca aceasta.
Dar «Sihăstria lui Iosif» de la Iordan n-a dăinuit multă vreme, că năvălind arabii asupra Sfintelor
Locuri, multă spaimă şi tulburare au făcut între creştini. Atunci şi călugării nevoitori prin mănăstiri şi în
pustiul Iordanului s-au risipit în ţinuturi îndepărtate, ca să scape de primejdie. Văzând aceste tulburări în
Ţara Sfântă, Cuviosul Iosif şi-a luat pe cei şaptesprezece ucenici şi, după ce s-au închinat la Mormântul
Domnului, au venit cu toţii în Moldova, la mănăstirea Bistriţa. Dar aici, neaflând destulă linişte, s-au dus
într-un munte din apropiere, acoperit cu păduri seculare, numit de atunci «Muntele Bisericanilor», adică al
celor «bisericoşi». Astfel, «Sihăstria Cuviosului Iosif» din Valea Iordanului s-a mutat în Moldova, pe
muntele Bisericanilor. Aici, într-o mică poiană, Cuviosul Iosif Sihastrul şi-a făcut o chilie de lemn şi pământ
şi alături, o biserică de lemn cu hramul «Buna Vestire». Iar ucenicii săi, precum : Simon, Metodie, Varnava,
Averchie, Gherman, Pir şi Grecul (?) şi-au săpat mici bordeie de lemn şi pământ pe opt culmi de munţi din
împrejurimi şi s-au nevoit acolo în desăvârşită linişte, post şi rugăciune până la moarte.
Iar pravila sihaştrilor din «Sihăstria - sau Schitul - lui Iosif» de la Bisericani era aceeaşi ca în pustiul
Iordanului: şase zile pe săptămână fiecare se liniştea singur la chilia lui, în rugăciune neîncetată, post,
metanii, citirea psalmilor şi a Sfintei Scripturi, iar noaptea de sâmbătă spre duminică se adunau cu toţii la
biserică, în frunte cu Cuviosul Iosif, şi făceau priveghere de toată noaptea. Apoi se spovedeau bătrânului
stareţ, iar la Sfânta Liturghie primeau Preacuratele Taine. Duminică luau masa împreună cu Cuviosul Iosif,
apoi se retrăgeau fiecare la chiliile lor, spre a se ruga mai departe în linişte pentru ei, pentru creştini şi
pentru toată lumea.
Aşa s-a nevoit acest vestit sihastru împreună cu ucenicii săi mulţi ani de zile, bineplăcând lui
Dumnezeu şi fiind cinstit de toţi ca mare părinte duhovnicesc, dascăl al liniştii şi rugăciunii şi întemeietor al
primei aşezări monahale pe muntele Bisericanilor. Dar nu numai călugării, ci şi credincioşii de prin sate îl
căutau, îi cereau cuvânt de folos şi se vindecau cu rugăciunile lui. Pentru aceea încă din viaţă era cinstit ca
sfânt în ţinutul Neamţului.
Spre sfârşitul veacului al XV-lea, Cuviosul Iosif Sihastrul de la Bisericani a trecut la cele veşnice,
încărcat de zile şi de multe fapte bune, fiind plâns de ucenicii săi şi îngropat lângă biserica înălţată de el. În
fiecare sărbătoare şi mai ales în ziua mutării sale din trup, se făcea după tradiţie pomenirea cea de peste
an a Cuviosului Iosif Sihastrul, unul dintre cei mai renumiţi cuvioşi moldoveni din secolul al XV-lea, mare
dascăl al rugăciunii şi al isihiei.
Pe la începutul veacului următor s-au dus la Domnul şi ceilalţi ucenici ai Cuviosului Iosif, rămânând
până astăzi în toponimia locului, denumiri ca acestea: «Poiana lui Iosif», «Muntele lui Simon», «Muntele lui
Metodie», «Muntele lui Varnava», «Muntele lui Petru», «Muntele lui Averchie», «Muntele lui Gherman»,
«Muntele lui Pir» şi «Muntele Grecu».
Dar «Schitul lui Iosif» din muntele Bisericanilor nu a dispărut după moartea acestor cuvioşi.
Dimpotrivă, în primele decenii ale secolului al XVI-lea, s-au adunat aici peste treizeci de sihastri.
Aceasta l-a îndemnat pe Ştefăniţă Voievod şi apoi pe Petru Rareş să zidească la Bisericani o biserică de
piatră, în locul celei de lemn, spre lauda lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului, ocrotitoarea acestui sfânt
locaş. Un veac mai târziu, «Schitul lui Iosif» 2 va deveni o mare mănăstire şi vatră sihăstrească din
Moldova, cu rânduiala de slujbă zisă «achimită», adică «neadormită», după rânduiala mănăstirii Studion
din Constantinopol; cu călugări împărţiţi în trei cete, care se rugau neîncetat, prin rotaţie, în biserică.
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A fost singura mănăstire de acest fel din ţara noastră, care a dat Bisericii Ortodoxe Române câţiva
sfinţi şi cuvioşi din secolul al XV-lea şi terminând cu Cuviosul Chiriac de la Bisericani din veacul al XVII-lea,
«care s-a nevoit gol, în munte, şaizeci de ani», cu ale căror rugăciuni să ne miluiască Dumnezeu ca un bun
şi iubitor de oameni.
Ierom. Ioanichie Bălan
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Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani
Lupta sfinţilor se desfăşoară atât împotriva păcatului cât şi pentru apărarea învăţăturii celei
adevărate. Prin exemplul viu al credinţei lor drepte, ei sunt „lumina lumii‖ (1 Cor. 9, 25), iar prin viaţa lor
sfântă, sunt pildă de trăire duhovnicească pentru fiecare creştin, care, văzând faptele lor cele bune, slăvesc
pe Tatăl ceresc.
Printre cei care în chip minunat s-au lăsat cuceriţi de chemarea Mântuitorului, şi prin nevoinţe
îndelungate au impresionat pe cei din timpul lor, a fost şi Cuviosul Chiriac, numit, după locul nevoinţei sale,
de la Bisericani, din munţii Neamţului. Mitropolitul Dosoftei al Moldovei şi Sucevei l-a numărat printre cei
„înalţi întru bunătăţi şi în petrecere şi plecaţi la smerenie adâncă, gol (petrecând) şi s-a nevoit în munte 60
de ani‖. Pe acest minunat bărbat l-a „apucat în zilele‖ sale, renumitul ierarh, stihuitor al Psaltirei (1).
Cuviosul Chiriac, fiind om din părţile Vadului Bistriţei, era iubitor al pădurilor cu poiene însorite şi
stăpânite de multă linişte. Paşii săi urcau mereu, din tinereţe, spre crestele înalte ale aşezării monahale de
la Bisericani. Această sihăstrie îşi pierde originea în trecutul îndepărtat al poporului nostru (2).
Într-o astfel de mănăstire a poposit tânărul care avea să devină monahul şi sihastrul Chiriac de la
Bisericani. A făcut aici ucenicie îndeajuns, până ce a învăţat de la părinţii îmbunătăţiţi meşteşugul gândirii
celei curate despre Dumnezeu şi meşteşugul rugăciunii celei de taină, numită „Rugăciunea minţii‖ sau „a lui
Iisus‖. Când a fost vremea ca să fie îmbrăcat în haina monahală, i s-a pus numele de Chiriac, care, în
limba noastră, s-ar tălmăci „al Domnului‖.
Era mănăstirea Bisericani cu trecut însemnat şi cunoscută ca loc de evlavie şi de azil pentru
neguţătorii bătrâni, care se retrăgeau acolo pentru o mai înaltă trăire religioasă. Mulţi plutaşi de pe Bistriţa
îşi găseau aici odihnă şi hrană în drumul lor spre Siret. Dar Cuviosul Chiriac năzuia după mai multă linişte
duhovnicească. Nu s-ar fi depărtat la mare distanţă de Bisericani, de vreme ce ştia istoria celor care, vrând
să meargă la muntele Atonului, au fost opriţi din cale de Preasfânta Fecioară Maria, care i-a întrebat:
„- Unde vă duceţi?‖ Iar ei, plini de bucurie dar şi de spaimă, au răspuns: „- Ne ducem la grădina Sfinţiei
Tale‖ (că odinioară Sfântul Munte al Atonului se numea „Grădina Maicii Domnului‖. Atunci, Preacurata le-a
poruncit: „- Întoarceţi-vă, că şi aici este grădina mea!‖. Şi îndată Maica Domnului s-a făcut nevăzută, iar
părinţii aceia s-au întors la chiliile lor. În locul întâlnirii minunate au pus ei icoana Preasfintei Născătoare, şi
de atunci până astăzi el se numeşte „Iconiţa‖ (3). Sihaştrii au înţeles din această întâmplare că şi Moldova,
ca şi întreaga noastră ţară, este o „Grădină a Maicii Domnului‖, loc ospitalier, de prosperitate spirituală şi
materială.
Cuviosul Chiriac, încă în mănăstire fiind, începuse să practice înfrânarea în toate: în chilie nu făcea
foc; hainele îi erau aceleaşi vara şi iarna; picioarele şi le încălţa în opinci, fără obiele sau ciorapi. Aşa de
mult „s-a golit pe sine‖ cu smerenia şi nevoinţa, încât darul lui Dumnezeu lucra în el în chip tainic şi-l ajuta,
mângâindu-l ori de câte ori avea vreo supărare în viaţa de obşte.
Se ruga mereu Maicii Domnului, în biserica cu hramul Buna Vestire, şi o implora cu lacrimi ca să-l
ajute sa se retragă la mai multă linişte şi nevoinţă. De aceea, în una din zile, s-a dus la duhovnicul său şi la
stareţ şi a cerut binecuvântarea să meargă în singurătatea pădurii, „iar aceştia, având îndemnul cugetului
lor de la Dumnezeu, după multă şi aleasă povăţuire i-au dat îngăduinţa‖ ca, până la o vreme, să meargă la
loc mai liniştit, dar nu prea departe de mănăstire. Cu multă bucurie în suflet, punând metanie la
duhovniceştii lui părinţi şi la întreg soborul şi însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, a cerut ajutorul Maicii
Domnului, a ieşit pe poarta mănăstirii şi a purces către o poieniţă tainică, în apropierea căreia se afla o
peşteră de adăpost în vremuri mai rele. Aici ajungând, ca la colţ de rai mult dorit, a început Cuviosul Chiriac
nevoinţă cea cu bună chibzuinţă a rugăciunii neîncetate.
Odată cu această lucrare a minţii, după obiceiul sihaştrilor, a început să facă şi încercări pentru a
vedea dacă poate şi mai mult să sufere arşiţa, zăduful, ploaia, omătul şi frigul. Şi-l biciuiau toate acestea
peste trupul gol, iar el cu bucurie le primea.
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De la o vreme, hainele pe care le avea cu el se uzaseră, încât erau petec peste petec. A mai mers
de câteva ori la părinţii din mănăstire şi le-a arătat că de acum va veni mai rar sau poate chiar deloc, dar a
rugat cu lacrimi să fie cercetat, din vreme în vreme, cu Sfintele Taine şi cu puţin posmag, la locul ştiut de
oarecare părinţi.
Şi aşa, luând din nou binecuvântare, a mers la peştera sa şi, lăsând îmbrăcămintea pe care o avea,
s-a rugat Domnului să fie ajutat ca să poată vieţui ca oarecând Sfântul Onufrie, înfruntând toată greutatea
zilelor şi a nopţilor în timpul anului, aşa cum se întâmplă să fie ele în Carpaţii noştri. Şi din nevoinţă în
nevoinţă se întraripa cu duhul rugăciunii, care-l făcea să uite de sine. Aşa de mult s-a adâncit în trăirea
isihastă, încât, pe pământ fiind, i se părea că trăieşte în cer, bucurându-se de adevărate descoperiri
dumnezeieşti ca oarecând Sfântul Apostol Pavel în pustie, după ce a scăpat din mâinile dregătorului Areta
(II Cor. 11, 32).
Cu o nevoinţă ca aceasta, Cuviosul Chiriac s-a canonit, petrecând "gol" - adică fără îmbrăcămintea
trupului, dar şi fără nici o zăticnire sufletească - şi era împodobit cu bună voie, cu cea mai mare smerenie
pentru dragostea de Dumnezeu şi de oameni, fraţii săi din lume, pentru care se ruga neîncetat să se
bucure ei de sănătate şi mântuire. Aşa a făcut mulţi ani de-a rândul, încât nouă, celor de astăzi, parcă nu
ne vine să credem că şaizeci de ani a petrecut în această îngerească trăire. Cu o astfel de viaţă
îmbunătăţită, în această „Grădină a Maicii Domnului‖, - ţara noastră -, Cuviosul Chiriac nu era în linişte
deplină şi nelucrare. Se întâmpla adesea ca ciobani cu turmele lor, care urcau la poienile muntelui, să
nimerească la peştera pustnicului, iar el, acoperindu-şi goliciunea cu rasa zdrenţuită, dar binecuvântată, se
arăta lor şi le spunea cuvinte de adâncă cugetare şi de mare folos sufletesc.
Aceştia, cu multă mângâiere în inimi, porneau mai departe şi aveau linişte din partea fiarelor
sălbatice, istorisind oricui despre cuviosul acesta minunat, care era atât de blând şi atât de cu bunăvoinţă,
de ale cărui rugăciuni s-au folosit. Ştia Cuviosul Chiriac cum în părţile Ardealului creştinii ortodocşi sunt în
strâmtorare cu credinţa lor şi cu neamul lor cel românesc. Ştia cum episcopul ortodox Dosoftei de peste
munţi (4) scria la 1622 părinţilor de la Bisericani despre nevoia păstrării credinţei celei vechi şi adevărate,
ortodoxe. Învăţase Cuviosul Chiriac în mănăstire să scrie şi să citească. La Bisericani erau cărţi de toate
felurile: cu vieţi de sfinţi, cu îndrumări şi sfaturi moral-duhovniceşti, cărţi de slujbă şi cântări bisericeşti,
opere cu întâmplări din viaţa omenirii. Cât a stat aici, pe toate le-a cercetat. Pe o carte veche, care de mult
nu mai are început şi sfârşit, un Sbornic care cuprinde: vămile văzduhului, câteva vieţi de sfinţi, pravilele
Sfinţilor Apostoli, se găseşte însemnarea care pare să fie a râvnitorului schimnic: „Mult păcătosul Chiriac a
scris-o cu mână neputincioasă şi păcătoasă‖ (5).
Se bucura Cuviosul Părinte Chiriac că mănăstirea metaniei sale, Bisericani, se întărea întru totul şi
se gospodărea spre folosul cel de obşte. Viaţa minunată a neobositului Ostaş al Duhului nu a rămas
tăinuită. Egumenul Mitrofan de la Bisericani (6), care a învăţat şi meşteşugul scrisului cu „condei de foc‖,
adică s-a îndeletnicit cu tipăritul cărţilor, fiind chemat la Iaşi de către mitropolitul Dosoftei, ca să-l ajute printre altele - la apariţia Vieţilor Svinţilor, a istorisit ierarhului cărturar despre cel ce se făcuse vestit prin
deosebita sa vieţuire. Lucrul acesta l-a determinat pe Dosoftei să consemneze cazul cu totul deosebit în
(monahismul nostru românesc (7), ca un nevoitor să fi putut trăi o viaţă de om într-o înfrânare îngerească şi
să suporte greutăţile vremii de vară şi, mai ales, vitregia iernii.
Despre prea puţini vieţuitori din sihăstriile româneşti avem ştiinţă să fi petrecut în acest chip de
desprindere de toată nevoia omenească, lăsându-se în grija lui Dumnezeu şi a Sfintei Fecioare Maria (8).
Dacă ar fi să socotim cam câţi ar fi anii vieţuirii pământeşti ai Cuviosului Chiriac de la Bisericani, nu ne-am
putea opri la mai puţin de optzeci. A trăit viaţa pe care o vesteşte psalmistul pentru cei pe care Dumnezeu
îi binecuvântează. Acest însetat de adevăr şi virtute a trecut către Domnul în anii 1659-1660 (9). Ziua
sfârşitului său a primit-o cu bucuria învierii. Cu puţin timp înainte, a rugat pe un ucenic să vestească pe
duhovnicescul său părinte să facă dragoste pentru Dumnezeu şi să urce până la locul nevoinţei sale, ca
să-l mărturisească şi să-l împărtăşească cu Sfintele Taine. Şi venind acesta i s-a mărturisit şi s-a pricestuit,
spunând că de-acum începe pentru el o altă cale şi cu aceste merinde se va înfăţişa în faţa Dreptului
Judecător. Aşezându-se pe lespedea unde obişnuia să stea câte puţin în peştera sa, închizând ochii, şi-a
dat duhul parcă rugându-se şi zicând: „Primeşte-mă, Doamne, pe mine, nevrednicul Tău rob‖.
Au venit părinţii din mănăstire şi alţi mulţi sihaştri şi au făcut cele după rânduiala înmormântării
călugărilor, minunându-se de o viaţă ca aceea pe care a dus-o Cuviosul Chiriac. Ei au dat slavă lui
Dumnezeu, repetând cuvintele din Psaltire: „Minunat este Dumnezeu întru sfinţii lui, Dumnezeul lui Israel;
Însuşi va da putere şi întărire poporului Său‖ (Ps. 67, 36). După o vreme, alţi ostenitori părinţi au făcut
peştera cuviosului ca un paraclis împodobit cu icoane şi cu candela mereu aprinsă (10). Şi a devenit acest
loc vestit, cunoscut şi păstrat cu evlavie cu numele „Muntele şi peştera lui Chiriac‖ (11). Aşa a rămas vie
amintirea vieţuirii acestui cuvios părinte până în ziua de astăzi. Sfintele sale moaşte au fost păstrate cu
grijă sfântă şi, pentru a le feri de jefuirea care se făcea în acele vremuri cu astfel de odoare, au fost
aşezate la loc tăinuit până în ziua de astăzi (12).
Chipul Cuviosului Părintelui nostru Chiriac de la Bisericani nu apare în pictura din biserici şi din
paraclise. Evlavia părinţilor şi a credincioşilor a fost totuşi mare pentru acest om cu viaţă îngerească, pe
care l-au socotit, cu darul iui Dumnezeu, între sfinţi.
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Ei însă nu au îndrăznit să îndeplinească rânduielile cuvenite sfinţilor, fără binecuvântarea Sfântului
Sinod. Din generaţie în generaţie s-a păstrat chipul nevoinţelor acestui minunat cuvios părinte, îndemnător
la viaţa de sfinţenie şi de dăruire lui Dumnezeu. Şi noi ne arătăm dragostea pentru un astfel de isihast
vrednic de pomenire nu numai la 31 decembrie, când este amintit cu alţi nevoitori români, ci mereu - ori de
câte ori aflăm ştiri despre o viaţă atât de desprinsă de micimile pământeşti.
Diac. I. Ivan
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6. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Bucureşti, 1981, p. 101-102.
7. Ierom. Ioanichie Bălan, Vetre de sihăstrie românească, Bucureşti, 1982, p. 118.
8. Arhiereu Narcis Creţulescu, Inscripţiile sfintei Mănăstiri Neamţu şi Secul cu a schiturilor sale dimprejur..., 1905, mss. nr. 171 în
biblioteca mănăstirii Neamţu, p. 62-68, dă informaţia că, în veacul trecut, pustnicul Gordie Rusu s-a nevoit la muntele Rusu, de
lângă Icoana Veche, mai sus de mănăstirea Neamţu, într-un chip asemănător Cuviosului Chiriac de la Bisericani, „gol petrecând‖,
iar o haină veche o punea pe el numai când simţea că se apropie o fiinţă omenească. Citea tot timpul Psaltirea, hrănindu-se cu
roadele pădurii.
9. Ierom. Ioanichie Bălan, Pateric românesc, Bucureşti, 1980, p. 155. Dr. Liviu Stan, Sfinţi români, Sibiu, 1945, p. 52-53, foloseşte
informaţiile unui manuscris din anul 1888: Patericul sfinţilor din Moldo-România, fila 14 A, unde scrie: „Apoi, în anii 1600, prea
cuviosul părintele nostru Chiriac; din tânără vârstă îmbrăţişând viaţa monahicească în sfânta mănăstire Bisericani, şi sporind întru
adâncă smerenie şi întru îndelungă răbdare, şi, iubind sărăcia lui Hristos, de bună voie s-au depărtat cu totul de petrecerea
împreună cu oamenii. Şi s-au sălăşluit prin munţi şi prin stâncile cele înfricoşate de pe lângă râul Bistriţa şi acolo, cu trupul gol, s-au
nevoit la singurătate, în ger şi în arderea soarelui, şase zeci de ani, până la sfârşitul său... şi se serbează la 31 dekembrie‖. Textul
acesta nu aduce un spor de informaţii, fiind doar o parafrazare a textului dosofteian.
10. Ierom. Ioanichie Bălan, Vetre de sihăstrie românească, p. 120.
11. Ibidem, p. 121. Alte amănunte în scrisoarea din 14 ianuarie 1984 a monahiei, Eustochia Ciucanu, stareţa mănăstirii Agapia.
12. Ierom. Ioanichie Bălan, Pateric românesc..., p. 155. Ori de câte ori se fac săpături ocazionale în livada sau în cimitirul fostei
mănăstiri Bisericani, se descoperă şi alte morminte. Autorul face presupunerea: „Poate tot aici să fi fost îngropate şi moaştele
Cuviosului Chiriac, pentru a nu fi profanate de răufăcători‖

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 369-374, Cuviosul Chiriac de la Bisericani.
SFINTE MOAȘTE
Moaștele celor doi sfinți sunt păstrate în biserica Sfintei Mănăstiri Bisericani.
Părticele din moaștele sfinților se găsesc și la Mănăstirea Dintr-un Lemn, situată la aproximativ 25
de kilometri sud de municipiul Râmnicu Vâlcea și la 12 kilometri nord de Băbeni, pe valea Otășăului, în
comuna Frâncești.
Mănăstirea Bisericani: Mănăstire de călugări - Stareț: Protosinghel Serafim Mihali
Adresa: sat Scăricica, jud. Neamț / Acces: Șos. Piatra Neamț - Bicaz, 12 km de la Piatra Neamț spre
Bicaz, apoi dreapta spre sanatoriul Bisericani. Ctitor: Ștefăniță Vodă / Hramul: Buna Vestire
Sursa: www.ortodox.ro
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SFINŢII CUVIOŞI DANIIL ŞI MISAIL DE LA MĂNĂSTIREA TURNU
(5 octombrie)
TROPAR, GLASUL 1

Dascăli ai rugăciunii neîncetate și ai luptelor
duhovnicești v-ați arătat, Cuvioşilor Daniil şi Misail, că de
iubirea Mântuitorului Hristos nedespărţiţi fiind, cu
apostolească râvnă Preasfintei Treimi aţi slujit cu osârdie,
în peşteri nevoindu-vă. Pentru aceasta
cerem cu
smerenie: Rugaţi-vă, să se mântuiască sufletele noastre!
VIATA SI NEVOINTELE
Sfinţii Cuvioşi pustnici Daniil şi Misail s-au născut în
a doua jumătate a veacului al XVI-lea în părţile Olteniei. Ei
se pregătiseră din vreme în post şi rugăciune, în ascultare
şi citirea dumnezeieştilor Scripturi, ajungând să cunoască
Psaltirea pe de rost.
Alţii se rugau cu Rugăciunea lui Iisus în desăvârşită linişte şi ascultare, nevoindu-se singuri ani
îndelungaţi. La început şi-au construit bordeie, iar apoi şi-au săpat chilii în stânca muntelui, unde au trăit în
post şi rugăciuni neîncetate, răbdând frigul, suferinţele şi ispitele de tot felul de la viclenii diavoli. Sfinţenia
vieţii lor s-a făcut cunoscută multor călugări şi creştini, devenind adevărate pilde de rugăciune, nevoinţă şi
vieţuire în Mântuitorul Hristos.Sfinţii Cuvioşi pustnici Daniil şi Misail s-au născut în a doua jumătate a
veacului al XVI-lea în părţile Olteniei.
Amândoi, încă din tinereţile lor, erau iubitori de nevoinţe pentru Dumnezeu şi doritori de viaţă sfântă,
având o fierbinte dragoste către Mântuitorul Iisus Hristos şi către Preacurata Sa Maică. Drept aceea,
ascultând de porunca cea sfântă a Domnului: „Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine să-şi
ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie‖, au lăsat casă, părinţi, fraţi, rude şi prieteni, şi au intrat în Mănăstirea
Cozia ca fraţi, vieţuind în ascultare şi smerenie, urmând pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce S-a făcut ascultător
Tatălui pentru noi, până la moartea pe cruce. Ei au deprins taina nevoinţelor, dobândind darul rugăciunii şi
al iubirii de Dumnezeu. Deci, parcurgând după rânduială, toate încercările duhovniceşti, s-au supus
poruncilor stareţului lor şi ale fraţilor, fiind exemple vii de nevoinţă întru toate.
Nu mult după ce au intrat în mănăstire, pentru multele lor osteneli şi pentru râvna lor după
Dumnezeu, s-au făcut vrednici de mult dorita schimă a călugăriei, primind tunderea de la egumenul lor.
Cuviosul Daniil, fiind cunoscător al Sfintelor Scripturi şi al învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, dar având şi viaţă
vrednică şi iscusinţă în viaţa călugărească, a fost învrednicit de harul preoţiei. Deci, ajuns ca făclia în
sfeşnic, prin viaţă smerită şi curată, s-a făcut repede cunoscut de părinţii din mănăstire, care şi l-au ales
duhovnic şi povăţuitor pe calea mântuirii. Printre cei care se mărturiseau la cuviosul Daniil a fost şi
vrednicul de pomenire fericitul Misail, care i-a devenit şi ucenic duhovnicesc. Primind ascultarea de
duhovnic, Sfântul Daniil a început mai cu osârdie a se nevoi, mergând din putere în putere şi sporind întru
faptele cele bune, chip şi pildă făcându-se tuturor. După o vreme, dorind împlinire duhovnicească şi arzând
de dragostea cea dumnezeiască, au hotărât să părăsească viaţa de obşte şi să meargă în pustnicie.
Primind binecuvântare de la stareţul lor, au mers dincolo de Turnul lui Traian, în ţinuturile Muntelui
Cozia, unde şi-au săpat chilii în stânca muntelui lângă izvoarele de apă ale pădurii liniştite. Multe au fost
ispitele Cuvioşilor, însă nici una n-a biruit setea lor de rugăciune, de linişte şi de osteneli.
Sub acoperământul Maicii Domnului, în jurul Cuvioşilor s-a adunat o mică obşte de fraţi nevoitori
întru rugăciunea neîncetată, în privegheri, post şi în citirea cărţilor folositoare de suflet. De aceea, fericiţii
Daniil şi Misail au ridicat o biserică de lemn pentru trebuinţele lor, în cinstea Intrării în biserică a Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu. Cuviosul Daniil era duhovnic al tuturor pustnicilor din împrejurimi, la el
spovedindu-se, după tradiţie, şi Sfinţii sihaştri Neofit şi Meletie. Aceştia coborau din când în când, mai cu
seamă în duminici şi sărbători, pentru a se spovedi şi pentru a se împărtăşi la Sfânta Liturghie săvârşită în
acest schit, care, aflându-se în apropierea vechiului turn roman, s-a numit Schitul Turnu.
Spre sfârşitul vieţii, Cuviosul Daniil a dat părinţilor care se nevoiau acolo rânduieli de viaţă
pustnicească, apoi, cunoscându-şi mai dinainte sfârşitul, le-a pus povăţuitor în locul lui pe ucenicul său,
Cuviosul Misail. Astfel, Cuvioşii Daniil şi Misail, avva şi ucenicul, s-au arătat vase alese ale Duhului Sfânt,
înscriindu-se în rândul Sfinţilor Cuvioşi sihaştri români, ca purtători de daruri duhovniceşti şi luminători prin
vieţuirea sfântă. În şedinţă de lucru din 25 februarie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
hotărât canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, având ca zi de prăznuire data
de 5 octombrie.
Sursa doxologia.ro
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SFINTE MOAȘTE
Amândoi fericiţii, Daniil şi Misail, după trecerea la cele veşnice, în prima jumătate a veacului al XVIIlea, au fost îngropaţi lângă altarul bisericuţei lor. Când, în anul 1676, Mitropolitul Varlaam al Ţării
Româneşti a construit la schit o nouă biserică, de piatră, a aşezat sfintele moaşte ale Cuvioşilor Daniil şi
Misail la temelia altarului bisericii celei noi.

SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA
(14 Octombrie)
TROPAR, GLASUL AL 8-LEA

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea,
ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este
trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi
cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA Fecioara astăzi...

Pe sfânta folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toţi cu dreaptă credinţă
să o lăudăm, pe Preacinstita Parascheva. Că aceasta, lăsând viaţa cea
stricăcioasă, pe cea nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea a
aflat şi dar de minuni, cu Dumnezeiasca poruncă.
VIAŢA ŞI NEVOINŢELE
Cuvioasa Parascheva este prăznuită la 14 octombrie în fiecare an. Această floare aleasă a Bisericii,
pildă grăitoare de smerenie şi înfrânare, este cunoscută, mai cu seamă, în Bisericile Ortodoxe Greacă,
Română, Bulgară, Rusă şi Sârbă. În chip cu totul deosebit a deveniţi vestită şi sărbătorită în Moldova, unde
sălăşluiesc de aproape 350 de ani preacinstitele ei moaşte, izvor neîmpuţinat de întrarmare duhovnicească
şi de tămăduiri. Vasul cel de lut, în care a vegheat duhul ei, învrednicit de Atoateştiutorul cu darul
neputrezirii, a fost adăpostit şi cinstit, rând pe rând, de dreptmăritorii creştini din Tracia, din Bulgaria, din
Serbia, din Constantinopol şi din Ţările Româneşti.
Pentru toţi cei care se închină lui Dumnezeu înaintea moaştelor ei, viaţa fără de prihană a cuvioasei
este o carte de învăţătură, de zidire duhovnicească şi un îndemn la lepădarea de sine, la evlavie, la
vrednicie şi la sfinţenie. Pentru monahi, îndeosebi, ea este chipul blândeţilor, lumină grăitoare, smerenie
înaltă. Darurile cu care a binecuvântat-o Atotţiitorul şi vredniciile care i-au încununat viaţa au întărit
credinţa, nădejdea şi dragostea celor ce au alergat la rugăciunea ei. Toţi cei care îngenunchează în faţa
raclei cu cinstitele moaşte ale Cuvioasei Parascheva văd în această fecioară înţeleaptă a Bisericii un
„mărgăritar nepreţuit al vistieriei noastre‖, o „temelie neclintită a creştinătăţii‖; pentru toţi cei copleşiţi de
necazuri şi întristări, ea este „hrană duhovnicească‖, „alinare a relelor cugetări‖, „risipitoare de multe
furtuni‖, „locaşul statorniciei‖, „leacul durerii‖, „toiagul biruinţei‖, „mireasă duhovnicească‖, „ocrotitoare
neobosită‖, „smerenie înaltă‖, „făclie bisericească‖. Dreptcredincioşii, mai cu seamă cei din Moldova,
numesc până astăzi ziua de 14 octombrie „Vinerea mare‖, iar pe Cuvioasa Parascheva, prăznuită în acea
zi, de asemenea, „Vinerea mare‖. Care este explicaţia acestor denumiri? În limba greacă, παραζτεβή
înseamnă în general „pregătire‖; pregătire în vederea plecării unei corăbii pe mare, pregătire pentru o
sărbătoare, pregătire pentru a şaptea zi a săptămânii; de aceea, grecii numesc ziua a cincea παραζτεβή.
Pe măsura ce dreptcredincioşii români au aflat, din diferite scrieri (1), date despre viaţa şi faptele
Cuvioasei Parascheva, mai cu seamă după ce acestea au fost mutate în capitala Moldovei, cultul ei s-a
dezvoltat tot mai mult. Fiind cunoscută, cum s-a amintit, cu multă vreme înainte de strămutarea moaştelor
ei la Iaşi, această fiică a Bisericii Ortodoxe, încoronată de slava sfinţeniei, a fost cinsită peste tot în ţările
româneşti (2). Deoarece moaştele ei au stat la Târnovo mai mult de 150 de ani, s-a răspândit, mai cu
seamă în Bulgaria, credinţa că sfânta este o fiică a poporului bulgar dreptcredincios (3).
Potrivit cazaniei pentru ziua de 14 octombrie, din Cartea românească de învăţătură la dumenecele
preste an şi la praznice împărăteşti şi la svinţi mari (4), cel dintâi cuvânt de învăţătură despre viaţa
Cuvioasei Parascheva, tipărit în limba română, în Moldova, prin râvna mitropolitului Varlaam în anul 1643 și
întocmit după un manuscris prototip grecesc sau slavon, spune că „acest vas ales al Ortodoxiei, această
sfântă şi preacuvioasă fecioară Parascheva era de moşie din Epivat, născută din părinţi credincioşi şi
creştini buni. Întru toată viaţa sa cu milostenie şi cu fapte bune lui Dumnezeu îngăduia‖. Sfânta avea şi un
frate pe care părinţii l-au trimis „la carte‖.
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Acesta a părăsit familia şi lumea, s-a călugărit luând numele de Eftimie „şi pentru multe a lui
bunătăţi fu pus arhiereu şi păstor la scaunul ce se chema Madite‖..., „iar sfânta în casa părinţilor ei
petrecea‖. La vârsta de zece ani, fiind ea într-o „biserică a Precistei‖, auzi cuvântul evanghelic: „Cine va
vrea să vina după Mine să se lepede de sine şi să ia crucea sa şi aşa să vină după Mine‖. De acest cuvânt
ca de o săgeată fu rănită la inimă. Ieşind din biserică, a împărţit săracilor hainele şi „podoabele feteşti‖ ;
deşi a fost mustrată de părinţi pentru această faptă, ea „de multe ori da săracilor veşmintele sale‖ şi nu lua
în seamă mustrarea pe care i-o făceau aceştia; „inima ei ardea cu focul Duhului Sfânt". Părăsind
„frumuseţea acestei lumi‖, merse în „adâncul pustiei‖, se dărui postului şi nedormirii şi rugii. Nu avea ea
acolo „grijă de pluguri, de boi, nici de cai... nici de veşminte şi de aşternuturi, nici de mâncări şi de mese,
nici de casă sau de slujnice, ci numai de curăţia: sufletului şi de răspuns judeţului ce va să fie‖. Ea „pururea
suspina şi nepărăsit tânjea cum îşi va înfrumuseţa sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui ceresc, lui Iisus
Hristos, cum se va îndulci de vederea Mirelui său, de slava şi de lumina şi de bucuria cea fericită. De
aceasta, ... ochii de lacrimi îi erau întunecaţi pururea‖. Înfruntînd bărbăteşte vicleşugurile şi meşteşugurile
diavoleşti, s-a nevoit asupra firii sale, înfrumuseţându-şi sufletul cu dumnezeieştile învăţături ale
Mântuitorului.
După ce a petrecut în pustie mai mulţi ani, într-o noapte, un înger i-a spus: „Să laşi pustia şi la
moşia ta să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume cătră
Dumnezeu pe care L-ai iubit‖. Dacă a avut această vedenie, sfânta „fără de voie lăsă pustia şi se întoarse
în lume şi la Ţarigrad veni. Şi merse în biserica Precistei ce este în Vlaherna şi către icoana Sfinţiei Sale
căzu şi cu lacrimi se ruga aşa şi zicea: „...N-am altă nădejde, n-am alt acoperământ. Tu-mi fii
îndreptătoare, tu-mi fii folositoare... că până am umblat în pustie pe tine te-am avut ajutor, iar acum
dacă m-am întors în lume..., îndreptează-mă până la sfârşitul vieţii mele că altă nădejde nu am‖.
„Aşa cu tot sufletul se ruga şi la moşia sa se duse. Şi acolo nu multă vreme petrecu. Truda cătră
trudă şi durere cătră durere adăugă, cu post şi cu nedormire pe sine se înfrumuseţa..., cu lacrimi pământul
uda şi aşa se ruga: „Doamne, Iisuse Hristoase, caută din locaşul Tău şi nu mă părăsi, nici mă lăsa, că
pentru numele Tău cel sfânt am lăsat toate şi după Tine am călătorit în toată viaţa mea. Şi acum,
îndură-te, Doamne, spune îngerului blând să ia cu pace sufletul meu...‖. Şi-şi dădu luminat sufletul în
mâna lui Dumnezeu şi nimănui nu se spuse de unde a fost şi cine este‖.
„Dumnezeu, vrând să proslăvească pe roaba Sa, ce tocmi?" Murind un corăbier, trupul său a fost
aruncat în mare; valurile scoţîndu-l la mal, „un sihastru ce petrecea în acel loc ... rugă pe nişte creştini de
luară acel trup şi săpând o groapă pentru înhumarea acestuia „aflară trupul Preacuvioasei Parascheva
neputred şi plin de mireasmă‖, alături de care au înmormântat trupul cel rău mirositor al corăbierului. Unul
dintre oamenii care săpaseră groapa, anume Gheorghe, văzu noaptea, în vis, „o împărăteasă pe un scaun
luminat şezând şi mulţime de îngeri în jurul ei‖. Unul dintre ei îl luă de mână, îl ridică şi-i zise: „Gheorghe,
pentru ce n-aţi socotit trupul Sfintei Parascheva? Ce l-aţi uitat aşa? Nu ştiţi că Dumnezeu a iubit
frumuseţea ei şi a vrut să o proslăvească pe pământ?‖. Iar împărăteasa aceea luminată îi spuse: „De sârg
să luaţi trupul meu, în loc de cinste să-l puneţi... Moşia mea este Epivat, unde locuiţi voi acuma‖. Aceeaşi
vedenie a avut-o şi o femeie „ce se chema Eftimia, într-acelaşi chip şi într-aceeaşi noapte şi a doua zi
amândoi spuseră într-un chip tuturor. Acestea dacă auziră, toţi cu bucurie şi cu osârdie cursără (alergară),
cu lumini şi cu tămâie şi cu mare cinste o luară şi în biserica Sfinţilor Apostoli o puseră. Şi acolo multe şi
minunate semne făceau întru cinstea şi slava Sfinţei Treimi‖ (5). În toate părţile învecinate localităţii Epivat
s-a răspândit vestea despre minunile Cuvioasei Parascheva; mulţi bolnavi se vindecau prin rugăciuni, în
preajma moaştelor ei. Se spune că locuitorii dreptcredincioşii de aici, cinstind amintirea Cuvioasei, au zidit,
chiar pe locul unde au trăit părinţii ei şi unde ea însăşi a văzut lumina, o biserică. Sfânta Parascheva a trăit
în prima jumătate a secolului al XI-lea.
Patriarhul Eftimie al Târnovei, în scrierea sa despre Cuvioasa Parascheva, a relatat ceea ce aflase
el, probabil din Viaţa sfintei, scrisă de diaconul Vasilisc, şi ceea ce păstrase tradiţia despre acest vlăstar
slăvit al Bisericii (6).
Moaştele ei, descoperite în urma unor vedenii minunate, într-un mormânt de pe ţărmul mării. În
apropiere de Epivat, au fost aşezate cu cinste în biserica Sfinţii Apostoli din acea localitate şi au stat acolo
ca la 200 de ani, fiind mângâiere şi întărire dreptcredincioşilor. Vestea despre minunile care se săvârşeau
în jurul cortului în care a sălăşluit duhul ei, adică a trupului ei neputrezit, s-a răspândit în Tracia şi în toată
Peninsula Balcanică. Între timp, foarte probabil, Patriarhia Constantinopolitană va fi îndeplinit forma de
canonizare a cuvioasei, adică trecerea ei în ceata sfinţilor.
După anul 1235, moaştele Cuvioasei Parascheva au fost strămutate de la Epivat la Târnovo,
capitala Imperiului româno-bulgar şi reşedinţa patriarhului bulgar. La Târnovo, moaştele au stat aproape
160 de ani. Se pare că în acest timp, s-a alcătuit slujba Cuvioasei, care a trecut apoi în cărţile de ritual,
folosite şi în bisericile româneşti, ca şi în alte Biserici Ortodoxe. De la Târnovo au fost strămutate la
Belgrad.
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Amănunte în legătură cu mutarea moaştelor Cuvioasei Parascheva de la Târnovo la Belgrad aflăm
într-un document atribuit lui Grigorie Ţamblac, personaj controversat, care a constituit, în ultima vreme,
tema unor vii discuţii. În 1521, după cucerirea Belgradului de către sultanul Suleiman, moaştele cuvioasei
au fost strămutate la Constantinopol, unde au stat 120 de ani.
Ctitorind la Iaşi frumoasa biserică Sfinţii Trei Ierarhi şi amintindu-şi, fără îndoială, de Ioan Asan, care
la vremea sa a strămutat moaştele Cuvioasei Parascheva de la Epivat la Târnovo, şi, de asemenea, de
Alexandru cel Bun care a adus moaşele Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, îndemnat
de convingerile şi sentimentele sale creştine ortodoxe şi hotărât să transforme capitala ţării într-un
important centru, Vasile Lupu va fi făcut demersurile necesare la Patriarhia din Constantinopol ca să se
încuviinţeze mutarea moaştelor sfintei la Iaşi.
Fără îndoială, în urma unor convorbiri moldoveano-constantinopolitane şi a unor dezbateri în
Sfântul Sinod al Bisericii celei Mari (Patriarhia Ecumenică), în luna mai 1641, Patriarhul Partenie şi alţi
sfetnici semnau un act sinodal. Din această „scrisoare sinodicească‖ reiese că, până în luna mai 1641,
Vasile Lupu plătise o parte din datoriile pe care le avea patriarhia şi că o va ajuta şi în viitor. În schimbul
acestor ajutoare, patriarhia a luat hotărârea să dăruiască voievodului Moldovei, în semn de mulţumire,
moaştele Cuvioasei Parascheva
În afară de datoriile pe care Vasile Lupu le plătise până în anul 1641, până când moaştele au fost
trimise la Iaşi, s-au mai adăugat altele. Dincolo de aceste formule de cancelarie, se vede bine că este
vorba de un dar de mulţumire şi nicidecum de o vânzare a moaştelor.
Potrivit unor mărturii istorice privind strămutarea acestora la Iaşi, preţiosul dar a fost coborât peste
zidul de incintă al oraşului (Constantinopol) şi transportat apoi, cu ştirea autorităţilor turceşti, la Iaşi.
Cinstitele moaşte au fost trecute peste zid, deoarece legea islamică interzicea transportarea celor morţi, în
afară de trupurile sultanilor, mai mult de trei mile (7). Ieşirea cât mai tainică se mai impunea şi de frica unor
eventuale tulburări ale creştinilor ortodocşi, care se vedeau astfel lipsiţi de ocrotitoarea şi buna lor
mângâietoare cerească. Domnitorul Vasile Lupu a insistat şi a cheltuit cu dragoste mulţi bani, pentru a
obţine bunăvoinţa autorităţilor turceşti.
Până la Galaţi, poarta Moldovei la Dunăre, unde a fost transportată racla cu cinstitele moaşte ale
Cuvioasei Parascheva, de bună seamă o delegaţie moldovenească alcătuită din clerici şi drepteredincioşi
mireni va fi însoţit-o, chiar de la plecarea din Constantinopol. Alături de aceştia se mai aflau trei înalţi
ierarhi, „exarhi ai Sfântului Sinod şi epitropi patriarhali: al Eracleii chir Ioanichie, al Adrianopolei chir
Partenie şi al Paleopatrei chir Teofan‖. Din actul datat din septembrie 1641, reiese că ei au adus din
Constantinopol „pentru sfinţirea ţării şi binecuvântarea ei, lauda lui (Vasile Lupu), cinstitele şi sfinţitele
moaşte ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea Nouă, pe care prea cucernicul şi prea vestitul domn şi
toată ţara lui, arhierei, boieri şi ceilalţi creştini de la mic până la mare le-au primit cu toată cinstea şi cu
toată evlavia‖ (8). Pentru paza cinstitelor moaşte, în drum spre Iaşi, autorităţile turceşti au rânduit o
căpetenie şi mai mulţi ostaşi. Ei sunt zugrăviţi în nişa de la biserica Sfinţii Trei Ierarhi, în care a fost aşezată
racla sfintei, şi într-o gravură de la sfârşitul Cazaniei, tipărită la Iaşi în anul 1643, de mitropolitul Varlaam
(9).
Pentru ca preaslăvita faptă din istoria bisericească a Moldovei ortodoxe să rămână fără de moarte
în amintirea credincioşilor, domnul Vasile Lupu a dispus să se sape în piatră o inscripţie în slavonă, privind
istoria strămutării moaştelor Cuvioasei Parascheva, pe care a fixat-o la baza nişei din naosul bisericii Sfinţii
Trei Ierarhi, ctitoria sa, acolo unde a aşezat nepreţuita comoară a Ortodoxiei, „lauda cea cinstită a
Moldovei‖ (10).
De atunci, necontenit, la Iaşi, cinstitele moaşte ale Cuvioasei Parascheva au fost scut şi ocrotire,
chemare la rugăciune, evlavie şi strădanie pentru săvârşirea binelui. „Fericită-i Moldova, mărturisea acum
două secole unul dintre dascălii de la o înaltă şcoală din Iaşi, având o vistierie ca aceasta şi scăpare sigură
la toată nevoia, că prin solirile Cuvioasei de multe ori s-a izbăvit de năvăliri, de boli pierzătoare, de ciumă,
de arşiţă îndelungată şi de alte cumplite împrejurări‖. Vistieria aceasta însă, cu întregul oraş şi cu locuitorii
săi, au trecut şi prin momente grele. De neuitat rămân, în istoria Moldovei şi a vieţii ei bisericeşti,
întâmplările cotropitoare pricinuite de craiul polon Ioan Sobieski, prin anul 1686. Ajungând până la Iaşi,
ostaşii răufăcători au jefuit atunci ţara, au dat foc unor mănăstiri, au răpit vase sfinte, au luat moaştele
Sfântului Ioan cel Nou cu mai multe lucruri preţioase, au ridicat cu sila pe mitropolitul Dosoftei şi l-au dus în
captivitate. Îndreptându-se spre mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi, ca să prade şi să răpească moaştele Sfintei
Parascheva de acolo, egumenul, deşi ameninţat că va fi îngropat sub ruinele acestui aşezământ
călugăresc, nu a vrut cu nici un preţ să deschidă intrarea în mănăstire (11).
În biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, cinstitele moaşte au rămas până în anul 1884, când au fost
mutate în paraclisul mănăstiresc din clădirea egumeniei şi aşezate pe un catafalc de lemn, deoarece în
acel an au început lucrările de restaurare a sfântului locaş ctitorit de Vasile Lupu. În seara de 26 decembrie
1888, după slujba vecerniei, din neatenţie, a rămas nestinsă o luminare din sfeşnicul de lângă racla cu
moaştele cuvioasei. Peste noapte, sfeşnicul a ars, apoi focul s-a întins la catafalcul pe care se afla racla,
arzând, mocnit toată noaptea, „prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni‖.
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Din cauza căldurii nimicitoare, s-au topit în parte ferecăturile de argint ale raclei, capacul s-a
carbonizat, dar moaştele, prin minune dumnezeiască, au rămas neatinse. Dimineaţa, în ziua de 27
decembrie, elevii Şcolii Normale care funcţiona în mănăstire, preoţii bisericii, pompierii, poliţiştii, autorităţile
civile şi bisericeşti credincioşi din oraş, cuprinşi de spaimă, au alergat spre paraclisul în care puterea
focului prefăcuse o parte din lucrurile acestuia într-un morman de jar, fără a atinge însă cinstitele moaşte
ale cuvioasei. În aceeaşi zi, fericitul întru pomenire, Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
cercetând paraclisul de la biserica Sfinţii Trei Ierarhi, a preaslăvit minunea lui Dumnezeu; prefectul judeţului
Iaşi, Leon Negruzzi, şi procurorul general al oraşului au consemnat în procese-verbale cele întâmplate, iar
în ziua de 28 decembrie însuşi preşedintele Consiliului de Miniştri al ţării, Teodor Rosetti, care se afla în
Iaşi, a rămas impresionat „de miraculoasa scăpare a sfintelor moaşte‖ (12).
Ridicate din mormanul de jar, moaştele au fost aşezate în racla de lemn în care au fost ele
strămutate de la Constantinopol la Iaşi, apoi adăpostite în altarul paraclisului de urgia pârjolului. Un
binecredincios din Fălticeni, anume Lupu Botez, ajutat de alţi creştini, a construit o raclă nouă din lemn de
chiparos pe care avea să o îmbrace cu ferecături de argint (13). Aşezate în noua raclă, moaştele Cuvioasei
au fost strămutate în catedrala mitropolitană, a cărei sfinţire se săvârşise după încheierea lucrărilor de
consolidare şi restaurare, în ziua de 23 aprilie 1887. De atunci, dreptcredincioşii care se află sub cupolele
monumentalei catedrale ieşene, „maica bisericilor‖, cum o numea fericitul ei ctitor, au înaintea ochilor
măreţia arhitectonică a sfântului locaş, picturile de mâna măiastră a renumitului pictor Gh. Tattarescu,
mormântul neuitatului mitropolit Veniamin Costachi şi racla cu cinstitele moaşte ale Cuvioasei Parascheva,
aşezată sub un baldachin, din care „izvorăsc noianuri de vindecări‖.
Deoarece binecuvântatele oseminte au stat multă vreme între dreptcredincioşii din Tracia, din
Bulgaria, din Serbia, din Constantinopol, iar de aproape 350 de ani între români, cinstirea acestui odor
scump al Ortodoxiei s-a făcut prin „slujbe‖ sau „acoluții‖ alcătuite de imnografi de diferite naţii. Chiar dacă
aceste tropare şi stihiri s-au deosebit prin limbă, ele au fost asemănătoare în esenţa şi duh. Ascultând
slujba cuvioasei, dreptmăritorii creştini, oricare ar fi fost neamul şi patria lor, luminaţi de harul frăţiei
ecumenice, şi-au îndreptat privirile şi gândurile la Sfânta Parascheva ca la o mireasă a lui Hristos, ca la o
flacără luminoasă a întregii Ortodoxii.
La 10 octombrie 1955, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în prezenţa unor înalţi soli ai
Bisericilor surori: Constantinopolitană, Rusă şi Bulgară, a proclamat generalizarea cultului unor sfinţi cu
moaşte în ţara noastră şi a hotărât totodată canonizarea unor sfinţi români: „ierarh, monahi şi credincioşi,
care au strălucit în sfinţenie şi au pătimit cu seninătate pentru legea ortodoxă a părinţilor lor‖. Cu acel prilej
solemn, Sfântul Sinod, între altele, a trimis o Enciclică clerului şi credincioşilor, chemându-i să cinstească
pe „sfinţii cu moaşte din ţara noastră‖:
„Sfânta noastră Biserică pune înainte cinstirea sfinţilor, glăsuieşte enciclica, spre îndemn fiilor săi,
pentru ca pe cei zăbavnici să-i îndemne la o viaţă mai curată, iar pe cei osârduitori să-i sporească în
virtute‖.
Noi nu numai că-i lăudăm pe sfinţi, ca pe purtători unor prea înălţate lupte şi biruinţe duhovniceşti şi
ca pe cei ce au întruchipat frumuseţea cea nepieritoare, dar ne uităm la ei ca la învăţătorii noştri,
străduindu-ne să ne asemănăm lor în credinţa, în nădejde şi în dragoste. În evlavia sa adâncă, poporul
nostru a cinstit după cuviinţă pe toţi sfinţii dreptei-credinţe, fără deosebire de neam. Dar Muma
credincioşilor noştri s-a legat în chip deosebit de sfinţii ale căror moaşte se găsesc în catedralele şi
mănăstirile noastre.
Cinstirea unora dintre aceşti sfinţi s-a statornicit în evlavia clerului şi a credincioşilor noştri prin
înscrierea lor în sinaxar, prin aşezarea slujbei lor în cărţile bisericeşti, prin prăznuirea lor după rânduială,
prin ridicarea de sfinte locaşuri cu hramul lor şi prin zugrăvirea lor în sfintele biserici şi în sfintele icoane.
Între aceştia se numără şi Cuvioasa Parascheva ale cărei sfinte moaşte se află la Iaşi, în catedrala
mitropolitană ...; „Lauda Moldovei‖ este, după naştere, din satul Epivat, lângă Ţarigrad. Prinsă de dorul
vieţii curate, ea de tânără a părăsit lumea cu tulburările ei şi a fugit în pustie... Prin rugăciuni şi priveghere
dobândind înţelegere şi putere bărbătească, a înfrânt cu totul pe vrăjmaşul sufletului, aşa cum David a
biruit pe Goliat. Şi la atâta înălţime sufletească s-a ridicat, încât s-a făcut sălaş Dumnezeului Celui viu...
Vestindu-vă cele de mai sus, să ne îndemnăm întru cinstirea acestor sfinţi, strâns legaţi de neamul
nostru, prin rugăciuni către Atotputernicul Dumnezeu, ca mulţumire pentru toate binefacerile, prin solirile
lor.
Şi, pentru ca legătura noastră cu sfinţii..., precum şi cu toţi aleşii lui Dumnezeu, să dăinuiască de-a
pururea, învrednicindu-se de această legătură şi în viaţa viitoare, datori suntem să mărturisim aceeaşi
credinţă pe care au avut-o ei şi să fim mădulare împreună cu ei ale aceleiaşi Biserici. Să-i urmăm în
credinţă, în gânduri şi în fapte, precum şi în râvna şi în nevoinţele lor pentru împlinirea poruncilor
dumnezeieşti... Să ţinem pururea aprinsă candela rugăciunilor noastre, iar flacăra iubirii de Dumnezeu şi
de aproapele să lumineze neîntrerupt în inimile şi în viaţa noastră‖.
Această enciclică a fost citită şi la Iaşi, în ziua de 14 octombrie 1955, sărbătoarea Cuvioasei
Parascheva, după Sfânta Liturghie în faţa ierarhilor care reprezentau Bisericile Ortodoxe Rusă şi Bulgară şi
a clericilor şi dreptcredincioşilor care, în număr mare, luau parte la această slăvită prăznuire.
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S-a înălţat apoi o rugăciune ascultată cu luare aminte: „Cu umilinţă şi cu evlavie ne plecăm astăzi
genunchii înaintea slavei Marelui Dumnezeu, Cel ce te-a mărit pe tine, Preacuvioasă Maica noastră
Parascheva; şi smerit prinos de laudă şi de mulţumită îi aducem, pentru că te-a dăruit nouă fierbinte
rugătoare şi puternică ocrotitoare în ceruri. Că tu din tinereţele tale, pentru iubirea de Hristos, ai lăsat şi pe
părinţi şi bogăţia şi dulceţile cele trecătoare ale lumii; şi cu multă postire, cu neîncetată priveghere, cu
lacrimi şi cu pustniceşti nevoinţe slăbindu-ţi trupul cel firav, sufletul ţi-ai întărit; şi aşa luându-ţi crucea ai
urmat lui Hristos, cu pilda vieţuirii tale învăţându-ne să nu purtăm grijă de trupul cel trecător, ci de sufletul
cel nepieritor. Ca fecioarele cele înţelepte, cu untdelemnul faptelor bune ţi-ai umplut din belşug candela
sufletului tău şi pe Mirele cel ceresc întru trezire L-ai întâmpinat. Pentru aceea, în cămara Lui de nuntă cu
vrednicie ai intrat, îndulcindu-te neîncetat cu vederea de aproape a feţei Lui; iar nouă, pe pământ, ai
binevoit a ne descoperi prin vis şi a ne trimite, ca pe un dar ceresc, cinstitele tale moaşte, care, aduse fiind
pe pământul nostru prin râvna evlaviosului voievod Vasile, s-au făcut acoperământ ţării acesteia şi izvor
nesecat al tămăduirii tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi nădejde. Şi întinzându-se vestea
vredniciilor şi a minunilor tale peste tot pământul ţării noastre, cu dragoste şi cu bucurie te cinstesc pe tine
binecredincioşii români de pretutindeni.
Drept aceea, şi noi acum, cu mulţumită te lăudăm pe tine, Preacuvioasă Maică Parascheva, lauda
Epivatului şi ocrotirea cea bună a Moldovei. Şi sărutând cu evlavie cinstitele tale moaşte, te rugăm să
mijloceşti pentru noi înaintea feţei Ziditorului a toate, ca să ocrotească şi de acum înainte cetatea aceasta,
Moldova, şi toată Ţara Românească, izbăvidu-le de tot răul. Pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă la
ajutorul tău să-i păzească în pace, sănătate trupului şi sufletului să le dăruiască şi întru toate, bună sporire.
Credinţa cea dreaptă să o întărească, tulburările eresului şi ale dezbinării de fraţi să le strice cu puterea
Preasfântului Său Duh, războaiele să le îndepărteze şi pacea a toată lumea desăvârşit să o întemeieze.
Şi aşa, urmând pilda vieţuirii tale, Preacuvioasă Maică, şi avându-te pe tine neîncetat mângâiere
întru necazuri şi întărire de nădejde, să ajungem toţi la limanul cel mult dorit al mântuirii şi să lăudăm până
la suflarea noastră cea de pe urmă pururea pomenirea ta, strigând lui Dumnezeu: Slavă Ţie, Doamne, Cel
ce eşti mare şi minunat întru sfinţi în vecii vecilor. Amin‖ (14).
Înflăcăraţi de puterea credinţei în Atotţiitorul şi de vrednicia pilduitoare a Cuvioasei Parascheva,
alcătuitorul Acatistului ei, un fiu dreptcredincios al Moldovei, ca şi aceia care au zugrăvit în tropare şi stihiri,
smerenia şi frumuseţea ei feciorelnică, au privit-o ca pe „un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis pământului
acestuia‖, ca pe „a Moldovei luminătoare‖, „a Moldovei laudă preacinstită‖, „izvorul cel neîncetat al
Moldovei‖, „a Moldovei casnică luminătoare‖. Mai mult decât atât, ea este „hrana duhovnicească‖,
„mijlocitoarea tuturor‖ la Părintele luminilor, „floare neveştejită‖ a întregii Ortodoxii.
În preajma raclei în care s-a păstrat nestricăcios cortul sfintei, cei copleşiţi de necazuri găsesc
mângâiere, cei învăluiţi de suferinţe, alinare, cei zăbavnici în săvârşirea lucrului celui bun, hotărâre şi tărie.
Viaţa fără de prihană a cuvioasei ne cheamă, neîncetat, la credinţă tare, la nădejde care întrarmează, la
dragoste desăvârşită. Prin glasul sfinţiţilor slujitori ai Bisericii, ea ne îndeamnă să ne iubim unii pe alţii, ca
fraţii cei buni, să umblăm pe căile păcii, să ne îndreptăm paşii întăriţi de harurile Sfântului Duh, spre
Hristos, mântuirea noastră.
Preot Scarlat Porcescu
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34). Despre aceasta au scris şi alţi învăţaţi români: Pr. Gh. Păvăloiu, 1935, Arhim. Varahiil Jitaru, 1942 şi 1943, Prof. D. Stănescu,
1938, Prof. Milan Şesan, 1955 ş.a. Vezi şi Călători străini despre ţările române, vol. V (M. Holban ş.a.), Bucureşti, 1973, p. 235.
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2. La Răşinari, de pildă, la sfârşitul veacului al XIV-lea, era o biserică cu hramul „Preacuvioasa Parascheva‖. La 16 septembrie
1408, domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, a dăruit bisericii „Sfânta Vineri", „care-i în târgul Romanului, unde zace sfânt-răposata
maica noastră cneaghina Anastasia... două sate‖. Această biserică fusese înălţată mai înainte, probabil de Roman Vodă, tatăl lui
Alexandru cel Bun, sau de vreun stăpânitor feudal anterior. În pisania catedralei episcopale din Roman, zidită de Petru Rareş, în
locul celei pomenite la începutul secolului al XV-lea, apare numele Parascheva, (în numele Preacuvioasei Maicii noastre
Parascheva). Fără îndoială, ctitoria lui Petru Rareş preluase hramul bisericii anterioare. În, pridvorul acesteia, între alte picturi în
frescă, săvârşite la jumătatea veacului al XVI-lea, se află şi un registru în care apar scenele cu diferite momente din viaţa şi istoria
moaştelor Cuvioasei Parascheva: naşterea ei, împărţirea hainelor celor lipsiţi, vieţuirea într-un schit din Eracleea, apoi în pustie
făcîndu-şi rugăciunea în genunchi, rugăciunea în biserica Vlaherne din Constantinopol... aşezarea moaştelor în biserica din Epivat,
strămutarea lor la Târnovo, apoi în regiunea Vidinului peste care stăpânea atunci Mircea cel Mare, şi mutarea lor în Serbia, la
cererea cneaghinei Anghelina. Picturile din catedrala episcopală a Romanului, în care apar scene din viaţa şi istoria moaştelor
Cuvioasei Parascheva, - nu este exclus să fi fost picturi cu viaţa ei şi în biserica anterioară, săvârşite de zugravii Nichita şi Dobre
prin 1414-1420, la cererea domnului Alexandru cel Bun -, demonstrează că ea era cunoscută şi cinstită cu mare evlavie, în
Moldova, înainte de aducerea moaştelor ei la Iaşi.
3. Sălăşluind cinstitele ei moaşte la Belgrad, deci pe pământ sârbesc, mai mult de 120 de ani, s-a afirmat apoi de către unii că
sfânta s-a născut din părinţi, de naţionalitate sârbă. În concepţia Bisericii Ortodoxe însă, originea etnică a unui sfânt nu este o
chestiune esenţială. Un sfânt, ori de ce neam ar fi, ori în ce pământ s-ar fi născut, este un fiu, un vlăstar al Ortodoxiei. Cuvioasa
Parascheva s-a născut, cum se va arăta în cele ce urmează în Tracia, deci în sudul Dunării, dar prin moaştele ei ocrotite şi,
deopotrivă, cinstite de greci, de bulgari, de sârbi şi de români, ea este o flacără luminoasă a Bisericii Ortodoxe, o fiică a Ortodoxiei
încoronată de vrednicie.
4. Ediţie îngrijită de J. Byck, Bucureşti, 1943, p. 365-370; se reproduce viaţa sfintei din Cazania lui Varlaam, fiind cel dintâi text
tipărit în Moldova.
5. Sfântul Nicodim Aghioritul a adăugat, la ceea ce ştim din Cazania lui Varlaam despre Sfânta Parascheva, că, înainte de a se
depărta ea în pustie, a vizitat Constantinopolul, cetatea împărătească, unde s-a închinat pe la toate locurile sfinte ale acestui mare
oraş, la sfintele moaşte de pe acolo şi a ascultat sfaturile bărbaţilor cuvioşi din mănăstirile capitalei. După îndemnul lor, ea a intrat
într-o mănăstire cu hramul Maicii Domnului din Heracleea Pontului, unde a petrecut cinci ani, îndeletnicindu-se cu postul şi cu
rugăciunea. Întristaţii ei părinţi au căutat-o prin oraşe şi mănăstiri, dar au adormit întru Domnul fără a afla ceva despre dânsa.
Cuvioasa Parascheva a călătorit şi în Palestina spre a se ruga la Sfintele Locuri. Acolo s-a aşezat ea într-o mănăstire de călugăriţe,
din pustia Iordanului, unde a petrecut în post şi rugăciune până la vârsta de 25 de ani, când a avut vedenia şi sfatul de a se
întoarce în patria sa (episcopul Melchisedec,.., Viaţa şi minunile Cuvioasei Maicii noastre Parasecheva cea Nouă, Bucureşti, 1889,
p. 36).
6. În această scriere, patriarhul, ca şi Varlaam mai târziu, s-a oprit la câteva generalităţi referitoare la viaţa cuvioasei, fără a preciza
ţara sau regiunea geografică în care s-a născut şi nici timpul când a trăit ea. Studiindu-se critic viaţa Cuvioasei Parascheva scrisă
de Patriarhul Eftimie şi aceea scrisă de Matei al Mirelor, s-a ajuns la concluzia că istorica localitate Epivat era situată unde se află
acum aşezarea Boiados (toponim turcesc), pe ţărmul Mării Marmara, subprefectura Silimvriei, în Tracia. Pe Peninsulei Balcanice,
Silimvria (Silimbria) este plastă pe malul Propontidei (Marea de Marmara), la sud-est de Constantinopol. Regiunea în care se Afla
Silimvria se numea Tracia, toponim care negreşit aminteşte de vechii locuitori traci ai acesteia. În oraşele şi satele situate,
îndeosebi, pe ţărmurile mărilor de Marmara şi Neagră, locuiau numeroşi greci, alături de vlahi, populaţie de origine tracă; între timp,
vor fi pătruns în această regiune şi locuitori de origine slavo-bulgară. Patriarhul Eftimie, în scrierea sa despre Sfânta Parascheva,
nu se referă, nici într-un fel, la originea ei etnică. In viziunea fericitului patriah sfânta era un vlăstar al întregii Ortodoxii, o fiică
vrednică a Bisericii Ortodoxe (Iulian Ştefănescu, Viaţa Sfintei Parascheva cea Nouă, de Matei al Mirelor, în „Revista istorică
română‖, vol. III, MCMXXXII, fasc. IV, p. 348). Ulterior, unii aghiografi, plecând de la localizarea Mesemvriei, fireşte neîntemeiată,
în Bulgaria - în secolele XI-XIII, bulgarii nu ajunseseră pe ţărmurile sud-estice ale Mării Negre - şi de la faptul că moaştele
cuvioasei au stat mai multă vreme la) Târnovo, capitala taratului româno-bulgar (mitropolitul Filaret al Moscovei a localizat Epivatul
lângă Silistra, pe Dunăre, iar D. Ştefănescu lângă Caliacra); au afirmat că sfânta avea origine etnică bulgară; alţii, plecând de la
faptul că moaştele ei au stat peste 120 de ani la Belgrad, au susţinut că sfânta avea origine sârbă; avându-se în vedere faptul că
tânăra fecioară Parascheva s-a rugat, la Constantinopol, în biserica Vlaherna, o ctitorie a vlahilor, de asemenea, faptul că
localitatea Epivat se afla în Tracia, s-ar putea deduce logic că era de origine vlaho-tracă sau greacă.
7. D. Cantemir, Istoria Imperiului Otoman. Traducere de Dat I. Hodoşiu, vol. I, Bucureşti, 1876, p. 541-542.
8. Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă Încoace, ediţie critică de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1944, p. 190.
9. Picturile au fost refăcute, în mozaic, la sfârşitul veacului trecut, cu prilejul lucrărilor de restaurare a bisericii Sfinţii Trei Ierarhi,
respectându-se probabil tematica veche. Gravura este reprodusă în Bibliografia românească veche, I (1508-1830) de I. Bianu şi N.
Hodoş, p. 142.
10. „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu lucrarea Sfântului şi viufăcătorului Duh, al lui Dumnezeu cel prea mărit şi prea închinat
întru sfânta cea de o fiinţă şi nedespărţită Treime, evlaviosul iubitorul de Hristos domnul Ioan Vasile Voievod, din mila lui
Dumnezeu domnitor al ţării Moldovei. Fiind râvnitor şi apărător al dreptcredinţei răsăritene, s-a sârguit cu mare osâdie şi cu un dor
prea mare, după iconomia dumnezeiască şi a adus de la Constantinopol aceste prea cinstite moaşte ale Sfintei şi Cuvioasei Maicii
noastre Parascheva Târnăveanca, numită Piatea. Aceasta a fost a treia strămutare a ei, în realitate a fost a patra (nota noastră). Iar
aceste sfinte şi cinstite moaşte le-a trimis prea sfântul şi prea fericitul Patriarh chir Partenie cu tot bunul sfat şi cu buna voinţă a
toată Biserica. Şi a trimis această comoară prin trei preafericiţi mitropoliţi: Chir Ioanichie al Eracleei Chir Partenie al Adrianopolei şi
Chir Teofan Paleonpatron, în zilele preasfinţitului arhiepiscop Chir Varlaam mitropolitul Sucevei şi a toată ţara Moldovei. Pe care
(moaşte) evseviosul şi iubitorul de Hristos domnul nostru Ioan Vasilie Voievod, cu mila lui Dumnezeu domnitor al Ţării Moldovei, lea primit cu toată cinstea şi cu toată dragostea, mai mult decât pe un mărgăritar preţios şi cu bună norocire le-a aşezat aici în nouzidita de el biserică a Sfinţilor Trei Ierarhi şi mari dascăli a toată lumea Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Hrisostom şi le-a
păstrat spre cinstea şi slava unuia Dumnezeu celui închinat în Treime, pentru nesfârşitele rugăciuni ale Cuvioasei Maicii noastre
Parascheva spre iertarea păcatelor lui şi a tot prealuminatul său neam. În anul de la zidirea lumii 7149 şi în al 8-lea al domniei sale,
iunie 13 (1641). In acelaşi an, s-a născut preadoritul fiu al domnitorului nostru, Ioan Ştefan Voievod, căruia dă-i, Doamne, zile
îndelungate şi ani mulţi. Amin‖.
11. Dimitrie Cantemir, op. cit., vol. II, p. 541-542.12. Episcopul Melchisedec, op. cit., p. 29-32.
13. G.T. Kirileanu, Contribuţii la istoricul raclei Sfintei Parascheva, Iaşi, 1946, p. 105.
14. Cf. Revista „Biserica Ortodoxă Română‖, LXXIII (1955), nr. 11-12, p. 1037-1041, 1071-1072.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 258-271, Cuvioasa Parascheva „de la Iaşi‖
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SFINTE MOAȘTE
Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse în capitala Moldovei de Vasile Lupu. Au ajuns
în țara noastră în anul 1641, după ce au fost prezente în mai multe locuri. Au fost așezate pe 13 iunie
1641, în biserica "Sfinții Trei Ierarhi" din Iași. În anul 1884, când biserica mănăstirii intră într-un proces de
consolidare, sfintele moaște ajung în paraclisul mănăstirii, iar peste câțiva ani în Catedrala mitropolitană din
Iași. Moaștele Cuvioasei Parascheva au ajuns în martie 1944 la Mănăstirea Ciorogârla de lângă București,
din cauza ofensivei sovietice în Moldova. Pe 27 octombrie 1944, moaștele sale au fost așezate lângă cele
ale Sfântului Dimitrie Basarabov în catedrala din București și readuse în Catedrala mitropolitană din Iași pe
26 noiembrie 1944.
Moaştele Sfintei se află la:
• Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Bulevardul Ştefan
cel Mare şi Sfânt Nr. 16;
Părticele din Moaştele Sfintei se află la:
• Mănăstirea Recea, comuna Dumbrăveni, judeţul
Vrancea, la 21 km SV de Focşani şi la 17 km nord
de Râmnicu Sărat;
• Mănăstirea Sf. Nicolae-Mihai Vodă, Bucureşti, Str.
Sapienţei Nr. 4 (la câteva sute de metri de staţia de
metrou Izvor);
• Biserica Sf. Parascheva - Sfânta Vineri Nouă, Bd.
Nicolae Titulescu Nr.157-161 (lângă staţia de
metrou Gara Basarab, în apropiere de Calea
Griviţei); părticele din moaşte şi o părticică dintr-un
veşmânt;
• Biserica Dichiu, Bucureşti, Str. Icoanei Nr. 72, sector 2;
• Biserica din Miclăuşeşti, pe DN 2 (E 20) de la Bacău spre Iaşi, după 70 km, o ramificaţie spre dreapta de
1 km până în satul Miclăuşeşti;
• Biserica Sfânta Parascheva - Doamna Oltea, Bucureşti, Str. Doamna Oltea Nr. 36;
• Mănăstirea Ciolanu, satul Grajdana, comuna Tisău, jud. Buzău;
• Biserica Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.21;
• Biserica Sfânta Maria, oraş Ovidiu, jud. Constanţa; / • Biserica Sf. Alexie, Calea Şerban Vodă Nr. 123;
• Parohia "Sfanta Cuvioasă Parascheva", Ploieşti;
• Biserica Sf. Cuvioasă Parascheva / Biserica Sf. Vasile, Cotroceni Răzoare, Bucureşti, Drumul
Taberei/Drumul Sării, Str. Răzoare;
• Biserica Sfânta Vineri din Oradea cu hramurile Cuvioasa Maică Parascheva şi Sfântul Arhidiacon şi
Protomartir Ştefan;
• Biserica din comuna Cornetu, jud. Ilfov, Soş. Alexandriei Nr. 205 (la cca. 17 Km de centrul Capitalei);
• Biserica Cuvioasa Parascheva, comuna Dobroteasa, satul Câmpul Mare (în extrema de nord a satului),
jud. Olt;
• Biserica Boteanu, Bucureşti, Str. Boteanu Nr.8 (oarecum paralel cu Bd. Magheru, perpendicular pe str. C.
A.Rosetti);
• Mănăstirea Hâncu, raion Nisiporeni, Republica Moldova (50 km de Chişinău, trecând prin Străşeni, pe
şoseaua spre Albiţa);
Veşmântul care a acoperit Moaştele Sf. Parascheva se află la:
• Biserica Sfânta Vineri Pajura, Bucureşti, Str. Băiculești Nr. 27, sector 1;
• Biserica „Sf. Vineri-Drumul Taberei‖, Strada Brașov nr. 21 C, București; mantie care a înveșmântat
Moaștele Sf. Parascheva de la Iași în anul jubiliar 2000, dăruită de Preaferictul Părinte Patriarh Daniel;
• Parohia Sf. Arhagheli Mihail şi Gavriil, Heerstraße, 63/Ortelsburger Allee, 1, 14052, Berlin;
• Biserica din comuna Cumpăna, jud. Constanţa;
• Mănăstirea Samurcăşeşti, în extrema de vest a Bucureştilor, pe raza comunei Ciorogârla la 20 km de
Bucureşti; Preaferictul Părinte Patriarh Daniel a dăruit Sfintei Mănăstiri Samurcășești la data de
19.10.2008, veșmântul cu care au fost acoperite moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași pentru
aducere aminte a perioadei în care moaștele s-au adăpostit aici din calea războiului al II-lea mondial în
perioada 10 aprilie - 27 octombrie 1944, împreună cu arhiva și tezaurul Mitropoliei de la Iași.
• Sfânta Mănăstire Comana, Str. Radu Șerban nr. 392, com. Comana, Giurgiu.
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SFINȚII CUVIOŞI MĂRTURISITORI VISARION, SOFRONIE ŞI MUCENICUL OPREA
(21 OCTOMBRIE)
TROPAR, GLASUL 1

Luptătorilor pentru Ortodoxie, ca nişte îngereşti
trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii
dreptei credinţe şi ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe
popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari
au fost ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia
propovăduirii; mare a fost şi rodul luptei voastre drepte,
pururea pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos.
CONDAC, GLASUL AL 4-LEA Arătatu-Te-ai ...

Văzând noi astăzi toate nevoinţele voastre, cu
nespusă
bucurie
facem
pomenirea
voastră,
prealăudaţilor apărători ai Ortodoxiei; căci, cu Puterea
lui Hristos fiind într-armaţi, strălucite biruinţe pentru
poporul dreptcredincioşilor aţi secerat, voi cei ce aţi fost
adevăraţi soli cereşti şi mucenicească pătimire aţi
pătimit.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfântul Visarion Mărturisitorul
Mişcarea românească de la 1744 din Transilvania şi din Banat, dezlănţuită de propovăduirea
Călugărului Visarion, apare în perspectiva istoriei ca parte a luptei de secole duse de popor pentru libertate
naţională şi religioasă, pentru dreptate şi omenie. Cuvântul său simplu, spus cu suflet deschis, e scânteia
care răscoleşte adânc conştiinţa maselor şi zădărniceşte în câteva săptămâni înfăptuirile unei jumătăţi de
veac de silnicii. S-a vădit încă o dată atunci că Ortodoxia românească este una cu aspiraţiile întregului
neam, iar apărarea credinţei înseamnă păstrarea fiinţei naţionale.
În aceste vremi de suferinţă pentru românii din vestul Carpaţilor, când credinţa lor, singurul bun ce
le mai rămăsese, era primejduită, în numele ei vine Călugărul Visarion, expresie a solidarităţii ortodoxe, a
colaborării întru apărare, precum şi a luptei împotriva asupririi (1).
Din actul de legitimare şi călătorie primit de la Patriarhul Bisericii sârbe, Arsenie Ioanovici Şakabent,
la 13 februarie 1742, reiese că Visarion s-a născut în districtul Maidan din Bosnia, tatăl său numindu-se
Maxim, iar mama Maria, stabiliţi apoi, în Kostainiţa din Croaţia (2). Alte informaţii îl consideră originar din
Bolovar, dioceza Pakraţului, unde l-a întâlnit episcopul Pavel Nenadovici ca vieţuitor într-o peşteră,
săvârşitor de minuni fiind prin tăria credinţei sale. Chemat de patriarh a venit la Carlovăţ. Acolo l-a cunoscut
episcopul de mai târziu, Vichentie Popovici. Din relatarea pe care a făcut-o protopopului Mehadiei, Nicolae
Stoica de Haţeg (1751-1833), consemnată în cronica sa (3), aflăm că avea înfăţişare de ascet, îmbrăcat
foarte modest şi era în mare cinste în faţa patriarhului. Episcopul Inocenţiu Micu Klein, care l-a întâlnit în
alte împrejurări, îi face următorul portret: „Om au fost de mijloc la stat sihastru acesta, cu barbă mică, negru
la faţă şi perit‖ (4). Preotul Atanasie Stoica din Mehadia, el însuşi între cei mulţi care-l însoţeau pe Visarion
în părţile Haţegului, l-a văzut „cu o rasă cârpită, în opinci, fără de obiele, cu căciulă călugărească ploştită,
cărunt şi slăbit‖ (5).
A fost tuns în monahism în mănăstirea Sfântul Sava de către Patriarhul Ierusalimului, în 1738 (6),
primind numele de Visarion. Ajunge la Athos şi înapoindu-se în Serbia în 1742 e primit în mănăstirea
Pakra. Vorbea limba sârbă, probabil şi greacă. Atanasie Stoica, cel care l-a ascultat, spune că „ştia ceva
româneşte, că au fost vr-un an în Ţara Românească‖ (7), fapt ce confirmă organizarea acţiunii sale de mai
târziu şi împreună-lucrarea ortodoxă.
L-a chemat Nicolae Sarai-Tiurcia (cojocaru) şi, după propria sa mărturisire, în 1744 avea 30 de ani.
Potrivit declaraţiei pe care o face la interogatoriul de la Sibiu din 27 aprilie 1744, a plecat de la mănăstirea
Pakra la Carlovăţ în prima jumătate a lunii ianuarie din acelaşi an şi, după o întrevedere cu patriarhul, îşi
continuă drumul, ajunge la Timişoara, trece pe la mănăstirile din Banat, zăboveşte puţin la Hodoş-Bodrog
şi se opreşte la Lipova (8) pe la începutul lunii martie. Protopopul Nicolae Stoica a consemnat spusele
martorilor şi ale tatălui său, privind călătoria: „norod din Mehadia, Ruşava (Orşova) şi din sate a-l vedea şi
a-i blagoslovi au alergat, pi la Timişoara păn la Lipova l-au petrecut ca pre un sfânt... prin Vinga la Pacraţi
pustă, 3000 de ţărani cu coasăle a cosi veniţi, tot ciopoară nainte alergând, coasăle lepădând, nainte
îngenunchea, să închina, îi blagoslovea, mânile îi săruta şi iar fuga cu coasăle nainte alerga, păn la Lipova‖
(9).

239

Alegerea acestui centru românesc cu străvechi tradiţii ortodoxe, cu meseriaşi vestiţi şi cu o viaţă
comercială intensă, a fost bine gândită. Spre el au gravitat până târziu părţile arădene, bănăţene şi
bihorene, atunci supuse presiunilor pentru uniaţie. Era deci locul cel mai potrivit vestirii cuvântului
răscolitor, iar în apropiere se aflau episcopii din Timişoara şi din Arad.
Pe colina de la marginea oraşului, Visarion ridică o cruce de lemn ce se păstrează şi astăzi în una
din absidele exterioare ale bisericii istorice din Lipova. Lângă cruce a apărut un izvor, rămas în amintirea
localnicilor cu denumirea „Izvorul Sfântului‖ (10). Cronicarul relatează: „În Lipova mai şezând, o cruce mare
de lemn or făcut-o cu el şi pe o coastă de deal săpând groapa au înfipt-o, apă de supt cruce au fântânit şi
multe boale au tămăduit‖ (11).
De lângă cruce, ajutat adesea pentru mai buna înţelegere a cuvântului de comercianţii Dima, Gavril
şi de George Nicolae, şi ei pătimitori, Visarion vorbeşte convingător mulţimii. În documentata sa istorie (12),
George Bariţiu remarcă: „El însă nici nu simţea trebuinţa de a întinde vorba multă şi a ţinea prelegeri de
dogmatică, precum făceau iezuiţii. Prin cuvinte scurte, dar spăimîntătoare... ştiu să bage în fiori pe
miriadele de oameni. Vai de capul vostru, aţi vândut sufletele voastre; dezlegarea morţilor voştri nu e
dezlegare, ci osândă; parastase, pomeni şi sărindare le-aţi plătit cu totul în deşert la popi nelegiuiţi, la popi
nepopi; baptismul (Botezul) pruncilor voştri, nelegiuit; de aceştia îl doare pe el mai mult‖.
Sunt puţine crucile care au adunat în jurul lor atâţia credincioşi şi au revărsat atâta tărie, atâta
rezistenţă întru apărarea fiinţei neamului şi a credinţei, precum a fost modesta cruce de lemn de la Lipova.
Şi tot puţine sunt cele ce au prilejuit atâtea îngrijorări unei curţi imperiale şi unei întregi orânduiri de stat.
Visarion a plecat din Lipova, dar pelerinii vor continua încă mult timp să-şi găsească lângă ea liniştea şi
încrederea în mai bine. Această cruce a rămas un simbol al vrerilor de dreptate şi de libertate.
Consiliul de război imperial îşi exprima, în 24 iunie 1744, îngrijorarea că pelerinajele la cruce pot
provoca tulburări (13). Consiliul locotenenţial din Pojon, prin ordinul din august, păstrat în arhiva din Arad,
confirmă că la crucea aşezată lângă Lipova, pentru stricarea uniaţiei în Banat, veneau mulţimi din toate
părţile, că activau în acest sens călugări veniţi de peste munţi şi de aceea dispune arestarea lor. La 9
ianuarie 1745, congregaţia Zarandului îşi exprima revolta faţă de menţinerea crucii la care mergeau foarte
mulţi credincioşi din regiune, iar în mai, din acelaşi an, congregaţia comitatului Arad ordonă organelor în
subordine să vestească în întregul comitat aplicarea a 100 de lovituri de bici celor ce vor trece Mureşul la
cruce, precum şi cazurilor de recidivă, împreună cu o amendă de 12 florini renani (14). Conducerea
administrativă din Timişoara ordonă oficiului districtual din Lipova să distrugă toate construcţiile ridicate în
apropierea crucii pentru adăpostirea pelerinilor, spre a evita tumultul, dar să lase neatinsă crucea; raportul
din 14 septembrie anunţa executarea ordinului.
După doi ani de la aşezarea crucii, se raportează din Lipova că vin aici zilnic numeroşi pelerini şi că
mulţimea celor din Banat, din nordul Mureşului, din Crişana, e în creştere (15). Se iau măsuri restrictive
împotriva preoţilor şi sunt urmăriţi călugării, îndeosebi cei veniţi din Muntenia şi din Moldova, o repetare a
obişnuitelor ordine date în acest scop.
În ziua de 29 mai 1744, administraţia militară din Timişoara ordonă aceluiaşi oficiu districtual din
Lipova să aresteze pe Eremitul Visarion, iar dacă e plecat, să-l caute. Se răspunde abia în ziua de 21 iunie
că la Dobra au fost arestate trei persoane din localitate, ce l-au însoţit pe Visarion, care se află de 12
săptămâni în Transilvania (16). Conducerea militară din Timişoara, după răscoala din 1737-1739, a
acceptat tacit mişcarea paşnică de teamă că intervenţia ar dezlănţui o nouă ridicare a maselor, limitânduse la măsuri de prevenire a tumultului şi, ca atare, deşi foarte bine informată, emite dispoziţia după mult
timp de la plecarea Călugărului Visarion. La 11 aprilie, acesta era la marginea estică a Banatului, în
Capolnaş, din apropierea Făgetului.
De acolo, obercnezul (primarul şef al regiunii) Petcu, precum consemnează episcopul Inocenţiu
Micu Klein, în traducerea lui Petru Maior (17), trimisă în Dobra (orăşel la intrarea în Transilvania) la viceductorul Ioan Lădariu, în care se scria că „după două, trei ceasuri (în aceeaşi zi) va se vină acolo un
sihastru, căruia numai sălaş să-i rânduiască, că de altele nu are lipsă, şi să spună protopopului locului
(unit), ca să iasă cu litie înaintea sihastrului şi aşa să-l petreacă... Într-aceea veni sihastrul de mulţi călăreţi
încungiurat şi intrând în sălaşul rânduit, mulţi din popor să adunară acolo a-i săruta picioarele şi mânile‖.
La 12 aprilie, zi de Duminică, Visarion pleacă la Deva, urmat de „cetele călăreţe numeroase ale
bănăţenilor şi dorobanţilor, încă şi de câţiva cavalerişti din regimentul cesaro-regesc care purta numele
proprietarului său, contele Springer; iar moşii noştri ne spuneau, din câte aflară de la părinţii lor, că la
trecerea lui Visarion prin acel comitat al Hunedoarei, dregătorii comitatului, fireşte mai mulţi calvini, au
provocat pe oameni ca să iese cu ramuri verzi întru întâmpinarea sfântului profetului, care duce viaţă
îngerească... Ajuns în Deva... află sihastrul un loc foarte acomodat spre a combate uniunea cu Roma în
cuvinte cât mai tari, pe care un popă neunit le împărtăşea poporului românesc‖ (18).
Atanasie Stoica, aflat între cei mulţi care-l însoţeau, întregeşte descrierea prin condeiul protopopului
Nicolae Stoica (19): „Acu de la Hunedoara, în ţara Haţegului intrând, oamenii la el să adună. Mai vârtos
văzând că nu mâncă, nu bea decât după ameazi la chindie... îi ziseră sfântu Nichita sau Nicodim.
Adunându-se întâi sute, apoi şi mii de oameni la el, cât putea, ce ştia, învăţa...
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Spunând în tot Ardealul că-i sfântu în Ardeal, mii de oameni şi copii îl petrecea, flămânzi cu el
umbla şi ce zicea asculta... legea pravoslavnică, dar nu a papii, să ţină, la el şi domni a-l vedea venea...‖.
Din Deva se opreşte la Orăştie şi, însoţit de mulţimi, ajunge la Săliştea Sibiului, unde petrece câteva
zile, cuvântul său readucând la Ortodoxie acest puternic centru românesc. Contemporanii evenimentului au
lăsat amintirea altui moment din această călătorie (20): „Carea auzind episcopul uniţilor Ioan (Inochentie
Klein, liber baro, rumân), viind a-l vedea cine-i şi ce vorbeşte, îl află în mijlocul mulţimii învăţând. Şi
episcopu i-a zis: „Tu, ursule din munţi, ce ai căutat aicea vei afla, eu te voi învăţa! Ce turburi creştinii, turma
mea?‖ Călugărul au zis: „Măcar zici mie ursu, eu nu sunt, dar tu eşti rău lup supt pele de oaie şi mânci
oile‖. Şi zicându-i vlădica că-i căine spurcat, începură oamenii a sudui pre văldica de suflet, de lege.
„Îndărăt de aici, că aici cu petri te ucidem şi te mâncă cânii. Să ştii că nu ne scapi‖. Episcopu,
suindu-să în hindeu cu 6 cai, acasă în Fogaraş au fugit, cu expres la gubernium au înştiinţat ce s-au
întâmplat, în ce chip pre călugărul din Ardeal să-l scoată‖. George Bariţiu consideră că scena s-a petrecut
în alte împrejurări (21).
În drumul de la Sălişte spre Sibiu a fost arestat la 26 aprilie şi închis la Sibiu, în strada Cisnădiei,
mutat, de teama mişcărilor suspecte ale românilor, în strada Iernii. În ziua următoare, din ordinul
comandantului general al Transilvaniei, contele Czernin, şi în prezenţa episcopului Inocenţiu Micu Klein,
Visarion a fost supus unui interogatoriu ce cuprinde 44 de întrebări, la care a răspuns prudent, iar la
insistenţele comisiei privind scopul misiunii sale şi cine i-a încredinţat-o, a spus că e trimisul Domnului. N-a
ezitat totuşi să afirme că uniţii au două religii şi nu ţin nici una (22).
De la Sibiu, Visarion a fost dus la Alba-Iulia, la Deva, apoi la Timişoara unde i s-a luat un nou
interogatoriu şi, în mare taină, sub escortă, la Viena. Informaţiile documentare încetează, dar s-a afirmat că
la intervenţia ministrului plenipotenţiar rus la Viena, ar fi fost eliberat şi trimis în Rusia (23). Protopopul
Nicolae Stoica redă spusele căpitanului Vuc Piscevici, consătean cu „Nicola Tiurcia ce au fost ca sfânt de
viu‖, cu care s-a întâlnit la Verona, când era escortat spre Viena, o scenă impresionant redată (24).
Enervarea produsă la curtea din Viena depăşeşte obişnuitele limite, şi, după arestarea lui Visarion,
consiliul de război imperial trimite în 24 iunie 1744 o scrisoare Patriarhului sârb Arsenie, prin care dispune
să justifice trimiterea sa în Transilvania. Visarion e acuzat că a ridicat o cruce la Lipova, a organizat acolo
un pelerinaj, a predicat îndeplinind îndatoriri ce revin misionarilor. A trecut apoi în Transilvania, unde a
cutezat să desfăşoare aceleaşi activităţi, cauzând tot felul de dezbinări şi neînţelegeri între uniţi şi
adversarii lor. Acestea, precum şi necesitatea înlăturării urmărilor mai grave, au determinat arestarea sa.
Cere patriarhului să răspundă dacă i-a dat paşaport, scrisoare de recomandare, dacă l-a trimis ca
misionar sau în alt scop şi dacă într-adevăr îi vor urma alţi misionari spre a dezbina pe uniţi de Biserica
Catolică, pentru a-i readuce la vechea lor credinţă. Recurgând la ameninţări şi negându-i dreptul de a
orândui astfel de misiuni fără încuviinţarea Vienei, îi interzice să trimită în viitor misionari.
Patriarhul răspunde cu demnitate, după două luni, la 26 august. Declară că a dat Călugărului
Visarion menţionatele acte ca dovezi pentru credincioşii ce-i oferă daruri de milostenie, precum şi
dezlegarea să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu între credincioşii ortodocşi. Nu i-a încredinţat nici o
îndatorire misionară, aceasta însemnând câştigarea de aderenţi în detrimentul altei credinţe, dar dacă a
săvârşit această încălcare a îndatoririlor sale, el, patriarhul, e competent să-l judece şi să-l pedepsească.
Din informaţiile pe care le-a cules, rezultă însă că Visarion nu a predicat pentru a converti apartenenţii altei
credinţe, ci numai pentru apărarea credinţei ortodoxe. Dacă între ascultători s-au aflat persoane de altă
confesiune, - uniţi -, vina aparţine acestora, iar nu lui Visarion, ei nesocotind dispoziţiile Bisericii lor când au
asistat la propovăduirea altei confesiuni. Procedându-se aşa cum s-a procedat, atât preoţimea ortodoxă cât
şi cea catolică ar ajunge în situaţia de a fi judecată, când la predicile lor participă şi persoane de altă
credinţă, bine ştiindu-se că atunci când se apără propria credinţă, cele străine nu pot fi elogiate (25).
Consiliul imperial de război nu a mai răspuns şi nici nu a aplicat sancţiuni patriarhului, dar
împărăteasa Maria Tereza ordonă să se ia cele mai drastice măsuri împotriva românilor ortodocşi din
Transilvania, potrivnici catolicizării. Acestea au culminat cu acţiunea generalului Bukow, care începe din
1761 şi a prefăcut în cenuşă bisericuţele de lemn, în ruină mănăstirile de piatră din Transilvania, a terorizat
şi masacrat populaţia, înscriind cele mai odioase pagini din istoria terorii religioase a provinciei (26).
Consecinţele mişcării declanşate de Călugărul Visarion sunt de dimensiuni istorice. Se desfăşoară
într-o succesiune şi amploare ce nu mai contenesc, sporind îngrijorarea curţii vieneze, ce merge până la
obsesie. George Bariţiu, deşi vădeşte o anumită atitudine faţă de mişcare, subliniază: „în cinci săptămâni a
fost în stare să prefacă în ruine un edificiu, la care propaganda catolică începând de la mitropolitul Teofil,
ajutat cu tot zelul de către curtea imperială, lucrase peste cincizeci de ani cu perseverenţă de fier, însă mai
de multe ori cu mijloace foarte rău alese‖ (27).
Inocenţiu Micu (Klein), luptătorul neînfricat pentru cauza românească, jertfă a catolicismului,
înlăturat şi sfârşit în exil la Roma pe care a servit-o, rostea la deschiderea sinodului din 6 iulie 1744: „Nu
mă îndoiesc că toţi ştiu ce tulburare a pricinuit în poporul nostru un călugăr care a învăţat în contra uniţilor.
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La îndemnul lui, în unele locuri, poporul nu merge la biserică, nu se serveşte de preoţii uniţi, morţii
şi-i îngroapă fără prohod şi fără de mângâierile duhovniceşti, copiii şi-i botează prin femeile bătrâne şi se
întâmplă şi alte daune spirituale de felul acesta‖ (28). Petru Bod (1712-1769), preot reformat în părţile AlbaIuliei, istoric (29), întregeşte lapidar faptele: „Faima călugărului ori unde pătrunde, înveşmântată ca de
obicei în legendă, românii se lapădă de unire. Evitând bisericile şi preoţii lor uniţi, refuză să-şi boteze şi
să-şi îngroape copiii de aceşti preoţi. Ba se plâng şi îşi exprimă părerea de rău că de atâţia ani, siliţi de
uniţi, s-au rugat şi au făcut milostenii în zadar. Mânaţi de un zel înfocat, s-au apucat în unele locuri, dar mai
ales în comitatul Hunedoarei, sa facă curăţenie în biserici şi, alungind pe preoţii uniţi, săpau vatra, apoi
scoteau pământul, sau aducând apă multă, spălau vatra bisericilor‖.
Cărturarul uniat Samuil Micu (Klein), referindu-se la trecerea lui Visarion prin Transilvania „căruia îi
ieşise vestea că e sfânt‖, scrie: „Aceasta tare au înfricoşat pe români de către unire... destul că oamenii din
margine au rămas jumătăţiţi în credinţă şi după patrusprezece ani, cu totul s-au făcut ne-uniţi‖ (30).
Actele oficiale confirmă marea nelinişte a dominaţiei străine. Alarmat de amploarea pe care a luat-o
mişcarea, clerul unit din Transilvania propune spre sfârşitul anului 1744, iar conducerea catolică face unele
adăugiri şi recomandă stăruitor propunerile împărătesei Maria Tereza, formulate în cinci puncte: a) emisarii
ortodocşi din Muntenia şi din Banat care au provocat răul, preoţi sau mireni, să fie arestaţi, judecaţi şi
pedepsiţi; b) apărătorii şi sprijinitorii acţiunilor potrivnice uniaţiei să fie pedepsiţi cu asprime; c) căpeteniile
care au îndemnat poporul să se lepede de unirea cu Roma, au scos pe preoţii uniţi din parohii şi au oficiat
servicii religioase, să fie arestaţi şi îndepărtaţi după cuviinţă; d) aderenţii lor să fie împovăraţi cu cele mai
grele sarcini publice; e) militarii de la graniţă şi funcţionarii vămilor să supravegheze cu toată
responsabilitatea, ca să nu se strecoare nici cărţi, nici ortodocşi şi să vegheze ca poporul să nu se
refugieze în Muntenia, precum s-a răspândit această veste (31). Curtea imperială dispune episcopului
Olszovski din Muncaci să cerceteze, după plecarea lui Inocenţiu Micu (Klein) la Viena, să facă investigaţii
în Transilvania, referitoare la starea de spirit a românilor şi situaţia în care se află unirea. Olszovski trimite
în 1746 două rapoarte în care relatează că mişcarea lui Visarion a prins rădăcini atât de adânci, că se vede
silit să ceară intervenţia armatei pentru suprimarea tulburărilor. Propune arestarea şi întemniţarea preoţilor
ortodocşi, să se dea satisfacţie preoţilor uniţi maltrataţi, să se ceară Patriarhului din Constantinopol să
interzică episcopilor din Muntenia şi din Moldova de a sfinţi preoţi din Transilvania, să fie expulzaţi călugării
din mănăstirile Scorei, Arpaş şi Porceşti, iar episcopul Inocenţiu Micu (Klein) să fie repus în scaunul
vlădicesc (32).
Cu un an înainte, la 3 aprilie 1745, guvernatorul Transilvaniei raporta: „Starea unirii e cât se poate
de tristă, după ce falsul călugăr, prefăcându-se de ascet, adunase mulţime mare de oameni obişnuiţi să se
mire de lucrurile deşarte şi astfel în multe locuri, s-a răsturnat ce s-a înălţat în cursul altor cincizeci de ani‖
(33).
La Săliştea Sibiului, credincioşii l-au înfruntat în 1744 pe Inocenţiu Micu (Klein) şi au refuzat să
participe la serviciul religios pe care l-a oficiat el. Comisarii magistratuali trimişi să comunice poporului
român din Transilvania proclamaţia dată de guvern în numele împărătesei sunt primiţi cu ostilitate, iar în
aprilie 1745, răşinărenii înlătură preoţii uniţi, îşi aduc preoţi ortodocşi, provocându-se agitaţii în care
intervenţia oficialităţii nu poate schimba hotărârea sătenilor. În Veştem, ortodocşii declară că mai bine își
iau lumea în cap decât să primească unirea cu Roma. Răzvrătirea se extinde, se generalizează în toată
Transilvania. Aceleaşi atitudini de frondă, aceeaşi neînduplecată rezistenţă în faţa violenţei străinilor
asupritori.
Rezistenţa se organizează şi în faţa acţiunilor comune, violenţa şi ameninţările se opresc. Astfel, în
vara anului 1754, orăşelul Hălmagi din Zărand e martorul unui moment măreţ. Înaintea comisiei imperiale,
toate satele ţinutului vin în decursul unei săptămâni şi declară că nu-şi părăsesc legea strămoşească,
Ortodoxia (34).
Plin de semnificaţie şi exprimând atitudinea de demnitate a poporului, rămâne răspunsul unui
bătrân, dat trimisului de la Sibiu, răspuns consemnat de o publicaţie contemporană străină: „Acest cojoc,
care-l am pe mine e acum al meu... Dar dacă ar vrea să mi-l ia crăiasa i-l dau. Cu aceste slabe mâni şi
picioare şi cu trupul meu am lucrat, zi şi noapte, ca să plătesc porţia (impozitele). Ele sunt ale crăesei şi de
ar vrea să mi le ia, nu am ce face. Dar nu am decât un suflet pe care îl păstrez pentru Dumnezeu din cer şi
nici o putere omenească nu-l poate îndoi‖.
Sute de arestări, maltratări, întemniţări, persecuţii, biserici arse, mănăstiri distruse sub masca noii
credinţe sub care se ascundeau gândurile cele mai inumane. Şi toate, sub o dominaţie străină, ce
pretindea că stăpâneşte „din îndurarea lui Dumnezeu‖!
Din marele număr al celor ce pătimesc, Oprea Nicolae din Sălişte, Preotul Moise Măcinic din Sibiel,
Ioan din Galeş se sfârşesc în cumplita temniţă de la Kufstein, unde va fi murit şi neînfricatul Visarion.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 28 februarie 1950, a hotărât ca,
pentru virtutea şi pătimirile lor pentru dreapta-credinţă, ieromonahul Visarion „să se numere cu sfinţii şi să
se cinstească după toată pravila ca sfânt mărturisitor‖ în bisericile din Transilvania, împreună cu Cuviosul
Mărturisitor Sofronie de la Cioara şi cu Mucenicul ţăran Oprea Nicolae din Sălişte, în ziua de 21 octombrie.
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Cuviosul Sofronie de la Cioara
După aproape 60 de ani, de când mitropolia ortodoxă a Transilvaniei fusese nimicită, timp în care
cârmuitorii puşi de împărăţia catolică de la Viena s-au silit în toate chipurile să răspândească zvonul că tot
poporul român din această ţară ar fi primit de la început „legea împăratului‖, între mulţi alţi luptători pentru
credinţa ortodoxă, vremurile au pus la conducerea acestei lupte sfinte pe Cuviosul călugăr Sofronie de la
Cioara (1). E greu să se cântărească rolul jucat de el în furtuna anilor 1759-1761, care au adus într-un chip
pilduitor biruinţa unui popor întreg şi care, deşi lipsit de căpeteniile lui legiuite şi de cele mai fireşti drepturi,
totuşi nu s-a lăsat îngenunchiat.
Într-una din jalbele înaintate în cursul anului 1761 se spunea chiar că nu el s-a ales în fruntea luptei,
ci poporul a fost cel care l-a îndemnat s-o facă. Nu ştim nici câtă carte cunoştea şi nici prin ce alte virtuţi
întrecea pe cei din vremea lui. Totuşi se poate spune cu siguranţă că - după ce mulţimi nenumărate de
preoţi, de călugări şi de ţărani bătătoriseră drumurile ducând jalbe spre împărăteasa de la Viena, spre cea
de la Petersburg, spre mitropolia vecinilor sârbi de la Carloviţ, ca să nu mai vorbim de nesfârşitele plângeri
şi proteste înaintate dregătorilor locali de pe atunci (de la Sibiu), începând de prin anii 1757 -, poporul
român ajunsese la convingerea că de acum înainte suferinţele lui se apropie de sfârşit, pentru că ele erau
cu totul nedrepte şi durau de prea multă vreme. Iar în sufletul lui de om simplu, Cuviosul Sofronie a dat
dovadă atât de o credinţă puternică şi de o rară iubire faţă de semeni, cât şi de o cugetare nemeşteşugită
şi de o voinţă energică, aşa cum numai cei ieşiţi din popor o puteau face. În acelaşi timp, însă, ca unul care
sihăstrise în tinereţe într-o mănăstire din Ţara Românească şi care se va refugia tot acolo după împlinirea
misiunii sale, Cuviosul Sofronie avea şi şcoala vieţii, dând dovadă de o rară isteţime, „simţind
pretutindenea, călcându-i urma, pe prigonitorul Bisericii sale‖.
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Desigur că scăderile care i-au fost aduse (că „era negru ca un ţigan‖, că „propovăduia neunirea nu
numai cu gura, ci şi cu bota‖, că avea „firea aspră şi tulburată‖ etc.) nu porneau din sinceritate, ci din ura
prigonitorilor săi.
Înainte de începerea răscoalei pe care a condus-o nu se cunosc multe lucruri despre el. Ştim doar
că se trăgea din satul Cioara, judeţul Alba şi ca numele lui de botez fusese Stan, iar cel de familie Popovici,
dovadă că se trăgea din familie preoţească. Tunderea lui în călugărie a avut loc într-o mănăstire de peste
munţi, poate la Cozia. Începând din anul 1756, sihăstrea într-o pădure de lângă satul natal, „la un mil
depărtare de sat, unde-şi făcuse o ţâr de schit şi unde ţinea vo tri sau patru copilaşi la învăţătură de
pomană‖. Învăţătura aceasta nu va fi fost chiar atât de puţintică, întrucât se ştie că satele din jur au cerut să
i se îngăduie să le dea învăţătură, ca unul care adeseori era numit „dascălul‖. Vârsta lui va fi fost în jur de
50-55 de ani, deoarece după ce s-a refugiat peste munţi a mai trăit încă 20 de ani.
În primăvara anului 1757 fibirăul din Vinţ, cu 12 unguri i-au pustiit, făcându-le una cu pământul,
biserica şi chiliile mănăstirii. El abia a putut scăpa cu fuga. Nu ştim pe unde se va fi ascuns vreme de 2 ani,
pribegind din sat în sat, în orice caz el începea pregătirea tulburării şi a răscoalei. Lumea nu mai putea
răbda. Iată ce declarau românii în 1757: „A venit vremea că ne-am dus la mormintele morţilor şi am zis: işiţi
morţi din gropi să intrăm noi de vii, că nu mai putem răbda pedepsele ce ne vin de la popii uniţi şi de la
domnii ţării. Pe nime nu-i doare de noi, nice pe domnii cei săseşti, nice pe domnii cei nemţeşti, nice pe cei
ungureşti. Că toate temniţele le-au umplut de noi pentru legea cea grecească şi atâta ne-au prădat, venind
cu cătane pe capul nostru, cât nu ştim cu ce o să plătim porţia împăratului‖.
La curtea din Viena ploua cu porunci tocmai în anul 1757, cerând să se salveze cu orice preţ
„lucrarea unirii‖, acum când „din Braşov până la Dobra‖ poporul începuse să scoată din biserici pe preoţii
uniţi, luându-le cheile. Împărăteasa cerea înfuriată ca cei 500 de preoţi neuniţi să fie arestaţi şi scoşi din
sate. Se vede că ea uitase că tocmai în timpul acesta comandanţii armatelor austriece din Transilvania nu
mai aveau la îndemână atâţia ostaşi încât să-i trimită prin toate satele româneşti ca să tiranizeze pe cei
„nesupuşi‖, întrucât armatele cele mai multe trebuiau să lupte atunci în războiul de şapte ani cu Prusia. În
chip asemănător răspundeau şi dregătorii guvernului din Sibiu.
Ceea ce era şi mai pilduitor în desfăşurarea acestei lupte este faptul că treptat frământările tot mai
ameninţătoare vor lua forma unei adevărate răscoale îndreptate atât împotriva uniaţiei, cât şi împotriva
iobăgiei. „De acum a trecut puterea domnilor, acum noi suntem stăpâni‖, se va spune în 1760. „Să gonim
uniaţia şi iobăgia din ţară‖, se va hotărî în 1862. Asupra caracterului national-românesc al răscoalei nu mai
insistăm : pentru prima dată, pe vremea călugărului Sofronie, se va vorbi hotărât în faţa dregătorilor şi a
împărătesei despre „naţia şi neamul nostru românesc‖. Aşa simplu cum glăsuia, monahul acesta va susţine
cauza Ortodoxiei, fără frică, cum îi stă bine unei căpetenii, iar pentru salvarea lui ţăranii se ridică înarmaţi
cu sutele. Încă din 1758, împărăteasa semnase hotărârea de a se trimite românilor ortodocşi un episcop.
Aceasta trebuia ţinută încă în taină, până când Curtea din Viena va juca şi ultima carte: salvarea unirii cu
ajutorul tunurilor şi al puterii armate. Dar ce folos? Chiar dacă biruinţa luptătorilor pentru libertatea credinţei
ortodoxe nu va fi deplină, totuşi ea va fi hotarâtoare pentru viaţa credincioşilor români, nu numai din
Transilvania, ci şi din alte părţi. Se ştie că această răscoală pentru credinţă va însemna pregătirea celeilalte
mari răscoale, revoluţia lui Horia. Dar să arătăm pe scurt cum s-a desfăşurat mişcarea condusă de
Cuviosul Sofronie.
Nu s-a stabilit sigur dacă în decursul anului 1759 călugărul s-a întâlnit sau nu cu mitropolitul sârb
Pavel Nenadovici, în schimb se ştie că în toamna aceluiaşi an, el va lua parte la adunarea din Apold, de
sub conducerea protopopului Ioan din Sălişte. Aici se aducea la cunoştinţă că împărăteasa a semnat deja
hotărârea prin care se dădea voie fiecăruia să aleagă dacă vrea să rămână unit ori neunit, lucru care se va
împlini prin venirea unei comisii la faţa locului şi că tot atunci va fi numit un episcop şi pentru neuniţi. Cea
dintâi vestire obştească despre această hotărâre o face Cuviosul Sofronie la 6 octombrie 1759 către
credincioşii din oraşul Brad. El le spune că acum e momentul să se hotărască pentru credinţa ortodoxă, în
care scop îi îndeamnă să ia cheile bisericii de la preoţii uniţi. Până în preajma Crăciunului din acel an,
Sofronie cutreierase mare parte din judeţul Hunedoara, ducând pretutindeni această veste bună. Dar într-o
bună zi căpetenia judeţului îl arestează şi-l aruncă în temniţa din Bobâlna. Vestea prinderii lui s-a răspândit
repede, încât la 13 februarie 1760 vreo 5-600 de oameni, împărţiţi în trei cete, l-au eliberat cu uşurinţă,
scoţându-i cătuşele de la picioare. A doua zi, Duminică, la slujba ţinută în biserica din Rapolt, ei au adus
bucuroşi slavă lui Dumnezeu, că începutul procesului de eliberare se făcuse în chip mulţumitor. De acum,
primul lui drum a fost în munţii Apuseni, unde apărarea era mai uşor de organizat.
La adunarea pe care boierii şi dregătorii din judeţul Hunedoara au ţinut-o la Deva, în luna mai 1760,
o ceată de români le-a înfăţişat o declaraţie cu totul deosebită de jalbele de până atunci, în care, între
altele, se preciza: „Dacă vreţi să scoateţi ceva de la noi, ceva sub cuvânt de contribuţie ori altă trebuinţă a
ţării, noi suntem gata la toate, dar religia nu ne-o părăsim până când trăim. Toate neamurile îşi au legea lor
şi au pace în legea lor, pe când noi suntem prigoniţi neîncetat. De ce nu ne daţi pace, ca să ne odihnim?
De ce să dăm uniţilor bisericile pe care bieţii de noi le-am zidit cu cheltuiala şi cu mâinile noastre? Nu,
niciodată, atâta vreme cât mai suntem în viaţă!
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Dar să fim scurţi, cinstiţi domni: când va sosi episcopul şi stăpânul legii noastre şi va face judecată
şi asupra bisericilor, care să să dea uniţilor, le vom da; până atunci însă nu. Căci e păcat mare să rămână
bisericile închise în acest post. Prea deajuns ne-am rugat cu toată cuviinţa şi n-am primit nici un răspuns,
ca şi când niciodată nu ne-am fi rugat. Nici noi nu suntem vite, cum cred Măriile Voastre, ci avem Biserica
noastră. Iar bisericile nu de aceea sunt clădite, ca să rămână goale, şi nici noi nu ne vom mai închina în
grajduri, ci ne vom duce la biserici. Protestăm, dar, înaintea Măriilor Voastre, oprindu-vă de a ne mai
tulbura, până ce va veni vlădica‖.
Dacă prea puţini domni au vrut să tragă învăţături din acest grai răspicat al unui întreg popor, care a
fost asuprit atât de mult, în schimb satele româneşti au pornit cu iuţeală să-şi facă dreptate, ocupându-şi
pretutindeni bisericile din mâinile preoţilor uniţi. În zadar se dădeau porunci ameninţătoare din partea
guvernului, nimeni nu le mai asculta. În scurtă vreme în multe sate nu mai rămăseseră uniţi decât cel mult
preotul, încât comisarii trimişi de guvern nu mai aveau cu cine vorbi.
În vremea aceasta, înconjurat de o mulţime de credincioşi, care-l apărau ca pe tot ce aveau mai
drag, Cuviosul Sofronie intră într-o vineri, la 21 aprilie 1760, în oraşul Zlatna. Slujbaşii minelor s-au speriat
şi au tras clopotele într-o dungă, dar nici un român n-a sărit în ajutorul lor. La casa unde a găzduit,
neînfricatul stareţ a vorbit poporului în graiul lui simplu. Păcat că nu ni s-a păstrat această predică decât
într-un rezumat făcut de protopopul unit din Alba-Iulia. Sofronie declara că vlădica Aron de la Blaj şi preoţii
lui „ţin două legi‖, fiind nişte „papistaşi nemţizaţi‖. Adevăraţii închinători trebuie să păstreze curată „legea
Ierusalimului‖, de aceea, cine vrea e rugat să se înscrie pe o listă, care va fi predată viitorului episcop.
Aşa se face că toţi românii din Zlatna s-au înscris şi s-au declarat ortodocşi, iar, întrucât preoţii uniţi
n-au vrut să le predea cheile, oamenii au intrat pe fereastră şi au deschis biserica punând lacăt nou, pe
care l-au încredinţat preotului Vartolomeu, fost dascăl.
Nimeni nu mai putea opri însufleţirea cu care ţăranii români îl chemau prin satele lor, ca să asculte
îndemnurile şi sfaturile alesului monah ortodox. Circula zvonul că „împărăteasa l-a prins cu minciuna pe
episcopul de la Blaj, atunci când îi scria că toţi românii sunt uniţi‖. În satele din jurul Abrudului şi al
Câmpenilor, când s-a auzit că slujbaşii minelor ar fi cerut Cuviosului Sofronie să le predea textul predicilor,
oamenii s-au înverşunat atât de tare, încât au vrut să omoare şi pe directorul minelor. În scrisoarea pe care
acesta a trimis-o guvernatorului Transilvaniei se citea deznădejdea că, dacă nu se trimit ajutoare militare,
„toată puterea domnilor e pierdută‖. Dar domnii n-au vrut încă sa tragă nici o învăţătură din aceste fapte. În
consfătuirea ministerială ţinută la 3 iunie 1760 la Viena, cancelarul ardelean Bethlen cerea ca Sofronie să
fie prins prin înşelăciune şi aruncat în temniţă spre a fi omorât. Gândindu-se la puţinătatea armatei, cei mai
mulţi sfetnici au fost de părere să potolească pe oameni prin măsuri mai blânde şi deodată cu „comisia de
desmembrare‖ să fie adus în Ardeal şi episcopul ortodox. Nu se ştie care din sfetnici au hotărât-o în taină
pe împărăteasă ca, totuşi, „să fie stârpiţi toţi răzvrătitorii‖, ceea ce însemna arestarea călugărului şi
întemniţarea lui. Şi într-adevăr, locotenentul Halmagy reuşi pentru câteva ceasuri să-l aresteze în biserica
din Abrud, dar când să intre cu el în Zlatna, a fost atacat de vreo şapte mii de români, aşa că a trebuit să
elibereze pe Cuviosul Sofronie.
Biruinţa de la Zlatna s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. Miile de oameni adunaţi acolo au
ţinut, între 10-11 august, un sobor de preoţi şi de mireni în care s-au alcătuit câteva memorii, unul către
împărăteasă şi alte câteva către guvernul ardelean. Cu simplitate, dar cu chibzuinţă, s-a căutat acum să se
precizeze câteva din dorinţele cele mai fireşti ale credincioşilor ortodocşi şi ale „noii‖ episcopii, care urma
să se reînfiinţeze, Împărătesei i s-a cerut într-un fel chiar iertare, pentru că românii erau „ca nişte oi speriate
de lupi‖, de aceea, faţă de suferinţele şi pradăciunile îndurate vreme de 17 ani, se solicita respectarea
religiei ortodoxe, din care „românii au fost scoşi fără voia lor‖; toţi cei arestaţi pentru credinţă să fie eliberaţi,
căci dacă nu li se împlinesc aceste cereri, dragostea dintre popoare se va tulbura şi vor fi răscoale în toată
ţara.
Graiul cererilor adresate dregătorilor ardeleni este mai răspicat. „Noi, neamul românesc din Ardeal,
aducem aminte înaltului gubern că multe jalbe am făcut până acum şi puţin am fost ascultaţi. ...Am zis şi nu
aţi crezut! Iată, acum se vede ce va fi de nu se va îngădui după cererea şi voia noastră‖. În altă adresă,
tonul e şi mai hotărât: „Pentru toate câte am suferit, să fie pedepsiţi cei vinovaţi. Faţă de cei care ne-au
jignit şi ne jignesc nu vrem să ştim de nici o pace‖. Iar ca un semn de solidaritate: „Eu, Călugărul Sofronie,
dau carte pentru toţi deţinuţii care se găsesc în temniţa din Sibiu din pricina bise-ricilor, să-i aduceţi în faţa
mea, că dacă nu, să ştiţi că nu veţi avea pace în ţară‖.
La 20 octombrie 1760, Maria Tereza înştiinţa că în curând va sosi în Transilvania comisia care să
înregistreze declaraţiile fiecăruia în ce lege vrea să rămână. Împărăteasa recunoştea, pentru prima oară,
că din pricina credinţei lor, mulţi români au pătimit moarte şi alte pedepse grele. Călugărului Sofronie „i se
făgăduieşte salvconduct‖ sau pază obştească, încât e liber să călătorească în orice parte a ţării, pentru a
împăca bisericile şi pe oameni, în soboare locale. În diferite proclamaţii către unele sate, dar mai ales în
cele 19 puncte ale soborului ţinut la Alba-Iulia, între 14-18 februarie 1761, se formulează din nou
asigurarea venirii noului episcop ortodox, se cere ca „să nu hulească popii şi oamenii cei uniţi pe cei neuniţi
şi nici cei neuniţi pe cei uniţi, nici unul din ei să nu se mai amestece în trebile legii celuilalt, să fie eliberaţi
cei arestaţi‖, iar la sfârşit se iau mai multe măsuri privind cultura şi moralitatea preoţilor şi a mirenilor.
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Va rămâne una dintre cele mai luminoase pagini din istoria vieţii bisericeşti a Transilvaniei
siguranţa, stăpânirea de sine, graiul cald şi nemeşteşugit cu care se adresa acest călugăr evlavios
mulţimilor. El le-a stăpânit astfel, încât atâtea mii de oameni nu au săvârşit nici o tulburare nici în Abrud,
nici la Alba-Iulia, unde tunurile cetăţii fuseseră scoase şi puse la îndemână, ca nu cumva acest popor
„neînvăţat‖ să tulbure şi să ameninţe iar viaţa statului.
Se ştie că generalul Bukow trimis în primăvara lui 1761 de împărăteasă ca „să facă ordine‖ în
Transilvania s-a întâlnit cu Cuviosul Sofronie, atunci când acesta a declarat că recunoaşte comisia
împărătească şi când a îndemnat pe toţi credincioşii să fie paşnici şi ascultători. Când însă cruzimile şi
nedreptăţile generalului vor întrece măsura, dărâmând până în temelii sau arzând cele peste 150 de
mănăstiri şi schituri şi când a „împărţit‖ bisericile cu cea mai revoltătoare părtinire în paguba celor ortodocşi,
Cuviosul s-a retras la început poate în munţii Apuseni, mai târziu la Râmnic, la mănăstirea Robaia, la
Vieroş, ori simplu arhimandrit la Argeş, supraveghind se pare pe bejenarii ardeleni şi urmărind viaţa
bisericească de la nordul Carpaţilor.
Încuraja pe cei şovăielnici, ameninţa pe cei ticăloşi, dar în acelaşi timp a băgat groaza ani de-a
rândul în guvernanţii de la Sibiu, care vrând-nevrând totuşi au fost nevoiţi să împlinească cele mai multe
din legămintele pentru care a luptat el. În multe locuri şi în multe chipuri se simţea încă, după atâţia ani,
prezenţa lui printre ardeleni. Imaginea tulburătoare pentru împilatori, apărea o dată în Haţeg, altă dată la
Cohalm, iar altă dată printre moţi. S-au pus şi premii pe capul lor. Pentru „interesul‖ ce-l purta Bisericii din
Ardeal, a fost condamnat la 5 ani muncă silnică.
Generalul Bukow va declara împărătesei că n-a lucrat nicăieri cu atâta cruzime ca în Transilvania.
Jugul de fier adus de la Viena apăsa de acum iarăşi cu greutate pe umerii ardelenilor. Noul episcop ortodox
a trebuit să declare că nu se va împotrivi trecerii românilor la uniaţie. Sate întregi din sudul şi din răsăritul
Transilvaniei au fost dislocate cu prilejul înfiinţării regimentelor grănicereşti (1763- 1765) şi mii de familii
ortodoxe au luat drumul pribegiei, trecând munţii. Desigur că aceste lucruri nu-i vor fi rămas necunoscute
fostului călugăr de la Cioara. Cine ar putea spune cu cât sânge vărsat şi cu câte noi jertfe s-au făcut aceste
„pacificări‖ oficiale, pe când pacificarea condusă de Cuviosul Sofronie s-a împlinit fără să fi curs un strop de
sânge.
De aceea, el nu va fi uitat de cei ce îl slăvesc în veci, o dată cu întreaga Biserică Ortodoxă: „Viaţa
cea cuvioasă ai ales, Părinte Sofronie. Dar potrivnicii Legei celei drepte schitul ţi-au pustiit şi te-au prigonit,
vrând să te piardă. Ci tu, îndată încingând sabia vitejiei celei întru Hristos, te-ai împotrivit cu tărie uneltirilor
dezbinătoare de fraţi. Pentru aceasta, vrednic de laudă eşti, pururea-pomenite‖. Cinstirea lui se face cu
laudă la 21 octombrie.
Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae
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Sfântul Mucenic Oprea Nicolae din Sălişte
Odată cu urcarea pe tron a împărătesei Maria Tereza, pentru credincioşii din Transilvania, care
voiau să-şi păstreze credinţa strămoşească, a început o grea prigoană. Bătăi, amenzi şi temniţă nu
conteneau să cadă peste bieţii oameni, mai ales în urma predicilor cuviosului Visarion din primăvara anului
1744. Faţa de declaraţiile mincinoase ale noii stăpâniri că, prin unirea cu Roma, credinţa răsăriteană
apostolică nu s-ar fi schimbat cu nimic, acesta arăta că uniaţia înseamnă în realitate o „clătire a legii‖, un fel
de „a treia lege‖, nici ortodoxă, nici catolică.
În aceste împrejurări, ţăranul Oprea Nicolae (1) s-a dovedit un zelos şi neînfricat luptător pentru
apărarea Ortodoxiei, după cum se poate dovedi din mărturiile scrise păstrate de dregătoriile vremilor
acelora. Cel puţin de trei ori a ajuns să bată la porţile amintitei împarătese şi ale sfetnicilor ei, ducând jalbe
de protest împotriva silniciilor şi cerând libertate pentru credinţa strămoşească, din care pricină i s-a tras şi
moartea.
Cel dintâi drum spre Viena l-a făcut în luna octombrie, anul 1748, când a însoţit pe alt apărător dârz
al credinţei ortodoxe şi care va sfârşi şi el în temniţă: măcelarul Ioan Oancea, din Făgăraş.
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De astă dată nu au reuşit să fie primiţi chiar de împărăteasă, în schimb au bătut la destule uşi din
preajma palatelor ei, între care, chiar şi la soţul împărătesei, căci iată cum se plângea Oprea Nicolae într-o
jalbă din 1749, înaintată mitropolitului sârb, Pavel Nenadovici, din Carloviţ: „Noi, românii pravoslavnici din
cinci districte ardeleneşti, ne-am dus la Curtea împărătească şi am înaintat Crăiesei 3 memorii: unul la
Chesarul, soţul ei, altul lui Konigsegg, generalul comandant de atunci peste întreg Ardealul, şi încă unul
trimisului moscovit, adică ministrului plenipotenţiar al împărătesei ruseşti, Elisabeta Petrovna. Dar n-am
putut aştepta răspunsul împărătesc, pentru că ne-a ameninţat Cancelaria care purta treburile peste Ardeal
să plecăm „îndată‖ din Viena, căci dacă n-am fi plecat, Dumnezeu ştie ce rău ne-ar fi ajuns. Noi vrem preoţi
de legea noastră, căci pentru credinţa strămoşilor noştri suntem gata a suferi şi mucenicie sau izgonire din
această împărăţie, iar legea nu o vom lepăda‖. Ca să ne dăm seama câtă dreptate se cuprinde în aceste
cuvinte e bine să nu se uite că sute şi mii de familii de români ardeleni au fost nevoiţi să-şi părăsească
vetrele lor şi să treacă peste munţi, la fraţii lor, formând acolo vreme de un veac (1730-1830) peste 100 de
sate de români „ungureni‖, uneori mulţimile băjenarilor fiind atât de mari încât la un moment dat în
documentele vremii s-a spus „toată Transilvania vine la noi!‖. În orice caz, ne putem închipui cât de
tulburaţi vor fi fost atât împărăteasa cât şi sfetnicii ei vienezi şi dregătorii ardeleni, pentru că nişte oameni
simpli, măcelari şi ţărani, au ajuns „să le încurce iţele‖ şi să-i facă de ocară în ochii străinătăţii, că prigonesc
peste măsură un popor întreg mai ales din pricină că nu era lăsat în pace în credinţa lui.
Când a fost vorba să pornească pe cel de al doilea drum, Mucenicul Oprea a fost mai grijuliu şi mai
înţelept. Auzind că între timp pe măcelarul Ioan Oancea „l-au bătut în hiară şi l-au băgat în temniţa cea de
pierzare‖, ca să nu păţească şi el aşa ceva, Oprea Nicolae s-a aşezat în Banat în tovărăşia unor plugari şi
oieri români din părţile Sibiului, mutaţi acolo de curând. Se vede că de când avusese noroc să întâlnească
pe mitropolitul de la Carloviţ, el a învăţat care trebuie să fie cuprinsul jalbelor viitoare :
1) dreptul de a-şi păstra netulburaţi credinţa strămoşească;
2) să se trimită la faţa locului o comisie înaintea căreia să poată declara fiecare dacă vrea să rămână
ortodox sau unit şi
3) să se îngăduie şi ortodocşilor episcop legiuit, după ce mai bine de 50 de ani acest drept le-a fost răpit.
De acolo, din Banat, Oprea Nicolae a luat legătura cu cei din părţile Sibiului, care-i trimiteau ştiri şi
bani, încît el a putut plăti cheltuielile cerute de un agent din Timişoara, care compunea în nemţeşte sau în
latineşte cuprinsul jalbelor destinate să ajungă în mâna împărătesei şi a dregătorilor ei. Aşa înţelegem de
ce în decursul anilor 1749-1752, drept urmare a memoriilor sau jalbelor strecurate de acest neînfricat
apărător al credinţei, cancelariile de la Viena şi de la Sibiu au fost nevoite să dea totuşi un răspuns
întemeiatelor plângeri privitoare la libertatea credinţei ortodoxe.
Într-adevăr, ei întrecuseră măsura. La sărbătoarea Paştilor din anul 1749, slujbaşii guvernului
ardelean au atârnat câte un toiag la fiecare biserică şi au dat de ştire că cei care nu vor cerceta biserica în
care slujeau preoţii uniţi vor primi câte 50 de lovituri de băţ şi o amendă de 12 florini. Nesupuşii erau
aruncaţi în temniţă, de unde nu erau eliberaţi decât sub jurământ că nu vor mai sluji (dacă erau preoţi), iar
mirenii, dacă jurau că nu se vor mai plânge nimănui pentru suferinţele lor.
La întrebarea ce i se va fi făcut de către împărăteasă, guvernul ardelean recunoaşte că a folosit
forţa împotriva „acestui soi rău de oameni‖, care e poporul român, nerecunoscut niciodată de legile ţării şi
care se face vinovat şi prin aceea că se adună la slujbe dumnezeieşti prin locuri ascunse şi prin păduri.
Fără scrupule se mai declara în rapoartele acestor dregători că, „afară de câţiva greci‖ de pe la Braşov şi
de la Făgăraş, toţi românii ar fi îmbrăţişat unirea cu catolicismul. Ba că de curând, „în urma măsurilor luate‖
chiar prin semnături scrise, s-ar fi strâns declaraţii de la „răsculaţii‖ din părţile Sibiului şi ale Săliştei că vor
primi de acum încolo pe „popii uniţi‖.
Văzând atâta răutate şi atâta înşelăciune, neobositul Oprea Nicolae răspunde printr-un alt memoriu
că încă Leopold I, bunicul împărătesei, făgăduise printr-un „privilegiu‖ din anul 1700 că şi românilor li se va
asigura libertatea de credinţă. E drept că într-o altă scrisoare împărătească se declară că românii nu mai
au voie să cerceteze pe agentul Orenchi din Timişoara, care tradusese jalbele românilor în limbi străine.
Dar, curajos, Sfântul Oprea ţine să declare ca, „dacă nu va fi oprită prigoana, uşor se pot naşte tulburări,
care pot primejdui ţara întreagă‖. Se ştie că atât el cât şi alţi luptători pentru credinţă au căutat de câteva ori
pe ministrul rus de pe lângă Curtea din Viena, Mihail Bestuiev-Riumin, căruia i-au cerut să-i ocrotească,
ceea ce se ştie că acest dregător a şi făcut-o. Tot aşa se ştie că alţi luptători pentru Ortodoxie au alergat
chiar în Rusia, cerând ajutorul împărătesei Elisabeta. Deşi va fi aflat de primejdia care-l ameninţa, totuşi cel
de-al doilea drum la Viena a avut loc în toamna anului 1750.
Desigur că, faţă de o astfel de îndrăzneală a unui simplu ţăran, încă la 22 mai 1749, împărăteasa
Maria Tereza răspundea guvernului ardelean prin scrisori tainice că, „întrucât de repetate ori şi în chip atât
de neîngăduit acest om ne-a tulburat cu drumurile lui, din care se vede că el e căpetenia mai multor astfel
de răsculaţi, atunci când se va întoarce acasă, să fie prins şi întemniţat‖. Şi, într-adevăr, aşa se va întâmpla
în primăvara anului 1752, după cum aflăm din ancheta care i s-a făcut lui şi preotului Moise Măcinic din
Sibiel. Pentru Sfântul Oprea Nicolae, acesta era cel puţin al treilea drum făcut în capitala împărăţiei.
Temându-se că prin jalbele lor, românii vor da în vileag purtarea cu două feţe a dregătorilor, în
frunte cu împărăteasa însăşi, judecătorii au întrebat:
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„- La ce domni străini v-aţi mai plâns ?‖. Oprea Nicolae a răspuns :
„- N-am fost la nimeni altcineva decât la Majestatea Sa, apoi la domnul cancelar Kaunitz şi aici‖.
Interogat dacă ei au mai fost până acum cu alte plângeri la Viena, acelaşi neînfricat mărturisitor
precizează: „- Eu am venit aici pentru întâia dată în 1748, împreună cu Ioan Oancea din Făgăraş, şi de aici
am adus cu noi în scris hotărârea Crăiesei, în care se spunea că oricine are libertatea să fie ori unit, ori
neunit, după cum voieşte. Am spus cu bucurie vestea aceasta la toţi oamenii noştri pe care i-am întâlnit şi
fără zăbavă ne-am înfăţişat la excelenţa sa guvernatorul Haller din Sibiu, care însă ne-a primit aşa fel că pe
Oancea l-au arestat numaidecât, iar eu am scăpat cu fuga, împreună cu alţi patru inşi‖.
Iarăşi, ca să ascundă planurile lor, guvernanţii din Sibiu, în loc să facă cunoscută poporului Diploma
de toleranţă pe care Oprea spunea că a adus-o scrisă de la Viena, au dat ordin să se citească înaintea
mulţimilor adunate „textul latin al diplomei, fără ca să-l traducă în româneşte, aşa înc\t noi n-am putut
înţelege nimic din tot ordinul Crăiesei‖.
La întrebarea dacă au fost de mai multe ori la Viena, Oprea Nicolae a răspuns: „- Da, eu sunt acum
pentru a treia oară aici. Înainte cu doi ani au mai fost ca deputaţi ai ţării încă doi inşi: popa Stan din Sadu
(care a fugit între timp din Ardeal şi s-a aşezat în satul Sân-Mihai din Banat, unde locuieşte şi acum cu
soţia şi cu copiii lui) şi împreună cu el a mai fost şi călugărul Nicodim din Ţara Făgăraşului, care a înfăţişat
împărătesei o inştanţie în 7 puncte, dar, auzind că ar vrea să-l întemniţeze, a fugit la Petersburg în cauza
credinţei noastre‖.
Tot acum mucenicul declara că în cea de a doua călătorie a mai avut alături de el „încă patru
deputaţi, şi anume: Bucur Mogoş (sau Bârsan) din Gura Râului, Moga Triflea din Orlat, Coman Banu din
Poiana şi Constantin Petrică din Jina. Atunci am fost primiţi de excelenţa sa contele Kolovrat, preşedintele
comisiei Curţii din Viena, care ne-a sfătuit să plecăm acasă, că nu ni se va întâmpla nimic rău. Eu, însă,
înţelegând de la domnul Boer că românii totuşi vor trebui să primească pe preoţii uniţi, ne-am hotărât cu
toţii să mergem în Banat, iar nu acasă. Dar dintre toţi aceştia, am auzit că cel dintâi mai trăieşte încă în
Ardeal, al doilea s-a dus în Ţara Românească, ceilalţi doi au murit, şi anume al treilea pe drum, la
Bratislava, iar al patrulea în Banat, aşa că din toţi patru am rămas aici numai eu în viaţă, de aceea m-am
aşezat în Banat, în satul Becicherec, lăsându-mi nevasta şi copiii, o fată, în Ardeal‖. După care continuă:
„În satul Becicherec am rămas neîntrerupt până acum când m-au cercetat alţi doi deputaţi din Ardeal: popa
Ioan din Poiana şi popa Ioanăş din Galeş‖.
La întrebarea ce i-a îndemnat să călătorească la Viena de atâtea ori în numele unui popor care de
peste 40 de ani s-a unit cu Roma, unire pe care n-o poţi părăsi fără să-ţi calci jurământul, Oprea Nicolae a
răspuns: „recunoaştem că-i păcat mare să-ţi părăseşti credinţa, numai că noi n-am fost niciodată uniţi,
aşadar, nici nu părăsim unirea, ci rămânem numai în vechea noastră credinţă. Căci oricât s-ar părea că am
fost uniţi, totuşi aievea lucrul stă cu totul altfel, căci numai preoţii noştri s-au arătat ca şi cum ar fi uniţi şi au
jurat, pe deoparte, că ei ar fi primit legea nemţească, adică unirea, iar de altă parte, faţă de noi se legau pe
tot ce aveau mai scump şi se jurau în tot chipul că ei numai cu de-a sila s-au arătat faţă de domni că ar fi
uniţi, dar că aievea ei nu ar fi fost, ci ar fi rămas statornici în vechea credinţă şi că jurământul pe care l-au
făcut în silă nu ar avea nici o tărie. Aceasta este acum pricina de căpetenie că noi pe astfel de înşelători nu
vrem să-i mai suferim, nici să-i mai avem ca preoţi ai noştri, ci poftim astfel de preoţi, care joacă numai întrun fel, iar nu în două feluri‖.
„Cu alte cuvinte, continuă el, noi vrem să ni se dea vlădică de la Carlovăţ, ca să ne liniştim
conştiinţa, căci noi am fi primit mai bucuros chiar preoţi curat catolici, care au rămas şi au crezut totdeauna
într-un singur fel, decât unii ca aceştia care grăiesc în două feluri. De aceea încă o dată, noi cerem în numele nostru şi al poporului fie episcop de legea noastră, fie drum slobod să plecăm din ţară. Dacă preoţii
uniţi vreau să spună acum că poporul a fost vreodată unit, vor trebui să dovedească cum că om de om s-a
mărturisit că e unit, nu numai preoţii, şi deci că întreg poporul ar fi primit cu vot obştesc unirea. Dar aşa
ceva ei nu vor putea dovedi niciodată, pentru că numai popii s-au iscălit‖.
E într-adevăr uimitor curajul şi eroismul acestui ţăran luminat, a cărui sfântă îndrăzneală a ajutat „să
se facă pe voia satului, iar nu a împăratului‖. Este inutil să mai insistăm asupra puterii credinţei, a nădejdii
în pronia dumnezeiască, a seninătăţii rugăciunii şi a altor virtuţi, care susţineau echilibrul sufletesc şi
dârzenie mucenicului.
Aşa au fost prinşi şi aruncaţi în temniţa Kufstein, din Tirol, Oprea Nicolae şi Popa Moise Măcinic.
Numele lor a intrat în conştiinţa întregului popor român din Transilvania, care spunea, între altele, în câteva
jalbe adresate în 1755-1756 mitropolitului sârb din Carloviţ: „Multă dorire are ţara de ei, care nu ştim de mai
sunt în via’ă undeva sau ba‖, „că sunt oameni buni şi de noi toţi cu voia noastră trimişi‖. Aceleaşi glasuri au
fost auzite şi pe vremea răscoalei conduse de cuviosul Sofronie (1761). Altă constatare dureroasă a fost
exprimată în 1765 de un scriitor: „de ne-ar fi ocărit pe noi vrăjmaşii noştri arieni, calvini, luterani, armeni,
măcar şi apuseni şi alţi potrivnici, am fi răbdat, dar iată că ne ocărăsc pe noi românii noştri, cei dintr-o casă
cu noi, cei care nu de mult erau tot una cu noi în aceeaşi casă a lui Dumnezeu‖.
Tot cam pe vremea aceea, cunoscuta cronică în versuri: Plângerea sfintei mănăstiri a Silvaşului
dădea glas şi ea pentru recunoaşterea aceloraşi fapte netrecătoare de apărare a credinţei ortodoxe prin
care Mucenicul Oprea Nicolae a ajutat, prin jertfa sa, la păstrarea unităţii de credinţă străbună :
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„Atuncea săliştenii / Cu cei de lângă ei împrejurenii
Au căutat oameni să găsească / Treaba lor să le-o plinească.
Şi cu toţii s-au sfătuit / Pe trei oameni au găsit:
Doi preoţi şi un mirean, / Din Sălişte şi din scaun,
Preotul Măcinic şi cu Oprea Miclăuş / Şi preotul Ioan din satul Galeş.
Pe aceşti trei i-au ales / La Chesaro-Crăiasa au trimes.
Crăiasa rugăciunea lor a primit / Şi cu drag li s-a făgăduit
Cum că ea silă lor nu le face, / Ci să se odihnească în pace
Şi cu unaţia nimeni să nu-i silească, / Ci într-a lor pravoslovie să trăiască.
Atunci Aron ca un leu răcnind s-a sculat, / Prin scrisori după ei a alergat
Şi pe câţi trei în Viena i-a închis / Şi acolo viaţa lor s-a stins‖.
Ce se va fi întâmplat cu cei doi închişi între zidurile groase ale cetăţii Kufstein nu se ştie. Curtea din
Viena vestea încă în anul 1756 că unul dintre aceştia a reuşit să fugă. Nu se poate preciza despre care din
ei poate fi vorba. Dar şi dacă va fi văzut lumina zilei, desigur că el îşi va fi pierdut urma departe de casa sa,
căci la ai săi nu se mai putea întoarce.
Târziu de tot, în 1784, deci după 32 de ani de aşteptare, când Stana, soţia Mucenicului Oprea, a
cerut să i se elibereze soţul, la porunca noului împărat Iosif al II-lea, cancelaria împărătească a răspuns că
„nu s-a aflat în nici o temniţă din Austria nici cea mai mică ştire că ar mai fi în viaţă un astfel de om, decât
că se ştie că pentru îndrăzneala de a fi ajuns până la tronul Majestaţii Sale au fost arestaţi unii capi ai
răscoalei de atunci. Dacă se va afla ceva mai mult, răspunsul va fi trimis prin cancelaria ardeleană‖.
Dacă oamenii nu l-au mai aflat, desigur că îngerii lui Dumnezeu şi inima poporului român i-au înălţat
Sfântului Oprea locaş de neuitat în altă patrie, mai liberă, plină de slavă cerească. Acest gând l-a împlinit în
21 octombrie 1955 şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, când a trecut pe Sfântul Oprea Nicolae
în rândurile sfinţilor noştri.
Pentru aceasta şi noi îl cinstim cu cântările slujbei sale de pomenire; „Pe tine, iubitorule de Hristos,
Mărturisitorule Oprea, ameninţările vrăjmaşilor nu te-au spăimîntat, urâciunea defăimărilor nu te-a înmuiat
şi nici făgăduinţa slavei şi a bunurilor deşarte nu te-au clătinat. De aceea sufletul tău curat, cu bucurie
pentru credinţă l-ai dat şi cereasca mântuire ai dobândit şi acum premăreşte împreună cu cetele sfinţilor pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în vecii vecilor, Amin‖.
Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae
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SFINȚII PREOŢI MĂRTURISITORI IOAN DIN GALEŞ ŞI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL
(21 OCTOMBRIE)
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Preotul Mărturisitor Ioan din Galeş
Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, din rândul preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români din
Transilvania s-au ridicat mulți apărători ai dreptei-credinţe, în faţa încercărilor autorităţilor habsburgice de
a-i trece cu forţa la uniaţie. Între aceştia se numărau cuvioşii ieromonahi Visarion Sarai, Sofronie de la
Cioara şi Nicodim, protopopul Nicolae Pop din Balomir, preoţii Moise Măcinic din Sibiel şi Ioan din Galeş,
Ioan din Aciliu, Ioan din Poiana Sibiului, Ioan şi Oprea din Sălişte, Ioan Piuariu din Sadu, preotesele din
Tilişca, din Poiana şi din Deal, credincioşii ţărani Oprea Miclăuş din Sălişte, Ioan Oancea din Făgăraş,
Constantin Petric din Jina, Ioan Crăciun din Cărpiniş, Toma Maier din Răhău, Tănase (Todor) Todoran din
Bichigiu - în părţile Bistriţei.
Istoria a păstrat şi alte mii de nume ale preoţilor şi ale credincioşilor - bărbaţi, femei şi chiar
copii - mai ales din satele: Sălişte, Poiana, Jina, Tilişca, Deal, Cărpiniş, Colun, Cuzdrioara, lângă Dej etc,
ucişi sau morţi în urma suferinţelor îndurate, maltrataţi, întemniţaţi, bătuţi ori alungaţi din satele lor.
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TROPAR, GLASUL 1 Prealăudaţilor mucenici...

Preoţi cu chemarea sfântă, Sfinţilor Moise şi Ioan, ca
nişte ostaşi adevăraţi ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere
aţi propovă¬duit dreapta credinţă şi mărturisitori ai
Ortodoxiei v-aţi făcut pentru poporul cel credincios.
Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugaţi pe
Hristos Dumnezeu, să dăruiască Bisericii Sale pace şi
unire, iar sufletelor noastre, mare milă.
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA

De frumuseţea Fecioriei tale...
Să prăznuim astăzi, cu vrednicie, pe ostaşii lui Hristos,
Preoţii Moise şi Ioan, care s-au arătat în pământul
Transilvaniei ca nişte făclii aprinse ale dreptei credinţe,
pentru care au primit cununa muceniciei. Şi cu dragoste
să strigăm: bucuraţi-vă, mărturisitori ai lui Hristos şi
apărători ai credinţei noastre strămoşeşti.
Între aceştia, un loc aparte ocupă vrednicul mărturisitor al credinţei ortodoxe, Preotul Ioan din satul
Galeş, din părţile Sibiului. Se crede că a fost hirotonit fie la Bucureşti, fie la Râmnic ori la Carloviţ, ca şi alţi
tineri transilvăneni, în lipsa unui ierarh ortodox atunci în Transilvania. Într-un raport al episcopului rutean
unit Manuil Olszavszky de la Muncaci, din 1746, - care fusese trimis de autorităţi să cerceteze starea de
spirit a românilor transilvăneni, - între preoţii pe care-i prezenta ca potrivnici ai unirii cu Roma se număra şi
Ioan din Galeş (1). În decembrie 1750, el figura printre cei şase semnatari ai unui lung memoriu adresat de
românii din părţile sudice ale Transilvaniei mitropolitului ortodox sârb din Carloviţ, Pavel Nenadovici, prin
care-i relatau suferinţele pe care le îndură pentru credinţa lor strămoşească (2). În acest memoriu erau
prezentate chiar şi propriile sale necazuri prin cuvintele: „Şi au trimis în numitu sat, în Galeş, doi slujitori ai
cetăţii ca să prinză un popă şi n-au găsit pre popa acasă. Şi era pe la miezul nopţii, ci au găsit numai pre
preutiasa sa, au început a o bate şi s-o lege, iară ea au început a ţipa. Vecinii au sărit să vadă ceva să fie,
slujitorii au tras cu un piştol ş-au puşcat un om şi numai decât au căzut...‖.
Cu două săptămâni înainte de Paştile anului 1752, preoţii Ioan din Poiana Sibiului şi Ioan din Galeş,
„împreună cu mai mulţi români‖ au pornit spre Becicherec, în Banat, unde se găseau alţi doi neînfricaţi
luptători pentru Ortodoxie, anume credinciosul Oprea Miclăuş din Salişte şi preotul Moise Măcinic din
Sibiel, pentru a le duce un memoriu al românilor din părţile de sud ale Transilvaniei, ca ei să-l prezinte apoi
împărătesei Mana Tereza, la Viena (3).
Reîntors din Banat, Preotul Ioan se afla din nou în fruntea acţiunii de apărare a Ortodoxiei, căci la
16 aprilie 1756, episcopul unit Petru Pavel Aron informa guvernul despre activitatea acestuia (4). Cu câteva
zile înainte, un oarecare Olasz Ferenc informa pe episcopul romano-catolic maghiar din Alba Iulia despre
„agitaţiile‖ pe care le făcea Preotul Ioan în părţile Sebeşului, ale Orăştiei şi ale Hunedoarei (5). Se pare că
s-au mai înaintat plângeri şi s-au mai luat măsuri împotriva lui şi mai înainte, de vreme ce, tot la 10 aprilie
1756, el adresa o notă-protest Sfatului oraşului Sibiu, declarând cu demnitate că, dacă au trimis la el
„călăraşi şi plăiaşi noaptea, ca la un hoţ, iară nu ca la un preot nevinovat, pentru aceasta în arişte nu voi
veni, că nu sunt tâlhariu‖ (6).
Dar nu peste mult timp, în luna mai 1756, a fost arestat şi dus în lanţuri la Sibiu. Bătrânul său tată,
Ioan Burborea (Vârvorea), înainta atunci o scrisoare Tezaurariatului din Transilvania, solicitând eliberarea
lui din închisoare, pe cauţiune, sau cel puţin să-i dezlege lanţurile, pentru a se bucura de lumina zilei (7).
Nimeni n-a ţinut însă seama de rugămintea unui părinte îndurerat de suferinţa fiului său preot.
Dimpotrivă, împărăteasa Maria Tereza a dat ordin să fie dus în secret în închisoarea cetăţii Deva, urmând
să fie reţinut acolo până la moarte („ad perpetuos carceres‖) (8). În anul următor, Cancelaria aulică din
Viena cerea Directoratului cameral din Transilvania să-l deporteze pe Preotul Ioan, fie într-o fortăreaţă din
Italia, fie la Graz, unde să fie reţinut pentru toată viaţa. Faptul că nu s-a precizat locul detenţiei lui a dus la o
nouă corespondenţă, dispunându-se, în cele din urmă, la 16 noiembrie 1757, să fie dus cu escortă militară
de la Deva în Banat, iar de acolo la Graz (9).
Spre deosebire de alţi tovarăşi ai săi de suferinţă despre al căror sfârşit nu ştim nimic, despre
Părintele Ioan din Galeş avem două mărturii târzii. Astfel, cronicarul braşovean Radu Duma menţiona că în
anul 1776 câţiva comercianţi din Braşov, aflaţi în treburi negustoreşti la Graz, l-au cercetat în temniţă,
mărturisindu-le „că mai bine va muri acolo decât să-şi lase credinţa cea pravoslavnică‖. Se pare că după un
şir lung de ani, a fost mutat în închisoarea de la Kufstein, unde îşi sfârşiseră viaţa şi alţi mucenici ai
Ortodoxiei transilvane.
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În adevăr, în 1780, un alt întemniţat de acolo, sârbul Ghenadie Vasici, fost pretendent la scaunul
episcopal ortodox din Transilvania, a izbutit să trimită o scrisoare către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse şi
ţarinei Ecaterina a II-a, rugându-i să intervină pentru eliberarea lui. Între altele, Ghenadie scria: „Aici în
fortăreaţă este şi un preot român din Transilvania, cu numele Ioan, care pătimeşte în robie de 24 de ani
pentru credinţa ortodoxă‖. Acesta nu putea fi decât Ioan din Galeş, întemniţat cu 24 de ani în urmă, adică
în 1756 (10).
Aşa şi-a sfârşit viaţa, departe de familia şi de păstoriţii lui, cinstitul Preot Mărturisitor Ioan, din
Galeşul Sibiului. Împodobit cu nimbul mucenicesc, numele lui cinsteşte în veci patria şi neamul din care s-a
ridicat, rămânând statornic în credinţă.
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu
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Preotul Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel
Printre marii apărători ai dreptei-credinţe a românilor din Transilvania veacului al XVIII-lea, la loc de
cinste se află şi Preotul Moise Măcinic din Sibiel, sat aşezat în „mărginimea‖ Sibiului. Câteva ştiri despre
viaţa sa desprindem dintr-o declaraţie pe care a dat-o el în faţa unei comisii de anchetă la Viena, în zilele
de 14 şi 15 aprilie 1752. Între altele, el declara că toţi credincioşii din Sibiel l-au rugat, în urmă cu vreo 6
ani, să plece la Bucureşti spre a fi hirotonit preot, ceea ce s-a şi făcut, prin punerea mâinilor mitropolitului
Ungrovlahiei Neofit Cretanul (1). La scurt timp după hirotonie, episcopul rutean unit Manuil Olszavsky din
Muncaci, trimis de autorităţi să cerceteze starea de spirit a credincioşilor ortodocşi din Transilvania,
constata că printre cei care se împotriveau cu mai multă tărie uniaţiei se număra şi „popa Măcinic din
Sibiel‖ (2).
În urma acestei acţiuni, a fost arestat, după cum declara el însuşi în 1752: „Apoi m-am întors acasă
şi am slujit ca preot, ceea ce aflându-se, am fost dus la închisoare, în Sibiu, şi am pătimit acolo 17 luni,
până când, în cele din urmă, Excelenţa Sa generalul comandant contele Brovne, la care am înaintat un
memoriu, a vorbit cu Excelenţa Sa guvernatorul şi am fost slobozit din temniţă, cu condiţia să mă las de
slujba preoţească şi să mă hrănesc din munca braţelor ca un simplu ţăran, până se va ivi vreun episcop
să-mi dea mai departe poruncă ce am de făcut. Mulţumindu-mă cu aceasta, m-am întors acasă, nu am mai
făcut nici o slujbă preoţească, ci am trăit în linişte ca un ţăran, până când a venit în satul nostru domnul
vicar Petru Aron, care m-a chemat înaintea lui şi a poftit să-i fac un nou jurământ preoţesc. Cum eu însă nu
am voit să mai fac alt jurământ, afară de acela pe care îl făcusem la Bucureşti, de aceea a sosit poruncă la
sat, să mă dea iarăşi prins‖ (3).
La 10 decembrie 1750, „Popa Măcinic‖ se număra printre cei şase semnatari ai unui lung şi
emoţionant memoriu adresat mitropolitului sârb Pavel Nenadovici, de la Carloviţ, în care se relatau toate
suferinţele la care sunt expuşi credincioşii ortodocşi din Transilvania (4).
În anul 1752, cu două săptămâni înainte de Paşti, au sosit în Becicherec preoţii Ioan din Poiana
Sibiului şi Ioan din Galeş, împreună „cu mai mulţi români‖, aducând un memoriu al românilor din părţile
Făgăraşului, ale Sibiului, ale Sebeşului şi ale Orăştiei - întocmit în casa preotului Vasile din Sălişte - pe
care Oprea Miclăuş şi Moise Măcinic urmau să-l prezinte împărătesei Maria Tereza, la Viena. Într-adevăr,
după traducerea memoriului în limba germană, la Timişoara, cei doi s-au îndreptat spre capitala împărăţiei
habsburgice. Din interogatoriul ce li s-a luat în zilele de 14 şi 15 aprilie 1752, reiese că Oprea Miclăuş era
acum pentru a treia oară la Viena, în aceeaşi calitate de trimis al credincioşilor ortodocşi din Transilvania,
pe când tânărul Moise era pentru prima oară. Cu câteva zile înainte, au fost primiţi în audienţă de
împărăteasa Maria Tereza şi de cancelarul Kaunitz (5) .
Dar, în loc să li se dea un răspuns la jalba pe care o înaintaseră Curţii, cei doi trimişi ai clerului şi
credincioşilor din „mărginimea‖ Sibiului au fost arestaţi şi aruncaţi în închisoarea de la Kufstein. Au fost
aşteptaţi zadarnic de familiile, de consătenii şi de toţi mărturisitorii dreptei-credinţe, în numele cărora
făcuseră acel drum lung şi obositor până la Viena.
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La trei ani după întemniţare, deci în 1755, reprezentanţii românilor ortodocşi din sudul Transilvaniei
întocmesc o scrisoare către mitropolitul Pavel Nenadovici - dusă la Carloviţ de preotul Ioan din Poiana
Sibiului şi de credinciosul Toma Maier din Răhău - prin care-l înştiinţau de multele suferinţe pe care le
îndurau pentru credinţa lor. Între altele, îl rugau: „să nu ne lăsaţi, pentru Hristos şi pentru aceşti oameni
care i-au trimis ţara la împărăţie, anume Oprea Miclăuş, Popa Măcinic, căci multă dorire are ţara de ei, care
nu ştim, sunt undeva sau ba‖ (6).
Îngrijoraţi de soarta lor, la 4 decembrie 1756, săliştenii adresează un memoriu către acelaşi
mitropolit, relatând că „nu este putere mai multă a putea răbda răul care ne cade nouă asupră de la popii
cei uniţi în toate zilele, şi supărările, că în toate zilele ne prind la arest şi ne căznesc cum este mai rău, încă
ne dau şi în mâna biraelor de ne închid prin temniţe; deci de al lor mare rău ne-am pustiit tot, şi case, şi
moşii, şi şedem tot fugiţi la păduri, fiindcă nouă nu ne trebuiesc popii cei uniţi, până la moarte‖. Iar în partea
finală a memoriului scriau: „Şi ne rugăm... pentru ai noştri care noi, satele, i-am ales oameni şi i-am trimis la
preînălţata Curte, anume Popa Măcinic şi Oprea Miclăuş. Să fii Măria Ta într-ajutor ca să se sloboadă, căci
sunt oameni buni şi sunt oameni de noi toţi şi cu voia noastră trimişi‖ (7). În sinodul convocat de cuviosul
ieromonah Sofronie de la Cioara, în februarie 1761, la Alba-Iulia, s-a cerut de asemenea eliberarea lui
Oprea Miclăuş şi a preoţilor Măcinic din Sibiel, Ioan din Galeş şi Ioan din Sadu (8).
Într-un memoriu cu data de 7 aprilie 1761, înaintat generalului Bukow, sosit cu două zile înainte la
Sibiu, se cerea eliberarea aceloraşi deţinuţi, căci „ei n-au vină mai mare decât noi toţi românii din
Transilvania, noi i-am înduplecat să umble pentru legea noastră‖ (9).
Cei care întocmiseră memoriile respective n-aveau de unde să ştie că, pe la începutul anului 1756,
unul din prizonierii de la Kufstein a izbutit să evadeze din robie. Guvernul ardelean cerea autorităţilor în
subordine să supravegheze pe soţia lui Oprea Miclăuş, socotind că el este cel evadat (10). S-ar putea ca
acela care evadase să fi fost prins şi readus în închisoare, ori va fi pierit de foame şi de frig în Munţii
Tirolului, şi desigur cei de acasă nu vor fi ştiut nimic de soarta lor. Acasă n-a mai ajuns nici unul, din
moment ce s-au făcut atâtea intervenţii pentru eliberarea, lor, iar la 24 iulie 1784, soţia lui Oprea, Stana,
cerea îndurare împăratului Iosif al II-lea, pentru eliberarea lui, după o robie de 30 de ani. Conducerea
închisorii raporta că nu se ştia nimic despre el (11). Înseamnă că amândoi şi-au sfârşit zilele în fioroasa
temniţă de la Kufstein, jertfindu-şi viaţa pentru credinţa ortodoxă, câştigând însă cununile muceniciei şi ale
împărăţiei lui Dumnezeu (12).
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu
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SFINTE MOAȘTE
Sfântul Mărturisitor, preotul Ioan din Galeș (sec. XVIII).
Sfântul Ioan din Galeș a fost un mare apărator și luptător al credinței ortodoxe din Transilvania.
Pentru aceea a pătimit multe necazuri și a fost închis în închisoarea Kufstein din Austria mai mult de 24 de
ani. Se crede că aici și-a dat și duhul în mainile lui Hristos după grele chinuri, iar moaștele sale au rămas în
închisoare. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat ca sfânt mărturisitor, cu zi de prăznuire 21 octombrie.
Sfântul Mărturisitor, preotul Moise Măcinic din Sibiel (sec. XVIII).
Sfântul Moise Măcinic din Sibiel a fost un mare preot misionar luptător pentru dreapta credință din
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Pătimind multe chinuri în închisoarea Kufstein din
Austria, și-a dat sufletul acolo în mainile Mântuitorului Hristos, iar moaștele sale au rămas în acea cumplită
închisoare. Sfântul Moise Măcinic din Sibiel a fost canonizat la 21 iunie 1992 de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, cu zi de prăznuire 21 octombrie.
Sursa: Sfinte moaște din România
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SFÂNTUL CUVIOS DIMITRIE CEL NOU,
Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română
(27 Octombrie)
TROPAR, GLASUL AL 8-LEA

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea,
ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este
trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi
cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA Apărătoare Doamnă...

Apărător al său nebiruit şi neînfrânat, ca unul care prin tine din nevoi s-a
mântuit, te pune înainte oraşul tău, Sfinte Preacuvioase Dimitrie. Ci, ca cel ce
ai îndrăzneală către Dumnezeu, apără-ne de toate nevoile, ca să strigăm ţie:
bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Dimitrie!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Naşterea după trup a Sfântului Dimitrie cel Nou şi naşterea întru Hristos, cea din apă şi din Duh,
s-au petrecut într-un sat la sud de Dunăre, cu denumirea voievodală românească de Basarabi, care se
găseşte la 2-3 kilometri depărtare de cetatea Rusciuc. Părinţii Sfântului Dimitrie erau ortodocşi, de origine
valahi (români) şi se îndeletniceau cu agricultura şi cu creşterea vitelor.
Deşi nu s-au păstrat prea multe mărturii scrise, în legătură cu data exactă a binecuvântatei sale
naşteri, din tradiţia rămasă, atât în nordul cât şi în sudul Dunării, se crede că Sfântul Dimitrie ar fi văzut
lumina zilei pe timpul binecredincioşilor împăraţi Petru şi Ioniţă Asan (1). De asemenea, peste tot în
însemnările cele puţine şi foarte generale despre el, se spune că tânărul Dimitrie a fost întâi păstor şi pe
urmă a devenit călugăr.
Păscând oile şi vitele satului pe colinele preafrumoase şi binecuvântate din preajma Dunării şi pe
văile râului Lom, precum odinioară Iacob păştea turmele unchiului său Laban, Sfântul Dimitrie, în faptul
dimineţii, în crugul zilei şi în serile înstelate, avea timpul necesar să încerce înţelegerea tainică a cuvântului
Sfintei Scripturi, care zice: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria‖ (Ps.
18, 1) Trăirea în sânul naturii, cu ochii concentraţi mereu la podoabele de zi şi de noapte ale cerului, l-a
ajutat pe tânărul Dimitrie să iubească pe Făcătorul luminilor, din tăria cea de sus, şi pe Înnoitorul neîntrecut
al frumuseţilor celor de pe pământ. Licăritul stelelor îi grăia despre strălucirile în care vieţuiesc acum cei ce
întru virtuţi s-au nevoit pe pământ, iar gingăşia florilor şi pârga holdelor i-au vădit roadă nepieritoare a trăirii
în Hristos (2).
Ascultarea de evlavioşii săi părinţi i-a fost tânărului Dimitrie întâia roadă a trăirii duhovniceşti în faţa
Părintelui ceresc, Tatăl tuturor oamenilor, întâia smerenie a vieţii sale în faţa Dătătorului de viaţă. Drumul
bisericii în Duminici şi sărbători l-a învăţat statornicia pe căile Domnului, iar învăţăturile sfinte primite aici
l-au îndrumat către Cuvântul cel dintru început, întru care, vieţuind, viaţa pururea stătătoare dobândim.
Setea după apa sfinţitoare a Evangheliei i-a purtat paşii spre Izvorul cel nesecat, care este Hristos Domnul,
iar foamea după pâinea cea cerească l-a călăuzit spre mana cea de sus, din care mâncând nu mai
flămânzeşti niciodată (Ioan 6,48-56).
Prin viaţa cea cu totul îmbunătăţită trăită în mijlocul ispitelor din lume, Cuviosul Dimitrie a reuşit să
se izbăvească de multe înclinări spre rău şi, asemenea unui viteaz ostaş al lui Hristos, încerca zi şi noapte
să alerge spre luptele duhovniceşti cele mai anevoioase. Dedându-se pe sine postului aspru, privegherii şi
rugăciunilor de toată noaptea, sporea întru acestea cu smerita cugetare şi cu dragostea de Dumnezeu.
Fiind încă păstor al vitelor din satul său natal şi ducând o viaţă model de curăţie, rugăciune şi
smerenie, dar năzuind mereu spre acea trăire închinată numai lui Dumnezeu prin renunţare la grijile vieţii şi
prin cugetare permanentă la cele înalte, Atotţiitorul, Care cunoaşte adâncurile gândurilor şi aspiraţiile fiinţei
noastre, l-a îndrumat pe tânărul Dimitrie către oameni îmbunătăţiţi, care se nevoiau cu trăirea „îngerească‖
(monahală). De la ei a aflat că, în afară de viaţa creştină obişnuită, mai există în Biserică o cale, retrasă de
lume, o binecuvântată şcoală a sfinţeniei creştine, trăită din primele zile ale creştinismului de marii Părinţi ai
pustiei, care şi-au închinat, acolo, toată fiinţa lor lui Hristos. Din acel ceas, pe măsura creşterii cu vârsta şi
cu duhul înţelepciunii şi al evlaviei, sporea în sufletul Sfântului Dimitrie şi dorul după viaţa monahală, cu
toate că era conştient de asprimea şi mulţimea nevoinţelor cerute de acest mod de viaţă: sfinţenia vieţii
(fecioria), ascultarea (smerenia) şi sărăcia.
Drept aceea, atunci când focul dragostei duhovniceşti şi chemarea cea de sus l-au înaripat către
înalta trăire cu Dumnezeu, după chipul cel îngeresc, alesul Lui, Dimitrie, a părăsit totul: părinţi, fraţi, avere
şi, „luându-şi crucea‖, a pornit să urmeze pe Domnul Iisus, după sfatul sfânt al Evangheliei (Luca 9, 23).
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Călugăria Sfântului Dimitrie.
Nu putem afirma cu certitudine unde a început viaţa monahală a Cuviosului Dimitrie. Sunt păreri că
el ar fi dus întâi un trai singuratic şi de aceea s-ar fi retras într-o peşteră ce se afla în apropierea satului
Basarabi, pe o creastă de stâncă prăpăstioasă, la poalele căreia murmurau tainic şuvoaiele râului Lom (3).
Luând însă în consideraţie faptul că în prima jumătate a veacului al XIII-lea, când atât pe teritoriul
Bulgariei de azi, cât şi în Ţările Române, exista o viaţă monahală destul de bine organizată, este foarte
probabil că Părintele nostru Dimitrie cel Nou şi-a închinat tinereţea, la început, într-o comunitate monahală
mai bine cunoscută. Este cazul cu mănăstirea rupestră de la Basarabi, existentă în Dobrogea noastră
străveche, pe malul drept al Dunării, deci în Sciţia Mică (în preajma localităţii numite azi Murfatlar), unde se
crede că firul trăirii mănăstireşti a continuat să existe acolo până târziu, după invazia turcilor. Poate că şi
supranumele de Basarabov (din Basarabi) i s-a dat pentru că el s-a nevoit în comunitatea monahală de
aici. Astfel de numiri, care au în vedere locul de nevoinţă, se întâlnesc şi în cazul altor distinşi trăitori ai
vieţii noastre monahale: Evloghie de la Râmeţ, Nicodim de la Tismana, Daniil (Sihastrul) de la Voroneţ,
Paisie de la Neamţu, Calinic de la Cernica, Ioan Iacob de la Hozeva (Ţara Sfântă). Desigur că toţi aceştia
s-au născut în alte localităţi. Deci marii monahi s-au distins şi au rămas cunoscuţi în Biserică nu prin
numele sau originea locului de naştere pământească, ci prin locul unde şi-au închinat viaţa Domnului.
Pelerinii de azi care merg cu metanie la peştera Sfântul Dimitrie, urcând nişte scări săpate în stâncă
dreaptă, greu îşi închipuie cum izbutea el să ajungă la sălaşul de nevoinţe în timpul petrecerii sale aici.
Căci pe atunci aceste scări nu existau, ele fiind scobite în peretele stâncii de către urmaşii întru pustnicie ai
Sfântului Dimitrie, şi sunt întărite cu odgoane de fier, pentru sprijinirea celor ce râvnesc să ajungă la
peştera aceasta.
Învăluită în taină ne-a rămas şi durata petrecerii Sfântului Dimitrie din Basarabi în singurătatea
acestei peşteri. Nu avem ştiri sigure nici despre chipul nevoinţelor sale, despre modul agonisirii celor
necesare pentru traiul său ca om, despre data trecerii lui din viaţa pământească la cele veşnice, despre
locul mormântului său sau despre cei care l-au petrecut pe ultimul său drum.
Din unele însemnări foarte sumare despre petrecerea sa duhovnicească în general, înţelegem că,
încă din timpul vieţii în sânul familiei, el trăia clipe de înălţare sufletească, chiar atunci când se îndeletnicea
cu smerita ascultare de păstor, în mijlocul naturii.
Cât de mult iubea frumuseţile naturii şi câtă milă şi gingăşie purta în suflet, se poate constata din
următorul fapt, petrecut cu totul întâmplător într-un anumit moment din viaţa sa: conducându-şi cirezile de
vite la un râu să le adape, i s-a întâmplat să calce pe cuibul unei păsărele ce se afla ascuns în iarbă şi i-a
omorât toţi puişorii. Condamnând singur această neatenţie, iar întâmplarea socotind-o crimă împotriva
vieţii, cuviosul a fost cuprins de mare durere şi a vărsat multe lacrimi de pocăinţă. De aceea el a luat o
hotărâre aspră împotriva sa însuşi: piciorul care a strivit puişorii din cuib trebuie canonisit cu grea
pedeapsă. Şi astfel, timp de trei ani, a umblat desculţ cu acel picior. Vara sângera, lovindu-se şi rănindu-se
de pietre şi spini, iar iarna degera chinuindu-l cumplit. Numai după această grea canonisire, Cuviosul
Dimitrie şi-a ispăşit greşeala şi a putut să-şi împace cugetul în faţa lui Dumnezeu.
Se înţelege de la sine că Sfântul Dimitrie, având curăţia minţii, sensibilitatea cugetului mereu
îndreptate spre cele înalte, lăsând grijile lumii şi închinându-şi întreaga sa fiinţă Domnului, odată cu
primirea schismei monahale a lepădat de la sine toate lucrurile şi preocupările lumii acesteia: şi pe cele
simţite şi pe cele gândite. Iar, după cuvântul apostolului, socotindu-se pe sine că este „răstignit‖ faţă de
lume (Gal. 6, 14), tindea la cele dinainte (spirituale), să ajungă „la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui
Dumnezeu întru Hristos Iisus‖ (Filip. 3, 14).
Fiind cu totul liber de cele ale lumii, ca un viteaz adevărat, a început luptele cele mai înalte
duhovniceşti, după modelul marilor trăitori ai vieţii pustniceşti, şi s-a dat pe sine la post, la culcările pe jos,
la smerita cugetare, la dragostea fierbinte faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi, la întreaga înţelepciune
şi la păzirea inimii, de unde se naşte curăţia minţii, şi la toate faptele bune monahiceşti.
Despre ostenelile pustniceşti ale cuviosului Dimitrie şi despre înalta sa trăire duhovnicească, după
retragerea din mijlocul lumii, vorbeşte o cântare de laudă orânduită de Sfânta noastră Biserică întru cinstea
alesului lui Dumnezeu: „Ca un înger pe pământ viaţa ta ţi-ai săvârşit, în post şi rugăciune ziua şi noaptea
petrecând, ca să înfrângi pornirea ispitelor cu care te-ai luptat, ca un ostaş adevărat al lui Dumnezeu, a
Cărui voie ai împlinit-o din tinereţe, Dimitrie, şi toate întunecime le-ai socotit. Pentru aceasta şi noi cu
credinţă te lăudăm şi te slăvim‖ (Minei, la 27 octombrie).
Prin omorârea patimilor de fiecare zi, care înclină firea omenească spre cele de jos, prin ridicarea
„privirii la cele înalte‖, Sfântul Dimitrie a ajuns la desăvârşire, la cunoaşterea tainelor lui Dumnezeu şi la
unirea cu Hristos, de care se bucură aleşii Săi şi către care suntem chemaţi să alergăm şi să ne împărtăşim
şi noi toţi. De aceea, o altă cântare bisericească, închinată sfântului îi aduce laude ca acestea:
„Cu nebiruită vitejie, Cuvioase Părinte Dimitrie, şi cu preaînaltă înţelepciune luptându-te împotriva
patimilor şi, toată deşertăciunea urând, nicidecum nu a putut vicleanul vrăjmaş să te înşele, ca oarecând pe
strămoşi, prin gustarea celor oprite sau cu ridicarea firii împotriva Ziditorului; ci cu amărăciunea înfrânării,
ca o preadulce desfătare petrecându-ţi toată viaţa, desăvârşită smerenie ai câştigat...
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Dar Domnul, Cel ce preamăreşte pe slujitorii Săi, te-a descoperit ca pe o comoară izvorâtoare de
tămăduiri, tuturor celor ce pătimesc‖.
Viaţa şi nevoinţele Sfântului Dimitrie cel Nou au rămas pildă şi dreptar de aur pentru credincioşii
care însetează după împărtăşirea cu roua duhovnicească şi flămânzesc de mana harului, după dulceaţa
faptelor bune, după înţelepciunea cea de sus, după dobândirea bogăţiei nepieritoare a vieţii veşnice. Din
ostenelile, luptele, izbânzile şi agonisita cununei celei pururea neveştejite a Cuviosului Dimitrie cel Nou,
învăţăm care sunt armele duhovniceşti ale slujitorului lui Hristos şi care este armura credinţei şi a plinirilor
în care trebuie să se împlătoşeze el, spre a dobândi chemarea de fiu al lui Dumnezeu şi de moştenitor al
împărăţiei cerurilor. Fiind mereu conştient că „lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci
împotriva începătoriilor, împotriva stapâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri‖ (Efes. 6, 12), Sfântul Dimitrie a dus cu bărbăţie această luptă, în
toate împrejurările din viaţa sa, până la capăt. Având mijlocul său „încins cu adevărul‖ şi fiind „îmbrăcat cu
platoşa dreptăţii‖, iar picioarele „încălţate‖ şi „gata spre propovăduirea Evangheliei păcii‖ şi peste toate fiind
asigurat cu „coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu‖ (Efes. 6, 14-18), el
răspundea cu întreaga sa fiinţă la lucrarea harului, priveghind şi rugându-se neîncetat pentru sine, în
Biserica Domnului din care se trăgea, şi pentru toţi oamenii, până la sfârşitul vieţii sale.
Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu şi de învăţătura Bisericii lui Hristos, împletită cu smerita
cugetare, a fost întâia treaptă pe scara urcuşului către desăvârşirea duhovnicească pentru Sfântul Dimitrie.
Luându-şi crucea şi dorind să urmeze pe Domnul, Care „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la
moarte‖ (Filip. 2, 8), de lumina cea neapropiată s-a împărtăşit.
Având în acelaşi timp grija permanentă de a nu supăra pe Dumnezeu prin delăsarea simţurilor în
mrejele ademenitoare ale plăcerilor, Cuviosul Dimitrie şi-a cultivat trezvia minţii şi a purtat agonisita
Duhului, stingând văpăile cărnii. Această „frică‖, adică dragostea de Dumnezeu, îl întărea la săvârşirea
celor plăcute Lui şi făceau să se reverse asupra sa, încă de când se nevoia în această viaţă, bucuria slavei
celei în veci stătătoare.
Dragostea, „care toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă... şi care nu
cade niciodată‖ (I Cor. 30, 7); răbdarea care e cumpăna dreptei-chibzuinţe creştine şi miezul tuturor
virtuţilor, căci: „Cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui‖, spune Mântuitorul (Matei, 10, 22);
blândeţea, care aduce pacea cu sine însuşi, pacea cu Dumnezeu şi pacea cu toţi oamenii, care
înnobilează smerenia inimii şi revarsă odihnă peste sufletele încercate; adevărul care ne conduce spre
adevărata libertate, la lumina cunoştinţei, şi sfinţenia vieţii, precum şi alte virtuţi care au împodobit viaţa
Sfântului Dimitrie, - împletite toate cu acea revărsare a darurilor Sfântului Duh asupra fiinţei sale -, l-au
ajutat să ajungă la unitatea credinţei, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui
Hristos, către care năzuiesc toţi cei plăcuţi lui Dumnezeu.
Ajungând Sfântul Dimitrie la binecuvântate bătrâneţi şi fiind împodobit cu atâtea virtuţi ale trăirii
creştine, înflorite în liniştea pustiei, dar apropiate de Dumnezeu şi de sfinţii Săi, care l-au ajutat să învingă
toate ispitele venite de la fire şi de la diavol, a sosit şi vremea trecerii sale la cele veşnice. Şi, prin
descoperire dumnezeiască, cunoscându-şi de mai înainte sfârşitul, după ce s-a aşezat între doua lespezi
de piatră, pe ţărmul râului Lom, înconjurat fiind în chip nevăzut doar de sfinţii îngeri, şi-a încredinţat în pace
sufletul său lui Dumnezeu (4). Şi trecând multă vreme, au venit apele Lomului în care s-au pornit lemnele şi
pietrele de prin preajmă, făcând să cadă în apă şi cele două pietre între care erau adăpostite moaştele
Sfântului Dimitrie. Fiind acoperite de nisip şi de prundiş, moaştele au rămas mult timp neştiute în albia
râului, dar şi neatinse de stricăciune, pentru ca să fie scoase la lumină în chip minunat mult mai târziu.
Trimiţând Dumnezeu pe îngerul Său, care s-a arătat în chipul cuviosului, în vis, unei copile ce suferea de
un duh al neputinţei, i-a zis: „Dacă mă vor scoate părinţii tăi din apă, - arătându-i şi locul -, eu te voi vindeca
pe tine‖. Şi sculându-se copila aceea a spus părinţilor visul pe care l-a avut. Atunci, adunându-se preoţi şi
popor mult, s-au dus cu toţii la locul unde zăceau moaştele sfântului. Aici adeseori se arăta o lumină,
socotită de cei care o vedeau a fi o licărire de comoară ascunsă. Şi căutând cu stăruinţă, au aflat cinstitele
moaşte ale Sfântului Dimitrie, neatinse, în adâncul prundişului din albia acelui râu şi le-au scos întregi,
strălucind cu adevărat ca o comoară.
Aceste fapte mai presus de fire petrecute cu Sfântul Dimitrie, după trecerea sa din lumea noastră,
adică descoperirea în chip minunat a sfintelor sale moaşte şi păstrarea lor neatinsă de stricăciune, de
veacuri până astăzi, sunt mărturia revărsării Sfântului Duh asupra sa. El l-a ridicat la treapta sfinţeniei la
care poate ajunge oricare credincios virtuos şi neîntrerupt înveşmântat în respectarea poruncilor
dumnezeieşti.
După această minunată descoperire, cum era şi firesc, moaştele Sfântului Dimitrie au fost duse cu
cinste în biserica din satul său natal - Basarabi. Fiind de faţă şi fetiţa căreia îi vorbise în vis şi alţi bolnavi,
care atingându-se cu credinţă şi evlavie de trupul cel binecuvântat al cuviosului, s-au tămăduit toţi, dând
slavă lui Dumnezeu. Ei vedeau că puterea harului divin se revarsă asupra aleşilor lui Dumnezeu, spre
binele oamenilor, ca şi în primele zile ale creştinismului, prin Domnul nostru Iisus Hristos şi prin Sfinţii
Apostoli.
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Străbătând vestea prin toate împrejurimile despre aflarea moaştelor Sfântului Dimitrie cel Nou şi
despre multele minuni ce se făceau prin el, un voievod al Ţării Româneşti a trimis anume preoţi şi demnitari
să se intereseze de felul cum se păstrează şi se păzesc aceste sfinte moaşte în localitatea Basarabi. Şi
având în vedere pericolul turcesc care ameninţa permanent starea creştinilor subjugaţi, din sudul Dunării
îndeosebi, domnitorul român a dat poruncă să se zidească în acea localitate o frumoasă biserică, pentru o
mai mare asigurare şi purtare de grijă a lor. De fapt, este lucru cunoscut că domnitorii şi credincioşii
ortodocşi români au făcut în decursul istoriei multe acte de binefacere, de salvare şi de păstrare a
nenumărate locaşuri sfinte din Balcani, din Sfântul Munte Athos, din Antiohia, din Ierusalim, din Muntele
Sinai.
După multe minuni, binefaceri şi binecuvântări revărsate asupra binecredincioşilor, pe care
Dumnezeu le săvârşea şi la moaştele Sfântului Dimitrie, între anii 1769-1774, s-a mai întâmplat un semn
minunat. Fiind război între împărăţia Rusiei şi Poarta Otomană, iar armatele ruseşti conduse de generalul
Saltîkov au ajuns la Dunăre şi apoi la localitatea Basarabi, unii dreptcredincioşi s-au gândit să salveze
această comoară duhovnicească de furia distrugătoare a puhoiului turcesc. Generalul rus a dat poruncă în
grabă ca racla Sfântului Dimitrie cel Nou să fie dusă în Rusia. Trecând cortegiul prin Ţara Românească şi
ajungând la Bucureşti, un creştin ortodox român, anume Hagi Dimitrie, l-a rugat pe general să nu
înstrăineze sfintele moaşte, ci să le dăruiască românilor, având în vedere că Sfântul Dimitrie este la origine
valah (român) din sudul Dunării. Învoindu-se la aceasta, el a luat totuşi mâna cea dreaptă a sfântului şi a
trimis-o la Kiev, unde se crede că se păstrează şi astăzi în Lavra Pecersca.
Sfintele moaşte au fost întâmpinate de toţi credincioşii bucureşteni cu multă evlavie şi cu cinstea
cuvenită, au fost aşezate în catedrala mitropoliei Ţării Româneşti din Bucureşti, în zilele Mitropolitului
Grigorie. De atunci şi până astăzi, ele sunt păstrate cu sfinţenie aici. Cuviosul Dimitrie cel Nou, ocrotitor al
Bucureştilor şi al Ţării Româneşti, a devenit astfel ajutător în nevoi al tuturor celor ce îl cinstesc cu evlavie,
cum s-a dovedit şi pe meleagurile sale natale.
În felul acesta s-au împlinit în mod evident acele laude închinate lui: „Unde a prisosit smerenia şi
nerăutatea, acolo şi lucrarea darului dumnezeiesc s-a revărsat din belşug, că aflându-ţi inima curată,
Cuvioase Părinte, Dumnezeu S-a închipuit întru tine, săvârşind fapte pe care înţelepciunea veacului
acestuia nu poate să le împlinească‖.
Dar nu numai acum câteva veacuri, sfintele sale moaşte au fost salvate în chip minunat, ci şi în
vremea mai nouă. În timpul primului război mondial, când o bună parte din ţara noastră, inclusiv capitala,
era ocupată de armatele cotropitoare, care au încercat să-i răpească racla din catedrala patriarhală, pentru
a o neguţători sau transporta la sud de Dunăre (5), sfântul a mijlocit ca răufăcătorii să fie prinşi şi el să fie
cinstit în continuare în Bucureşti. De fapt, cine ar putea istorisi toate binefacerile pe care Sfântul Dimitrie cel
Nou, ca şi toţi sfinţii, le revarsă cu dragoste asupra poporului binecredincios?
Luând în seamă aceste daruri dumnezeieşti care lucrează în lume, văzând minunile Cuviosului
Dimitrie cel Nou şi facerile sale de bine, pe care le-a arătat şi le arată credincioşilor, Sfânta noastră Biserică
îl socoteşte pe bună dreptate doctor iscusit al bolnavilor, izbăvitor al celor chinuiţi de duhuri necurate,
întăritor al bătrânilor, învăţător al celor tineri, mângâietor al celor întristaţi, grabnic ascultător al celor ce se
roagă, izbăvitor al celor ce sunt în primejdii, sprijinitorul întregii creştinătăţi, precum şi ocrotitorul ţării
noastre.
Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu
Bibliografie
1. Ierom. Teofil Ionescu, Sfântul Dimitrie cel Nou, Bucureşti, 1926, p. 53; Arhim.] dr. Vasile Vasilache, Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov, în Prietenii lui Dumnezeu, Sfinţii, Bucureşti, 1946, p. 299.
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3. Îndrumătorul pastoral, vol. II, Bucureşti, 1951, p. 327; Vieţile Sfinţilor pe luna octombrie, Bucureşti, 1902, p. 730.
4. Ierom. Teofil Ionescu, op. cit., p. 54. În legătură cu moartea Sfântului Dimitrie mai există o însemnare, şi anume: sfântul ar fi
suferit o moarte năpraznică, fiind atacat de tâlhari, la locul său de nevoinţe, şi apoi ar fi fost aruncat în apele Lomului, care l-au
purtat până la locul în care a fost descoperit mai tîrziu (vezi Arhim. Iordan Niculescu, ibidem, p. 610).
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 272-280, Sfântul Dimtrie cel Nou.
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SFINTE MOAȘTE
Moaştele Sfântului se află la:
• Catedrala Patriarhală din Bucureşti, centrul credinţei ortodoxe româneşti
(Catedrala se găseşte pe singurul deal al Bucureştiului Dealul Mitropoliei în
apropiere de Piaţa Unirii - Aleea Dealul Mitropoliei nr. 21); (în fotografie)
Părticele din moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Văratec, comuna Agapia, jud. Neamţ (la 12 km sud de Târgul
Neamţ; de aici se poate ajunge la Mănăstirea Văratec pe drum asfaltat
aprox. 7 km, sau pe drum forestier, peste deal aprox. 4 km).
• Mănăstirea Ghighiu, DN1, E60, Ploiesti, comuna Bărcănești, sat Ghighiu.
Veşmântul care a acoperit Moaştele Sf. Dimitrie se află la:
• Biserica Sfânta Parascheva - Doamna Oltea, Bucureşti, Str. Doamna
Oltea Nr. 36.

SFÂNTUL IERARH IACHINT, MITROPOLITUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI
(28 octombrie)
TROPAR, GLASUL 1 - Podobie: Ceea ce ești bucuria...

Vrednic următor al ierarhilor dobrogeni și întâiule între mitropoliții Țării
Românești, Sfinte Ierarhe Iachint, te-ai arătat mărturisitor al dreptei credințe,
lucrător al virtuților și rugător pentru sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA - Podobie: Apărătoare Doamnă...

Pe apărătorul dreptei credințe, pe Sfântul Ierarh Iachint, cel ce s-a
arătat ca un luceafăr strălucitor al Mitropoliei Țării Românești și a împlinit cele
duhovnicești ale păstoriților săi, să-l lăudăm cu inimi curate la prăznuirea sa
cea de peste an, zicând: Bucură-te, sfinte slujitor al lui Hristos pe pământ
românesc.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Ultimul mitropolit al Vicinei şi cel dintâi păstor al Bisericii lui Hristos din Dobrogea şi Ţara
Românească, reunită sub conducerea unui singur voievod, este arhiepiscopul Iachint. El a păstorit doar
câţiva ani la Vicina, iar în anul 1359 şi-a mutat scaunul la Curtea de Argeş, la cererea marelui voievod
Alexandru I Basarab, întemeietorul Ţării Româneşti, care dorea să aibă un sediu mitropolitan în ţara sa.
Mitropolitul Iachint devine astfel păstor duhovnicesc al tuturor românilor din Dobrogea şi Ţara
Românească. El sfinţea biserici, hirotonea preoţi, împărţea binecuvântare poporului atât de credincios al
„vlahilor" şi era sfetnic apropiat al marelui domn.
Astfel, Eparhia Vicina dispare şi ia fiinţă o nouă mitropolie românească, cunoscută sub numele de
„Mitropolia Ungrovlahiei", dependentă de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, condusă pe atunci de
patriarhul Calist I.
Ca păstor şi părinte sufletesc al tuturor românilor dintre Dunăre şi Carpaţi, mitropolitul Iachint a avut
grijă să hirotonească preoţi pentru toate satele, să zidească biserici la oraşe şi sate, să întemeieze noi
aşezări mănăstireşti şi să ţină în strânsă legătură duhovnicească Biserica Ţării Româneşti cu Patriarhia de
Constantinopol. Iar ca „exarh al plaiurilor", mitropolitul Iachint purta grijă şi de credincioşii ortodocşi din
părţile vecine, îndeosebi din Transilvania, cărora le trimitea preoţi şi călugări misionari.
Acest ierarh, ajutat de domnul ţării, Vladislav I (1364-1377), a încurajat şi susţinut mult monahismul
românesc, al cărui început se urcă până în secolul al IV-lea, prin centrul monahal pustnicesc din Munţii
Buzăului. El a adus în ţară pe Sfântul Nicodim de la Tismana, care venea din Muntele Athos, pentru a
organiza câteva mănăstiri-lavre după model atonit. El a trimis numeroşi călugări „vlahi" la Mănăstirea
Cutlumuş-Athos, unde au ajuns călugări vestiţi. Iar în ţară a organizat mai multe mănăstiri la Tismana,
Curtea de Argeş, Câmpulung-Muscel, Cozia, Snagov, Târgovişte, Bolintinul din Deal şi din Vale, Tânganu,
Cotmeana şi altele. După o păstorire atât de rodnică, s-a săvârşit cu pace în anul 1372.
Sursa: Patericul Românesc - Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura Mănăstirea Sihăstria 2005, p. 82 - 83,
Mitropolitul Iachint de Vicina.
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SFINTE MOAȘTE
Propunerea de canonizare a Sfântului Iachint a fost înaintată Sfântului Sinod al Bisericii noastre de
Mitropolia Munteniei și Dobrogei pe data de 19 iunie 2008. În ședința Sfântului Sinod din 8 iulie 2008 s-a
făcut canonizarea sa, iar proclamarea solemnă a sfințeniei sale a avut loc pe 26 octombrie 2008. Sfântul
Iachint de Vicina este trecut în calendar cu cruce neagră, ca sfânt cu polieleu.
Sfântul Ierarh Iachint a trecut la cele veșnice în anul 1372.
A fost îngropat lângă biserica mitropolitană de la Curtea de Argeș.

SFINȚII MUCENICI CLAUDIU, CASTOR, SEMPRONIAN ŞI NICOSTRAT
(9 noiembrie)

TROPAR. GLASUL 1

Bucură-te, ceată a mucenicilor de la Sirmium,
Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat, cei de
Dumnezeu înţelepţiţi. Strălucind în arta modelării
pietrei, pricepuţi v-aţi arătat în cunoaşterea Chipului
Celui Adevărat al lui Hristos. Pe acesta lumii l-aţi
descoperit, pe Supliciu şi pe cei din Sirmium i-aţi
convertit. Pentru aceasta cu cetele Arhanghelilor
împreună vă bucuraţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu
pentru mântuirea noastră.
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA

Veniţi, cetele credincioşilor, să lăudăm pe
mucenicii lui Hristos: Claudiu, Castor, Sempronian şi
Nicostrat, care pe Galeriu şi pe Lampadie i-au
înfruntat. Mărturisind Crucea lui Hristos, în râul Sava
au pătimit; iar cinstitele lor moaşte, mai strălucitoare ca diamantele s-au arătat. Pe aceştia împreună cu
cetele îngerilor avându-i, să-i rugăm a mijloci la Dumnezeu pentru sufletele noastre.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Cel din urmă dintre marii împăraţi păgâni a fost Diocleţian (284-305). Cu toate că se ridicase de jos,
fiind un viteaz mânuitor de arme şi un dibaci conducător de popoare, totuşi în loc să fie pătruns de
învăţăturile mântuitoare ale credinţei creştine, care pe atunci ajunsese să se răspândească în cele mai
multe din cetăţile şi ţinuturile stăpânite de el, s-a lăsat robit de credinţele deşarte ale regilor persani şi ale
faraonilor egipteni. Aceştia socoteau că puterea împărătească se trage de la zei. Astfel în cei treizeci de ani
cât a stat la cârma imperiului, Diocleţian cerea tuturor supuşilor să se plece până la pământ înaintea lui şi
să-l cinstească întocmai ca pe un zeu. Închistat în această rătăcire, el a căutat să adune în strălucitul său
palat din cetatea Salonae (Splitul de azi), de pe malul Mării Adriatice, unde se retrăsese, tot felul de pietre
preţioase şi de statui din marmura cea mai scumpă, între altele, un chip al „Regelui Soare‖ înalt de 25 de
picioare, apoi stâlpi şi capiteluri, împodobiţi cu cele mai variate frunze şi fructe ca şi nesfârşite plăsmuiri în
marmură: „victorii, amoraşi, lei, vulturi, cerbi şi alte obiecte de petrecere‖. Scriitorul creştin Lactanţiu, care
trăia pe vrernea aceea, povesteşte că în goana lui după astfel de podoabe, împăratul Diocleţian dovedea o
adevărată patimă.
Aşa se face că paşii lui au ajuns până la Sirmium, în apropierea căruia se afla un vestit şantier de
cioplitori şi de sculptori în marmură, care era condus de patru meşteri neîntrecuţi, toţi patru creştini:
Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat. Ei conduceau lucrările ca nişte adevăraţi ingineri: preluau
comenzile, plăsmuiau modelele şi controlau întreaga desfăşurare a muncii de aici. Împăratul era mândru că
are meşteri atât de dibaci.
Dar, dintre cei peste 600 de lucrători, mulţi erau păgâni, care nu vedeau cu ochi buni mulţumirea şi
răsplata pe care le-o arăta acestor creştini de frunte bătrânul împărat. În ultimii trei ani, cei patru meşteri
primiseră Botezul din mâinile episcopului Chiril din Antiohia, surghiunit în ţinutul Iliricului. Ei obişnuiseră şi
pe mulţi alţi lucrători să-şi facă semnul crucii de câte ori începeau şi terminau vreo lucrare, fiind convinşi că
numai prin ajutorul şi puterea lui Dumnezeu au fost în stare sa facă tot ceea ce realizaseră până atunci.
Văzându-le credinţa, şi un al cincilea meşter, Simpliciu, a trecut de partea lor.
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Numaidecât cei invidioşi i-au pârât la împărat, declarând că meşterii aceştia conduc lucrările numai
prin superstiţie şi magie, că nu vor să ştie decât de credinţa lor în Hristos. „Cu atât mai bine, răspunse
împăratul, numai să se isprăvească bine lucrările pe care li le-am încredinţat‖.
- „Da, dar tocmai acest lucru nu vor să-l împlinească aşa cum aţi cerut, ziseră cioplitorii şi câţiva
„filosofi‖ păgâni, căci de câte ori ne-aţi vizitat şi aţi cerut să sculpteze chipul zeului Asclepios, ei totdeauna
au terminat celelalte lucrări, dar statuia zeului vindecător nu vor s-o facă‖.
- „E adevărat acest lucru?‖, întrebă împăratul pe cel dinţii dintre ei, pe Claudiu.
- „În toate ne-am arătat ascultători, împărate, afirmă el, dar chipul acestui zeu nu vrem şi nu putem
să-l facem‖.
Cercetând toate celelalte lucrări ieşite din mâna celor cinci meşteri şi mirându-se de măiestria cu
care au fost lucrate, împăratul nu şi-a pierdut cumpătul şi a trecut cu vederea şi de astă dată neascultarea
lor, spunând că nu-i pasă cine va isprăvi-o, dar statuia lui Asclepios, zeul medicinei, trebuie făcută.
Şi într-adevăr, ea a fost terminată, dar cei care o executaseră n-au fost cei cinci meşteri, ci unii
dintre oamenii „filosofilor‖ păgâni. Când a venit din nou împăratul şi a văzut isprăvită statuia zeului a crezut
că între timp totuşi cei cinci s-au răzgândit şi i-au împlinit dorinţa, dar partida celorlalţi s-a năpustit cu ură
asupra lor, pârându-i în cuvinte duşmănoase.
Obosit de încurcătura la care s-a ajuns, acesta a încredinţat unui dregător cu numele Lampadie să
facă cercetări şi să liniştească lucrurile. Asmuţind mulţimile asupra celor cinci meşteri, care n-au vrut nici să
audă de porunca dregătorului de a aduce cinstire şi jertfe zeilor, acesta i-a aruncat în temniţă. Duşmanii lor
nu s-au mulţumit numai cu atât. Au urmat bătăi şi răscoale ale partidei păgâne, mai ales după ce în
decursul întemniţării însuşi Lampadie a căzut mort „ca lovit de un duh rău‖. Când împăratul a înţeles că
rudele mortului ameninţau să provoace o răscoală generală, a hotărât să termine cu cei cinci şi astfel, din
ordinul lui, au fost închişi de vii în sicrie de plumb şi aruncaţi în apa fluviului Sava. La auzul acestei veşti,
moare de supărare şi episcopul Chiril, care fusese şi el închis în temniţă. După câteva zile, un creştin cu
numele de Nicodim a scos din apă sicriele şi a purtat grijă de înmormântarea osemintelor sfinţilor (1).
Calendarul roman din anul 354 aminteşte de pomenirea lor la data de 9 noiembrie.
Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae
Bibliografie
1. Textul „pătimirii‖ se păstrează în Acta Sanctorum, volumul III, pe luna noiembrie, Paris, 1910, p. 705-779. Vezi şi Bibliotheca
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 205-207, Sfinţii Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostat.

SFINȚII MARTIRI ŞI MĂRTURISITORI NĂSĂUDENI: ATANASIE TODORAN DIN BICHIGIU,
VASILE DIN MOCOD, GRIGORE DIN ZAGRA ŞI VASILE DIN TELCIU (12 noiembrie)
TROPAR, GLASUL 1:
Luptător pentru credinţă şi neam, biruitor al
potrivnicilor lui Hristos şi apărător neînfricat al Ortodoxiei,
ai odrăslit în Ţara Năsăudului, primind cu bărbăţie moarte
de martir. Pentru aceasta, nimicind amăgirile
asupritorilor, ai câştigat cununa cea neveştejită a
sfinţeniei. Fericite Atanasie, roagă-L pe Hristos
Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască sufletele
noastre.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfinţii Mărturisitori Atanasie Todoran şi cei
dimpreună cu dânsul
Calendarul ortodox român a mai primit în rândul său 4 ostaşi mucenici: Atanasie Todoran din
Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu. Aceşti sfinţi
năsăudeni au suferit martiriul în ziua de 12 noiembrie a anului 1763. Au fost apărători ai credinţei
strămoşeşti şi ai neamului românesc. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea lor în
rândul sfinţilor, cu ziua de pomenire, 12 noiembrie.
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Despre viaţa şi faptele muceniceşti ale sfinţilor năsăudeni am aflat mai multe de la părintele Ioan
Alexandru Mizgan, preot la Biserica „Sfântul Apostol Andrei‖ din Oradea şi autor al volumului „Ofensiva
uniatismului în Ţara Năsăudului în secolul al XVIII-lea. Martiriul lui Tănase Todoran‖.
Înrudit cu George Coşbuc
Sfântul Atanasie Todoran s-a născut într-o familie de ţărani liberi de pe Valea Sălăuţei, în satul
Bichigiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, înainte de anul 1663. Dragostea faţă de credinţa strămoşească a avut-o
de mic, mai ales că din familie făceau parte preoţii Coşbuc din Hordou, nimeni alţii decât stămoşii poetului
George Coşbuc. Datorită educaţiei primite, a ajuns fruntaş în comună, a fost jude şi colector al dărilor în
comunele de pe Valea Bichigiului şi a Sălăutei.
De tânăr a avut în sânge iubirea de ţară, şi toată viaţa a luptat pentru apărarea ei. A făcut parte şi
dintr-un regiment de apărare a Vienei. Dar nemaisuportând despărţirea de neamul său şi tot
amânându-i-se eliberarea, a dezertat şi s-a întors acasă.
A fost urmărit, dar s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, în Maramureş şi în Ţara Chioarului. De aici, a
trecut în Moldova, unde a slujit mai mulţi ani, cum atestă fragmentul unui document emis de domnitorul
Mihai Racoviţă, din care reiese că îl eliberează din oaste pe Atanasie - în vârstă de 74 de ani - după ce a
slujit 13 ani în rang de căpitan, şi că este ridicat la rang de răzeş.
Cu toate acestea, nu a scăpat de pedeapsa pentru dezertare, fiind închis câţiva ani în Turnul
Dogarilor din cetatea Bistriţei. După eliberare, s-a întors la Bichigiu.
Apărător al Ortodoxiei şi al neamului
Nu se ştie exact câţi copii a avut, probabil o fată şi un băiat. Fiica posibil să-i fi murit, atunci când el
se ascundea de austrieci. Despre fiul lui se ştie că, fiind pe moarte, iar în sat nefiind nici un preot ortodox,
bătrânul Atanasie s-a opus cu îndârjire împărtăşirii acestuia cu azimă, precum şi spovedirii lui de către un
preot unit. Înmormântarea a fost făcută în cele din urmă în ritul credinţei strămoşeşti.
În anii 1761-1762, a negociat, împreună cu alţi fruntaşi din ţinutul Năsăudului, militarizarea a 21 de
comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei şi Someşului Mare. A mers la Viena, împreună cu alţi români,
unde a încheiat pactul cu guvernul austriac. Au primit asigurări că, după intrarea în regimentul grăniceresc,
românii din ţinutul Năsăudului vor beneficia de mai multe drepturi.
Sfântul Atanasie a cerut ca, prin înfiinţarea regimentului de graniţă, românii să nu fie siliţi să-şi
lepede credinţa ortodoxă, căci de mulţi ani ortodocşii transilvăneni se confruntau cu impunerea, aproape pe
orice cale, a credinţei greco-catolice.
Nu după mult timp, Atanasie a înţeles planurile ascunse, că nu s-a ţinut deloc seama de dorinţa
românilor. După ce a văzut acestea, a trecut în tabăra adversă şi a început să se opună pe faţă procesului
de militarizare. Năsăudenii, la rândul lor, au înţeles că sistemul grăniceresc urmărea să-i convertească la
catolicism şi, apoi, că nu se respecta promisiunea ridicării iobăgiei, de aceea mocnea în ei un sentiment de
revoltă împotriva asupritorilor.
Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele noastre!
Părintele Alexandru Mizgan ne spune că: „Militarizarea zonei Năsăudului a început în luna august
1762, când au fost trimişi ofiţeri de la Viena la Năsăud, să organizeze regimentul. La 10 mai 1763,
considerându-se că munca de organizare s-a încheiat, generalul Bukow, cu o mare suită şi însoţit de
episcopul unit Petru Pavel Aron (1754-1764), a venit să primească jurământul grănicerilor năsăudeni şi să
le sfinţească steagul. Aceste momente solemne au fost organizate la Salva, pe platoul numit «Mocirlă».‖
Generalul Bukow a fost trimis de împărăteasa Maria Tereza să urmărească şi să impulsioneze în
Ardeal trecerea la catolicism a ortodocşilor.
„Când cele două batalioane de infanterie şi opt companii de cavaleri stăteau înşirate lângă comuna
Salva, continuă pr. Alexandru Mizgan, în faţă a ieşit călare bătrânul Tănase Todoran din Bichigiu, care
slujise ca soldat încă de sub împăratul Carol al VI-lea şi le-a rostit grănicerilor următoarea cuvântare: «De
doi ani noi suntem cătane, adică grăniceri, şi carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă, că suntem
oameni liberi! Ne-am scris iobagi, dăm dare, facem slujbe cătăneşti, copiii noştri vor merge până la
marginile pământului să-şi verse sângele, dar pentru ce? Ca să fim robiţi, să n-avem nici un drept, copiii
noştri să fie tot proşti, ori vor învăţa ceva, ori ba? Aşa nu vom purta armele, ca Sfânta Lege să ne-o
ciufulească. Jos armele! Aruncaţi afară păgânii dintre hotarele noastre! Auziţi creştini români, numai atunci
vom sluji, când vom vedea carte de la înălţata împărăteasă, unde-s întărite drepturile noastre; până atunci,
nu, odată cu capul. Ce dă Gubernia şi cancelaria din Beciu, e nimica, îs minciuni goale de azi, de mâine»‖.
Nu ne tulbura pe noi în credinţa noastră!
Cuvântarea înflăcărată a bătrânului Tănase Todoran a avut efect imediat. În acel moment, a început
revolta. Aceasta se datorează şi faptului că toţi ofiţerii regimentului erau austrieci, ei nu cunoşteau
obiceiurile locului şi îi dispreţuiau pe români.
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Grănicerii abia intraţi în serviciul militar erau trataţi cu severitate excesivă. O profundă indignare a
cuprins inimile credincioşilor când au observat că ofiţerii regimentului îşi băteau joc de religia şi de Biserica
românească, încercând să-i atragă la catolicism.
„Se spune că bătrânul Tănase Todoran s-a dus la episcopul Petru Pavel Aron, şi i-a spus:«Fătul
meu, de unde eşti?». Acela i-a răspuns: «De la Blaj!». Tănase Todoran a adăugat: «Dacă eşti de la Blaj şi
împărăteasa ţi-a dat domeniu, du-te acolo şi stai liniştit, nu ne tulbura pe noi în credinţa noastră!». După
aceea, l-a luat pe vlădică de mână şi l-a condus ca să nu năvălească asupra lui mulţimea tulburată.
Grănicerii l-au înfruntat şi pe generalul Bukow, încât acesta şi episcopul Aron au scăpat prin fugă. A doua
zi după rebeliune, grănicerii au reţinut armele, iar steagurile le-au dus la Năsăud şi le-au predat preotului
spre a le păstra în biserică‖ , mai precizează părintele Alexandru Mizgan.
“În pământ de m-or băga / Nu mă las de legea mea”
La scurtă vreme după rebeliune, a venit la Salva o comisie aulică spre a face cercetări asupra celor
petrecute pe platoul „Mocirlă‖ în mai 1763. Cercetările au durat 6 luni. Ancheta se îndrepta împotriva
principalului autor al rebeliunii, Tănase Todoran din Bichigiu.
Acesta n-a retractat nimic şi, cu un curaj mucenicesc, şi-a asumat răspunderea celor întâmplate.
Şedinţa s-a pronunţat în ziua de 12 noiembrie 1763, şi conţine următoarele pedepse: Tănase Todoran a lui
Dănilă din Bichigiu în vârstă de 104 ani să fie frânt cu roata de sus în jos, capul lui să fie legat de o roată,
pentru că a reţinut pe oameni de la unire şi de la înrolare. Vasile Dumitru a popii din Mocod, Marin Grigore
din Zagra, Vasile Oichi din Telciu, condamnaţi la moarte prin spânzurătoare şi trupurile neînmormântate,
pentru aceeaşi vină.
Alţi 15 conducători de revoltă au fost graţiaţi de la spânzurătoare în schimbul a 6000 de lovituri de
verigi date de soldaţi, ceea ce tot moarte sigură a însemnat.
Capetele celor martirizati au fost ridicate pe pari la poarta caselor în care locuiseră, iar bucăţi din
trupurile ciopârţite au fost aşezate la răscruci de drumuri.
La executarea pedepsei, atât Tănase Todoran, cât şi confraţii săi de supliciu, şi-au păstrat sângele
rece, declarând că nu regretă suferinţa morţii pentru dreptate şi lege, fiindcă este mai bine să-şi piardă
viaţa decât să trăiască în robie, că e mai frumos a muri pentru lege decât a te face vânzătorul ei.
Tradiţia a păstrat în cântece şi doine cuvintele pe care Tănase Todoran a lui Dănilă din Bichigiu le-a
rostit în timpul groaznicelor torturi la care a fost supus pentru credinţa strămoşească şi dreptatea socială a
românilor năsăudeni:
«Nu vă daţi feciori cătane / Că-ţi purta păduci cu coarne
Asta v-o spune de un an / Moşul vostru Todoran
În pământ de m-or băga / Nu mă las de legea mea
Asta-i legea lui Hristos / Sloboziţi puştile jos…»
Sfinţii Năsăudeni au fost cinstiţi neîncetat
Din descrierea revoltei, a anchetei, a procesului şi a declaraţiei lui Tănase Todoran, rezultă că lupta
şi jertfa vieţii lui, precum şi a confraţilor săi de martiriu, a fost în primul rând împotriva împilării de orice
natură: socială, politică şi religioasă. Pedepsele care au fost aplicate românilor năsăudeni au făcut ca, pe
moment, românii să refuze categoric intrarea în regimentele grănicereşti.
Primind moarte martirică, Atanasie şi-a vărsat sângele pentru credinţa strămoşească şi pentru
drepturile românilor transilvăneni. De atunci şi până astăzi, cinstirea memoriei celor 4 mucenici se face
neîntrerupt în conştiinţele ortodocşilor năsăudeni.
Sursa: "Viața si Acatistul Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasil din
Mocod, Grigorie din Zagra si Vasile din Telciu", Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a
Patriarhiei Române, 2013

261

SFÂNTUL CUVIOS PAISIE DE LA NEAMŢ
(15 noiembrie)
TROPAR, GLASUL AL 4 -LEA

Apărătorule al dreptei credințe și lauda monahilor, Cuvioase Părinte
Paisie, din pruncie iubind pe Hristos, ca un alt Avraam ai părăsit patria ta, în
Muntele Athosului nevoindu-te; și, adunând ceată de ucenici, te-ai așezat în
țara Moldovei cea binecuvântată și Mănăstirea Neamțului rai pământesc ai
făcut-o. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, nu înceta a te ruga lui
Dumnezeu pentru sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Pe Cuviosul Paisie de la Neamț, vasul cel ales al Duhului Sfânt, pe
părintele Filocaliei românești și dascălul cel cu mulți ucenici, care a hrănit pe
toți cu învățăturile Sfintelor Evanghelii, înnoind multe mănăstiri, să-l lăudăm
astăzi după cuviință, cântându-i împreună cu cetele cerești: Bucură-te,
Cuvioase Părinte Paisie, lauda Moldovei și cununa Cuvioșilor!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Chilia Sfântului Cuvios Paisie Velicikovski de la Neamţ
Vestea cea bună de mântuire a lumii prin activitatea Fiului lui Dumnezeu întrupat s-a răspândit si în
ţinuturile balcano-dunărene încă din primele trei secole în urma propovăduirii Sfântului Apostol Andrei.
Pe lângă evidenţa unor factori istorici, a textelor literare sau a descoperirilor arheologice, o mărturie
a profunzimii, a purităţii şi a tăriei apostolice a creştinismului românesc o constituie însăşi dăinuirea lui
bimilenară, tendinţa de unitate cuprinzătoare şi forţa de atracţie duhovnicească pe care o exercită şi astăzi.
Sub influenţa misiunii ortodoxe din Sciţia Mică, lucrarea evanghelică a ajuns curând în estul Munteniei, în
sudul Moldovei şi în alte puncte. Pilde de credinţă şi de vieţuire creştină - asemenea aceleia a Sfântului
Mucenic Sava (+ 12 aprilie 372) - se întâlnesc în atâtea alte locuri şi în epocile următoare.
Încă din veacurile al IV-lea - al VI-lea s-a păstrat în Munţii Buzăului şi în general în ţările române o
tradiţie neîntreruptă a mărturisirii şi a evlaviei dreptei-credinţe. Această continuitate isihastă de sine, cu
nuanţă sinaită şi palamită (1), este desigur anterioară organizării pe care a introdus-o Cuviosul Nicodim de
la Tismana (+ 1406). Intensa viaţă isihastă buzoiană este atestată de nu mai puţin de 40 de sihăstrii,
schituri şi mănăstiri aflate în străvechea vatră în veacul al XVII-lea. „...În primele decenii ale secolului al
XVIII-lea erau încă sihăstrii la Buzău cu o intensă trăire isihastă. Mai ales cele de sub munte şi din fostul
judeţ Râmnicu Sărat. Între acestea la loc de cinste se aflau sihăstriile: Fundătura, Agaton, Alunişul,
Ciolanu, Barbu, Cârnu, Găvanul, Trestieni şi mai ales Dălhăuţi‖ (2).
De vestiţii duhovnici de la această ultimă sihăstrie se va minuna şi cunoscutul stareţ Vasile de la
Poiana Mărului, care l-au crescut în Domnul. Tot aşa sihaştrii din muntele Ţeta au contribuit la formarea
sufletească a ucenicilor săi şi la păstrarea vechilor rânduielii ortodoxe.
Cu astfel de vase alese şi cu o tradiţie duhovnicească milenară, sihăstriile şi schiturile rupestre
româneşti nu puteau să nu iradieze influenţa lor şi în afara hotarelor ţării, atrăgând aici pe cei dornici de
desăvârşire. Mai ales în urma uniaţiei din Ucraina, rătăcitorii după dreapta-credinţă, nemicşorată, spre
acest „Sfânt Munte, de data aceasta românesc şi chiar buzoian‖ (3) se îndreptau, căci în Orientul grec îi
pândea robia turcească, iar în Rusia ţaristă îi întâmpina indiferenţa raţionalistă a conducătorilor. Bătrânul
Onufrie care a sihăstrit la schitul Cârnu, Cuviosul Vasile de la Poiana Mărului şi Stareţul Paisie de la
Mănăstirea Neamţu sunt trei cazuri de pelerini ai transfigurării monahale împlinite în Carpaţi.
Râvna lui Paisie de desăvârşire şi de păstrare a ortodoxiei a avut desigur şi temeiuri mai
îndepărtate. Astfel el a primit la naştere numele de Petru, în amintirea marelui Petru Movilă, român care a
ajuns mitropolit ai Kievului. În fruntea eparhiei căreia îi aparţinea tatăl său era cărturarul grec Evghenie
Vulgaris, fost şi pe la noi. Despre monahismul românesc se mai putea afla acolo şi din opera lui Dimitrie
Cantemir. Pe aceşti călugări Paisie i-a căutat şi pe când se afla la Muntele Athos, ca de pildă pe Macarie,
de la care a învăţat limba greacă.
Născut la 21 decembrie 1722, ca al unsprezecelea din cei doisprezece copii ai protoiereului Ioan
din Poltava şi ai prezbiterei Irina, tânărul Petru rămâne orfan la vârsta de patru ani. Tăcut şi cu blândeţe în
purtări ca unul ce zăbovea adesea asupra paginilor din Vieţile Sfinţilor, el începe să se gândească la
îmbrăţişarea căii monahale. Deocamdată el urmează câţiva ani ca elev extern al şcolii mănăstireşti Bratska
şi cercetează bisericile oraşului, cu deosebire Lavra Pecerska, ale căror aşezăminte şi sfinte amintiri sunt
vestite şi astăzi. De mult folos sufletesc i-a fost aici şi întâlnirea cu mitropolitul Antonie al Moldovei ale cărui
slujbe în limba română cucereau inima şi cugetele credincioşilor.
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Hotărându-se să îmbrăţişeze nevoinţa monahală, viitorul stareţ este tuns în curând ca rasofor,
schimbându-şi numele în Platon. Tânărul frate întru Hristos năzuia însă după desăvârşirea evanghelică pe
care o explică atât de simplu şi de frumos operele şi experienţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.
„Din viaţa lui Paisie este cunoscut că la începutul drumului lui monahal nu se găseau în mănăstiri
nici manuscrise duhovniceşti, nici scrieri literare corespunzătoare‖ (4). De aceea împreună cu alţi trei
călugări, el poposeşte în curând la schitul Dălhăuţi (judeţul Vrancea), unde trăiau mai mulţi nevoitori
însemnaţi. Ieromonahul Rafail se îndeletnicea cu transcrierea cărţilor patristice, schimonahul Timotei era
iscusit în discuţii duhovniceşti şi în tâlcuirea acestor scrieri, monahul Dosoftei - cu chipul lui cucernic vorbea de păzirea canoanelor şi a tuturor predaniilor (5). Petrecând câtva timp în acest schit, Platon a
continuat drumul şi a ajuns la schitul Trăisteni. Aici, pentru întâia dată, Platon a auzit despre pravila şi
rugăciunile după rânduiala Sfântului Munte, monahii ducând viaţa de obşte, şi a întâlnit câţiva pustnici care
trăiau în apropierea schitului. În acest loc, Platon a făcut ascultarea la bucătărie, dedicându-se adâncirii
studiului limbii române.
În curând a venit la Trăisteni stareţul Vasile, care oblăduia duhovniceşte schitul şi, văzându-l pe
Platon, îl luă, la Poiana Mărului. Acolo funcţiona un scriptoriu în care se lucrau manuscrise slavone şi
româneşti. Platon a copiat într-un manuscris lucrarea Desiderie în limba slavonă de pe un miscelaneu adus
de la Moscova, care era tradus din limba română, a cărei copie s-a păstrat până în zilele noastre (6).
De la schitul Poiana Mărului, el a făcut ascultare la schitul Cârnu, sub conducerea duhovnicească a
schimonahului Onufrie. Acolo, într-o chilie sihăstrească, a înţeles tainele adevăratului monahism şi
ascetism, simţind mai profund efectul binefăcător al rugăciunii. Acolo a învăţat şi alte meşteşuguri manuale
pe lângă scrierea cu care se îndeletnicea zilnic.
Petrecând schiturile din Valahia aproape patru ani şi culegând ca albina mierea spirituală de la
stareţi, duhovnici şi sihaștri, Platon s-a hotărât să meargă la Muntele Athos, pentru ca, potolindu-şi setea la
izvorul milenar al cetăţii monahismului, să se desăvârşească în viaţa cea întru Hristos. Avea 24 de ani.
Însoţit de ieromonahul Trifon, el a ajuns la Athos la 4 iulie 1746 şi s-a oprit la mănăstirea
Pantocrator, unde pe lângă călugări greci erau şi unii de origine slavă. Prietenul de drum a murit a patra zi,
iar Platon a colindat pe la monahi, căutându-şi un părinte duhovnicesc. Neaflând pe nimeni, s-a decis să
locuiască singur. Aşa au trecut patru ani, cei mai grei din viaţa monahală. A fost o etapă de creştere
sufletească.
În acest timp, el a fost cercetat de stareţul Vasile de la Poiana Mărului, venit la Sfântul Munte, care
voia să-l facă preot la Trăisteni, în Valahia.
Stareţul i-a arătat pericolul vieţuirii singuratice şi l-a sfătuit să ducă nevoinţa împreună cu doi sau
trei fraţi. Apoi l-a tuns în mantie, schimbându-i numele din Platon în Paisie, pe care-l va păstra până la
moarte. Cuviosul nostru avea atunci 28 de ani.
În curând a sosit din Moldova monahul Visarion în căutarea unui duhovnic şi, auzind că Paisie ştie
limba română, a venit la el. Văzându-i viaţa aspră, i-a plăcut mult şi l-a rugat să-l primească drept ucenic.
Patru ani au trăit ei în pace, dragoste, mărturisindu-şi gândurile şi citind Sfânta Scriptură şi scrierile
patristice. Cu timpul, în preajma lor s-au adunat ucenici dornici să fie admişi la mica lor obşte. Cei dintâi au
fost români, moldoveni de origine, şi se numeau Partenie şi Chesarie. Sporind vieţuitorii comunităţii la 12
români-moldoveni şi 5 slavi şi cumpărându-se chilia Sfântului Constantin, slujba dumnezeieştilor Liturghii a
început să se facă în limba română şi în slavonă. Obştea avea nevoie acum de preot şi duhovnic.
Paisie a fost hirotonit ieromonah la vârsta de 36 de ani de către episcopul Grigorie de la Athos.
Mărindu-se obştea, ieromonahul Paisie a cerut mănăstirii Pantocrator îngăduinţa ca pe moşia ei să se
înfiinţeze schitul Sfântul Ilie. Dobândind aprobarea Patriarhului Serafim, vieţuitor atunci la Athos, obştea a
purces la lucru. În curând (1757), fraţii au zidit biserică din piatră, trapeză, bucătărie, arhondaric şi 15 chilii,
cu donaţii care veneau din ţările ortodoxe. Schitul acesta a atras şi mai mulţi ucenici şi astfel obştea a ajuns
la numărul de 60 de vieţuitori. Paisie a orânduit viaţa comunităţii sale după principiile Sfinţilor Părinţi,
începând cu ale Marelui Vasile, ajungând în curând renumită în Sfântul Munte.
În noul schit, Stareţul Paisie a învăţat de la monahul Macarie, cunoscător bun al limbii eline, nu
numai limba greacă, ci a şi tradus sub îndrumarea acestuia în limba slavonă. În nopţile de priveghere, el
lucra la diverse tălmăciri, nedormind mai mult de trei ore. Stareţul se bucura de bunăvoinţa Patriarhului
Serafim, care-l invita adeseori să slujească la mănăstirea Pantocrator în limbile slavonă, elină şi română.
Atitudinea ostilă a turcilor pe de o parte, iar pe de alta, rivalitatea dintre greci şi slavi la Sfântul
Munte, în acest veac de adânci frământări, l-au făcut pe Paisie să se gândească la reîntoarcerea în ţările
române.
Lăsând la Sfântul Ilie un număr însemnat de fraţi, el a plecat de la Athos cu două corăbii în care
erau 64 de suflete. Îl atrăgea aici amintirea tinereţii pe care şi-o petrecuse la schiturile din munţii Buzăului şi
hotărârea sa de a reînnoi viaţa obştească din ele. La acestea se adăuga ataşamentul său faţă de limba
română şi de pământul noii sale patrii. Au trecut prin Constanstantinopol şi au ajuns la Galaţi. După
debarcare, obştea a găsit adăpost în schitul Vărzăreşti, din apropierea oraşului Focşani.
Împreună cu duhovnicii Visarion şi Gheorghe, el a plecat la Bucureşti au cerut o mănăstire de la
mitropolitul de atunci, care era de origine grec.
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Fiind refuzaţi, au mers la Iaşi, unde au fost primaţi cu dragoste de mitropolitul Gavriil Calimah.
Acesta, de origine română, fusese arhidiacon la Patriarhia Ecumenică şi apoi, din 1745, timp de 15 ani
activase ca mitropolit al Tesalonicului. Din 1760 devenise mitropolit al Moldovei şi îl cunoştea personal pe
Paisie de la Sfântul Munte. Cu aprobarea Divanului şi a voievodului Grigorie Calimah, obştii venite de la
Athos i s-a dat mănăstirea Dragomirna cu toate moşiile, prin hrisovul din 31 august 1763.
În septembrie din acelaşi an, cei 64 de fraţi au venit în noul aşezământ, ctitoria mitropolitului
Anastasie Crimca din 1609, cu biserică mare, neobişnuit de înaltă şi cu forme decorative deosebit de
artistice. Această comunitate era hotărâtă „la viaţă obştească‖, la rugăciune, la gospodărie, dar mai ales la
activitate de cultură, sub îndrumarea lui Paisie. Mai întâi s-a aşezat în biserică aceeaşi rânduială ca la
Sfântul Munte. Citirea şi cântarea se făceau în limba slavă bisericească şi în limba română, de pe cărţile
tipărite la Iaşi de mitropolitul Iacob Putneanul şi de alţi tipografi. În toate ascultările se păstra tăcerea, iar pe
buze, rugăciunea. Însuşi stareţul se aduna cu fraţii şi lucrau, ca nimeni să nu fie fără o preocupare precisă.
Tipicul Sfântului Vasile cel Mare, al altor Sfinţi Părinţi, de a trăi cu toţii în obşte, era mereu prezent
în mintea noilor veniţi. În cererea pe care o adresase mitropolitului Gavriil, Paisie a arătat că „mai înainte de
ducerea mea la Sfântul Munte, şezând câţiva ani în ţările acestea m-am deprins foarte mult de limba
română... acum nu cerem lucru nou scornit din capul nostru, ci lucrul cela ce era hotărât şi întemeiat în
toate vieţile cele de obşte... căci în toată lumea n-au rămas alte locuri ca să poată cineva a ţine mai vârtos
viaţa de obşte, fără numai într-aceste blagoslovite ţări pe care Dumnezeu le păzeşte ca să preamărească
numele Său cel sfânt...‖ (7).
În urma conflictului ruso-turc (1768-1774), partea de nord a Moldovei a trecut sub stăpânirea
Austriei. Teama de uniaţie şi atitudinea guvernului austriac, care privea cu ostilitate bisericile şi mănăstirile
ortodoxe, au determinat pe Stareţul Paisie să primească invitaţia soborului de la Secu de a se instala în
acea mănăstire. Ctitoria vornicului Grigore Ureche a primit pe cei 350 de părinţi şi fraţi, strămutaţi de la
Dragomirna, în frunte cu Stareţul Paisie, la 14 octombrie 1775. Instalându-se la Secu, el a organizat şi aici
viaţa lăuntrică a obştii, care creştea mereu prin venirea multor fraţi transilvăneni şi a unor monahi de la
recent desfiinţata arhiepiscopie de Ohrida.
După patru ani, voievodul Constantin Moruzi, vrând să ajute obştea Stareţului Paisie în lucrarea ei
duhovnicească şi gospodărească, în loc de bani i-a acordat Măn. Neamţu pe care a trecut-o în stăpânirea
soborului acestuia. Cea mai veche mănăstire din Moldova, care de veacuri a fost centrul vieţii ei religioase
şi culturale, care a pregătit episcopi şi mitropoliţi, a avut şcoli de caligrafie şi miniaturistică, a apărat
credinţa ca nici o altă instituţie, a ajuns să fie condusă de stareţul cu înaltă viaţă duhovnicească, Paisie.
Prin munca şi jertfa sa, el a reuşit ca spiritul de viaţă monahală, verificată şi păstrată la Athos, să-l
întărească din nou în mănăstirea care avea propriile ei obiceiuri şi practici. O grijă deosebită a fost arătată
faţă de cei săraci, bolnav şi refugiaţi, ca şi faţă de închinătorii cu suferinţe sufleteşti. Gospodărirea celor 48
de moşii şi întreţinerea sutelor de monahi cereau muncă, şi aceasta, unită cu rugăciunea, o organiza în
primul rând stareţul.
În timpul războiului ruso-turc la Stareţul Paisie a venit arhiepiscopul Ambrosie Serebrenikov, ca
exarh al Moldovei. El l-a hirotesit în rangul de arhimandrit, în anul 1791. Cuvântarea rostită de acest ierarh
la mănăstirea Neamţu a fost redactată în limba română şi se păstrează în manuscrise miscelanee.
La 27 iunie 1792 l-a întâlnit şi tânărul episcop Veniamin Costache, dorind să se numească şi el cu
metanie la Neamţu. De la vestitul stareţ, el a primit atunci învăţăturile şi sfaturile cuvenite, făcând şi
ascultare ca frate.
Dar starea sănătăţii Stareţului Paisie a început să slăbească. În ziua de miercuri, 15 noiembrie
1794, împărtăşindu-se cu Sfintele Taine şi transmiţând pace şi binecuvântare întregului sobor prin cei doi
duhovnici - Silvestru, din partea românilor, şi Sofronie, din partea slavilor -, el a adormit întru Domnul.
Înmormântarea s-a făcut de către soborul mănăstirii în biserica Înălţarea Domnului, în partea dreaptă a
nartexului (8). S-a rostit atunci Cuvânt la îngroparea Preacuviosului părintele nostru Paisie, arhimandritul şi
stareţul sfintei mănăstiri Neamţul şi Secu, care a fost copiat în numeroase manuscrise româneşti.
Concepţia stareţului s-a statornicit în aceea că viaţa de obşte şi ascultarea au fost, binecuvântate
de Dumnezeu. Ele nu au rămas simple idei, ci au devenit principii călăuzitoare, puse în practică şi împlinite
în mănăstirile pe care le-a condus, fiind perpetuate de către ucenici.
Aşezământul în 8 puncte, alcătuit o dată cu stabilirea la Dragomirna, prevedea „sărăcia cea de bună
voie după făgăduinţa chipului îngeresc, ascultarea de bună voie mărturisită din Sfânta Scriptură şi de Sfinţii
Părinţi, mărturisirea, petrecerea până la moarte cu fraţii soborului adunaţi şi suferind toată strâmtorarea
vieţii, citirea Dumnezeieştilor Scripturi şi a învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, păzirea sfintelor posturi şi
participarea, la slujbele mănăstirii‖. „În toate zilele sunt datori toţi fraţii a se aduna şi din obşteasca mâncare
toţi să se împărtăşească‖. În mănăstire să fie înfiinţate „felurimi de meşteşuguri‖ la care să lucreze fraţii şi
să înveţe şi pe cei neştiutori. În sfârşit, să se înfiinţeze bolniţa care să slujească bolnavilor şi pentru cei
bătrâni şi prea slabi şi cu mare osârdie să se facă cele cuviincioase bolnavilor.
Noutatea acestui regulament era că reintroducea rânduiala în viaţa călugărilor, ce scăpătase în
ultimele secole.
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Ca rezultat al normelor stabilite prin acest Aşezământ, la mănăstirile Dragomirna, Secu şi apoi la
Neamţu, s-au alcătuit obşti asemănătoare celor de la Sfântul Munte, care înglobau pe lângă români:
moldoveni, munteni şi transilvăneni, şi slavi: ruteni, bulgari, sârbi, greci şi arnăuţi.
Aşezământul stipula „să nu se puie trimis din afară egumen gata‖, aşa după cum se proceda la
mănăstirile închinate Locurilor Sfinte, ci „numai să se aleagă din soborul fraţilor şi să se puie prin
blagoslovenia Preasfinţiei Tale‖ (adică a mitropolitului). Deoarece acest deziderat era considerat „ca o
temelie pe care stă întemeiată şi viaţa soborului nostru‖, Paisie, în scrisoarea către mitropolitul Gavriil,
sublinia ca acest punct să fie întărit în mod deosebit prin autoritatea bisericească, „precum Duhul Sfânt ar fi
luminat pre Prea Sfinţia Ta‖, ca şi următorii stareţi să fie aleşi dintre cei mai buni şi povăţuitori.
Spiritul de organizare a vieţii monahale a dăinuit mulţi ani aşa cum l-a statornicit Paisie. Pravila sa a
fost aprobată şi întărită prin hrisoave domneşti. Numeroase manuscrise româneşti, începând din 1795 şi
până în 1880, au transmis copii, realizate la mănăstirea Neamţu, Cernica, Căldăruşani, Râşca, Poiana
Mărului, Secu, Noul Neamţ sau Sfântul Pavel de la Athos, după Aşezământul Stareţului Paisie.
Îndeletnicirile acestuia au fost determinate de însăşi activitatea pe care a desfăşurat-o şi de etapele
vieţii sale. Cercetările din ultimii ani au enumerat „manuscrise ale Stareţului Paisie, care au fost transcrise
de către ucenicii săi şi apoi răspândite în lumea ortodoxă‖. Manuscrisele în limba română traduse în
perioada sa de la Neamţu, fiind depozitate în turnul clopotniţei, au ars la incendiul cel mare din 1862, după
cum relatează actele oficiale şi mărturiile contemporanilor.
Dintre operele sale se evidenţiază: Despre rugăciunea minţii, care cuprinde 6 capitole şi o
introducere. Isihasmul se vădeşte astfel a fi o prezenţă la români şi în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea. Paisie a primit primul impuls spre această trăire încă din tinereţea sa, în ţările române, pe care l-a
dezvoltat la Athos, ca apoi să revină în Moldova, unde şi-a însoţit experienţa de la Athos cu cea locală,
românească. În mănăstirile noastre, a îndemnat şi a urmat el însuşi neîncetat Rugăciunea lui Iisus.
Rugăciunea aceasta aduce linişte, iar, pe de altă parte, ea este uşurată de o pace câştigată şi prin alte
osteneli. Cel liniştit "după Dumnezeu" are parte de iluminări speciale în înţelegerea Sfintei Scripturi şi
ajunge la înţelesuri, chiar despre cele lumeşti, superioare celor învăţaţi. Cinstind pe întemeietorul
isihasmului, Paisie a tradus din limba greacă în limba slavă Viaţa Sfântului Grigorie Sinaitul scrisă de
Patriarhul Calist. Traducerea sa în manuscris a fost citită de către numeroşi părinţi monahi.
La Athos, aprofundând cunoaşterea limbii greceşti, constată că textele patristice slavone, traduse
din greceşte, conţin numeroase greşeli şi echivalenţe neconforme cu originalul şi că unele fraze slavone nu
mai erau înţelese în timpul său. Aceste concluzii l-au îndemnat să înceapă traducerea din nou a scrierilor
ascetice şi patristice. Având un mare respect faţă de text, Paisie compară atât traducerea în limba noastră
cu cea slavă, cât şi pe cea slavă cu prototipul grecesc, pe care îl verifică cu originalele mai vechi, pentru ca
textul tradus de el să reflecte cât mai fidel gândirea Sfinţilor Părinţi. De aceea, neobositul îndrumător
autentifica prin binecuvântarea sa manuscrisele care puteau fi multiplicate.
Stareţul Paisie este considerat, pe drept cuvânt, unul dintre cei dintâi scriitori asceţi din veacul al
XVII-lea. Lucrările sale au fost folosite de către cărturarii asceţi Ignaţie Briancianinov şi Teofan Zăvorâtul.
Ele urmăresc să îndrume pe credincioşi la înţelegerea justă a operelor marilor nevoitori ai Răsăritului, de
aceea au fost complet străine de vreo influenţă apuseană. Activitatea literară a lui Paisie s-a inspirat din
iubirea lui Dumnezeu, din dragostea faţă de Biserică şi de aproapele.
Ca rezultat al traducerilor sale din limba greacă în limba slavă, monahismul din Biserica Rusă a fost
înzestrat cu tălmăcirile scrierilor Sfinţilor Părinţii nevoitori. El a tradus Filocalia, care conţine cele mai de
seamă scrieri ale asceticii răsăritene (9). Şi prin activitatea sa de traducător, Stareţul Paisie a înnoit viaţa
monahală şi a fost un mare îndrumător şi educator în spiritul operelor care călăuzesc desăvârşirea
lăuntrică.
Opera acestuia dezvoltată în ţările române a avut o mare influenţă în Ortodoxia rusă. Sistemul
stăreţiei practicate de el s-a răspândit în veacul al XIX-lea la un număr de 117 mănăstiri şi schituri din 35
de eparhii. Biograful cel mai complet, protoiereul Serghie Cetferikov, enumeră peste 200 de călugări,
persoane civile, arhimandriţi şi episcopi care au răspândit mişcarea paisiană până în pragul primului război
mondial.
De asemenea, numeroase manuscrise slavone ale Stareţului Paisie s-au răspândit în copii şi se
păstrează în mănăstirile din Bulgaria, din Serbia, din Athos şi din alte biblioteci publice de peste hotare.
Athosul, cu milenarele sale mănăstiri, schituri şi metocuri, a fost cel dintâi care s-a bucurat de
influenţa binefăcătoare a curentului paisian. Schitul Sfântul Prooroc Ilie, în care şi-a organizat el prima
obşte, a dus mai departe spiritul şcolii lui monahale, prin ucenici şi superiori. Influenţa paisiană s-a exercitat
şi asupra vieţuitorilor mănăstirii Pantocrator pe moşia căreia se afla schitul amintit, precum şi asupra
mănăstirii Noul Athos, înfiinţată de ucenici paisieni. Monumentala operă a lui Isaac Sirul, tradusă de Paisie
din limba greacă în cea slavă, a fost tipărită după moartea sa, în 1812, la mănăstirea Neamţu şi apoi
trimisă la Athos, pentru numeroşii călugări de acolo.
În Moldova, curentul paisian a fost sprijinit de ierarhii Bisericii. Mitropolitul Veniamin Costache este
socotit ca reprezentantul cel mai de seamă al acestei orientări de ascetism şi de cărturărie.
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Prin mitropolitul Iosif Naniescu (1875-1902) paisianismul încheie o epocă a istoriei spirituale a
Bisericii Ortodoxe Române. Principiile vieţii obşteşti şi ale Rugăciunii lui Iisus s-au manifestat în două
ramuri: una la mănăstirile din Moldova, Neamţu, Secu şi Sihăstria şi alta în Ţara Românească, la
mănăstirile Cernica şi Căldăruşani. Organizarea comunitară a acestora din urmă s-a datorat ucenicului lui
Paisie, stareţul Gheorghe, care a trezit la viaţă aşezămintele pe care le-a condus. Ambele ramuri au pornit
de la principiile de organizare ale lui Paisie, pe care l-au recunoscut ca înaintaş şi părinte spiritual. Monahii
contemporani cu râvnitorul dascăl şi generaţiile care i-au urmat s-au referit la el ca la "Părintele nostru
Paisie", i-au venerat şi mormântul, şi amintirea.
Numeroşii săi biografi au descris viaţa ca o „înţelepciune ipostatică, ca un preacurat lăcaş în care
era înţelegerea cea dumnezeiască prin care cunoştea lămurit dogmele credinţei ortodoxe, iar sfatul său era
drept şi adevărat‖.
Viaţa Stareţului Paisie, alcătuită după moartea sa de către diferiţi ucenici, unii din însărcinare
oficială, relevă că el vorbea către întreg soborul mănăstirii de trei ori pe an, în biserică: de Crăciun, de
Paşte şi de Înălţarea Domnului, în limbile română şi slavonă bisericească. Influenţa sa cărturărească se
răsfrângea asupra tuturor monahilor adunaţi sub toiagul său păstoresc. Astfel, dintre monahii cu care
Paisie a venit de la Athos, ieromonahul Spiridon a scris la mănăstirea Neamţu, Viaţa lui Paisie, urmat de
alţi biografi, ca schimonahul Mitrofan, ca ierodiaconul Grigorie, care - cel din urmă - a prezentat-o
mitropolitului Veniamin al Moldovei.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, duhovnicul Andronic de la mănăstirea Noul Neamţ a scris
şi el o Viaţă a Stareţului Paisie. Dar cea mai autentică Viaţă a Stareţului Paisie este aceea scrisă de
monahul Vitalie, care aduce mărturii oculare relativ la ultimii săi ani de viaţă ai cuviosului şi la înscăunarea
succesorului său, Sofronie, ce se produce după o lună de la moartea marelui înaintaş (10).
Părinţii din mănăstirea Neamţu au perpetuat respectul faţă de Cuviosul Paisie, prin metania depusă
la mormânt, prin candela care arde acolo neîntrerupt, prin tabloul lui venerat şi în zilele noastre. Ei depun
această metanie de fiecare dată când intră şi când ies din biserică, obicei care se păstrează şi acum.
În 1967, stareţul de pe atunci, Arhim. Nestor Vornicescu, a chestionat pe cei mai bătrâni părinţi ai
mănăstirii: Mina Prodan, Damaschin Trofin şi Epifanie Berghie care au mărturisit că aşa au continuat, din
tradiţia înaintaşilor, să-l considere pe Paisie „sfânt‖, numindu-l „Cuviosul Paisie‖. Portrete ale sale sunt
pictate în holul palatului patriarhal şi în paraclisul Seminarului Teologic de la mănăstirea Neamţu.
Încheiem aceste pagini despre nevoinţele Stareţului Paisie cu caracterizarea făcută într-o istorie a
literaturii române, care l-a inclus printre marile sale personalităţi: „Şcoala lui Paisie a avut un efect pozitiv
pentru că a contracarat curentul de grecizare şi a favorizat impunerea limbii poporului în Biserică, cultură şi
literatură‖, iar în perioada când Paisie a fost stareţ, „mănăstirea Neamţu a devenit un important centru al
monahismului ortodox‖.
Opera Cuviosului Paisie, cristalizată pe pământul românesc, a reînnoit aşezământul monahal, a
dezvoltat arta scrisului, a cultivat dragostea către scrierile patristice, răspândite apoi de la români la greci şi
la slavi.
Cinstind pe Cuviosul Paisie, cinstim Biserica Ortodoxă Română şi totodată instituţia aşezământului
monahal, în care, cu metode duhovniceşti novatoare, el a activat şi a lăsat urme nepieritoare.
Pr. Dr. Paul Mihail
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SFINTE MOAȘTE
Toți cei care au cercetat viața și nevoințele starețului Paisie, l-au considerat ca un adevărat "sfânt"
sau "cuvios". Din aceste motive, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a procedat, în 1988, la
canonizarea lui. Preoții, călugării și credincioșii români au de asemenea datoria de a-l cinsti, pentru că el a
trăit peste trei decenii pe pământ românesc, unde și-a desfășurat bogata sa lucrare de reînnoire a
monahismului ortodox de pretutindeni. De altfel, în ședința sa din 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât generalizarea cultului Cuviosului Paisie de la Neamț și în Biserica noastră.
Mormântul Sfântului
Cuvios Paisie
Velicikovski, Mănăstirea
Neamţ
Părticele din Moaştele
Sfântului se află la:
• Biserica Șerban Vodă,
Str. Petre Tuțea nr. 1,
sector 4, București, tel.:
0722 342 291;
• Mănăstirea Sihăstria,
com.
Vânători,
jud.
Neamţ, (22 km de Tg.
Neamţ pe şoseaua care
merge
spre
Vatra
Dornei);

• Mănăstirea Sihăstria Putnei, la 4 km depărtare de Mănăstirea Putna;
• Mănăstirea Robaia, com. Muşăteşti, jud. Argeş, 25 km NE de Curtea de Argeş;
• Mănăstirea Brâncoveni, com. Brâncoveni, jud. Olt (este situată la 20 km sud-vest de Slatina, la sud de
Piatra Olt, în zona şoselei Slatina-Caracal, şi la 6 km de halta Pârşcoveni, de pe linia ferată Piatra OltCaracal);
• Sihăstria de la Agapia Veche (Agapia din Deal); se situează la cca. 2 Km nord de Mănăstirea Agapia din
Vale (12 km SV de Tg. Neamţ, 48 km N de Piatra Neamţ).
Sfântul Paisie de la Neamț (+1794) - Cuviosul Paisie de la Neamț a fost unul dintre cei mai mari stareți pe
care i-a avut monahismul nostru românesc.
Preacuviosul Paisie de la Neamț s-a născut în orașul Poltava – Ucraina, într-o familie cu mulți copii.
Tatăl său era preot la catedrala orașului. Dorind să-și închine viața lui Hristos, s-a dus în taină la câteva
mănăstiri din Ucraina, printre care și Lavra Pecerska. Dar, neaflând pace aici, a trecut în Moldova în anul
1745 și s-a nevoit la mai multe schituri din Vrancea și Buzău. În anul 1746 pleacă în Muntele Athos și
adună mai mulți călugări în jurul său, iar in 1763 se întoarce în Moldova cu 64 de ucenici.
Aici se nevoiește 12 ani cu ucenicii săi la mănăstirea Dragomirna (1763-1775); apoi se strămută în
Mănăstirea Secu, datorită ocupației austriece, și în anul 1779 este numit stareț în marea lavră de la Neamț,
unde se nevoiește încă 15 ani în plăcere de Dumnezeu, adunând în jurul său peste 700 de monahi din mai
multe țări.
La 15 noiembrie 1794, Sfântul Paisie se strămută la cele veșnice, fiind îngropat în pronaosul
bisericii voievodale a Mănăstirii Neamț.
Sfântul Paisie a fost canonizat în anul 1988 de Biserica Ortodoxă rusă, având zi de praznuire 15
noiembrie.
Sursa: Arhimandrit Ioanichie Bălan, Sfintele Moaște din România, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004
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SFÂNTUL CUVIOS GRIGORIE DECAPOLITUL
(20 noiembrie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile
Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace
îndreptează viaţa noastră.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Alesul în ceata sfinţilor lui Dumnezeu s-a bucurat de o cinstire
deosebită printre credincioşii Bisericii Ortodoxe Române. La aceasta a
contribuit şi faptul că moaştele sale se află încă de la sfârşitul veacului al XVlea în ţara noastră, la mănăstirea Bistriţa din judeţul Vâlcea.
Date referitoare la Sfântul Grigorie se găsesc în primul rând în Viaţa sa
scrisă de către Ignatie Diaconul. Ea cuprinde puţine elemente istorice. Cu
toate acestea, lucrarea rămâne foarte importantă, deoarece autorul ei a fost
contemporan cu sfântul, a scris după relatările ucenicilor acestuia pe care
adesea îi menţionează ca surse de informare. Născut în jurul anului 780, el a trăit la Constantinopol, de
unde a putut să se documenteze cât mai bine asupra subiectului tratat (1).
În limba română, Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul a fost tradusă, fie după versiuni slave, fie după
originalul grec, şi a circulat şi circulă atât în redactarea scurtă, de sinaxar, cum a fost publicată de
mitropolitul Dosoftei în Viaţa şi petrecerea sfinţilor, şi în toate ediţiile de până acum ale Mineiului pe
noiembrie, la sinaxarul sfântului din ziua a douăzecea, cât şi în redactarea dezvoltată (2).
Alte date referitoare la Sfântul Grigorie Decapolitul sunt cuprinse în Viaţa Sfântului Iosif Imnograful
(3). Studiul cel mai important şi mai complet referitor la Sfântul Grigorie Decapolitul a fost publicat în 1926
şi aparţine unui savant catolic ceh (4). În ceea ce priveşte lucrările cercetătorilor români asupra aceluiaşi
subiect (5), acestea se ocupă mai mult de moaştele şi de scrierile referitoare la sfânt şi mai puţin de
cercetarea vieţii sale.
Sfântul Grigorie (6) s-a născut la Irinopolis, oraş în Decapolea Isauriei Asiei Mici, către anii 780-790
(7) dintr-o familie înstărită. Tatăl său, Serghie, era înclinat către plăcerile trupeşti, în schimb mama sa,
Maria, era o femeie foarte evlavioasă. La vârsta de opt ani, Grigorie a fost dat la şcoală, unde s-a străduit
vreme îndelungată să-şi însuşească cunoştinţele necesare, făcând progrese remarcabile în acest sens.
Încă din timpul studiilor, el a manifestat o înclinare deosebită către cele duhovniceşti, frecventând biserica
cu multă evlavie, cercetând şi aplicând cele folositoare mântuirii. Revenind în sânul familiei, a dus o viaţă
simplă, fără fast, deşi părinţii îl îndemnau la un alt fel de trai.
Îşi câştiga cele necesare trupului prin sudoarea frunţii, iar prisosul îl dăruia săracilor. Frecventa
biserica, citea Sfânta Scriptură şi se retrăgea adesea în locuri liniştite unde stăruia în rugăciunea către
Dumnezeu, de a-l face adevărat slujitor al Său.
Ajuns la vârsta căsătoriei, părinţii i-au ales o tânără şi l-au trimis la ea pentru încheierea logodnei, în
prezenţa a doi slujitori ai familiei sale. Dar, împins de un imbold divin, Grigorie se hotărăşte să se lepede de
lume, să păstreze fecioria şi să se retragă în munţi.
Aici a întâlnit un episcop al Decapolei, care fugise din cauza persecuţiei iconoclaste (8).
Exprimându-i dorinţa fierbinte de a deveni călugăr, episcopul îl trimite într-o mănăstire din apropiere, pentru
a se iniţia în viaţa monahală.
Între timp, tatăl său a murit. Mama sa a venit la mănăstire şi văzându-i zelul pentru viaţa pe care a
ales-o, l-a întărit şi îndemnat să persevereze în nevoinţele monahale. L-a rugat totodată să meargă la o
altă mănăstire de obşte din apropiere, în care se afla deja un alt frate al său, pentru ca împreună să se
străduiască, să se ajute şi să se mângâie reciproc. Dând curs dorinţei mamei sale, s-a stabilit în acea
mănăstire. Curând însă şi-a dat seama că egumenul de aici împreună cu alţi călugări deveniseră eretici
prin adeziunea lor la iconoclasm. Plin de zel pentru apărarea dreptei-credinţe, Grigorie mustră în faţa obştii
atitudinea rătăcită a egumenului, fapt pentru care acesta a poruncit să fie bătut. Cu trupul plin de răni, el
caută refugiu la unchiul său după mamă, Simeon, egumenul uneia din mănăstirile Decapolei, unde a rămas
timp de 14 ani, nevoindu-se întru cele duhovniceşti, prin practicarea virtuţilor.
Râvnind către o viaţă desăvârşită, cere permisiunea să se retragă şi să trăiască singur într-o
peşteră pustie. Aici are de luptat cu duhurile necurate, care luau diferite înfăţişări, căutând fără încetare să-l
îndepărteze de Dumnezeu, să-l izgonească din peşteră şi să-l atragă la plăcerile trecătoare. Sfântul
Grigorie biruieşte toate aceste ispite prin puterea rugăciunii, cu semnul Sfintei Cruci şi cu ajutorul harului
ceresc.
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După aceea, dorind să-şi vadă fratele de la mănăstire, a trimis după el un ucenic. După plecarea
acestuia, într-o noapte, stând la rugăciune, are o vedenie. O lumină din cer inunda peştera şi locul unde se
ruga, un miros plăcut răspândindu-se în jurul său.
Înapoierea ucenicului, care nu-i găsise fratele, l-a trezit din această stare. Atunci el se încredinţa că
ucenicul plecase de mai multe zile, în timp ce lui i se părea că această stare fericită durase foarte puţin.
S-a tulburat, temându-se să nu fie vreo nouă ispită de la diavol şi, pentru a se lămuri, i-a scris rudei şi
părintelui său duhovnicesc, Simeon. Venind la el, bătrânul l-a asigurat că această vedenie venea de la
Dumnezeu.
Astfel, după ce s-a curăţit de patimile trupeşti şi sufleteşti şi a primit harul Sfântului Duh, Sfântul
Grigorie a auzit, ca altădată Avraam, o voce de sus, care l-a îndemnat, spre folosul său şi al altora, să
părăsească peştera şi locurile natale. Dând curs voii dumnezeieşti, îmbunătăţitul sihastru începe o serie de
călătorii. Astfel ajunge el la Efes, unde, într-o mănăstire, este silit să-şi petreacă iarna.
Odată cu venirea primăverii, doreşte să meargă la Constantinopol. Marinarii însă nu îndrăzneau să
plece cu corăbiile de frica sarcinilor. Nevoitorul îi convinge însă pe marinari că nu se expun la nici nu risc
dacă pleacă; şi astfel ajung la Proconez. De aici voia să-şi continue drumul la Constantinopol, pentru a
propovădui credinţa cea adevărată şi a mustra pe ereticii iconoclaști. Însă prin pronia divină a rămas câtva
timp în Proconez, unde a fost găzduit de un nevoiaş, în ciuda poruncilor severe ale împăratului, care
interziceau primirea celor suspecţi (îndeosebi călugări). La rugăciunile sfântului, Dumnezeu
binecuvântează casa săracului cu cele necesare: traiului, fapt pentru care acesta doreşte ca Grigorie să nu
mai plece de la el. Dar el îl părăseşte pe ascuns şi ajunge în oraşul Enos. Aici, un tânăr furios îl acoperă cu
lovituri, dar este ruşinat de purtarea sfântului care a imitat pe primul martir Ştefan, rugând pe Dumnezeu
să-l ierte.
De acolo Sfântul Grigorie a plecat cu corabia în Hristopolis şi mai departe pe jos până la un râu
pândit de piraţi, care jefuiau corăbiile comerciale. Piraţii, miraţi de îndrăzneala de a veni în mijlocul lor nu
i-au făcut nimic, ba l-au transportat pe celălalt mal şi i-au arătat drumul pe care voia să-l urmeze.
Ajuns la Tesalonic, a mers la o mănăstire al cărui egumen era Marcu, unde a stat câteva zile. Aici a
cunoscut un călugăr dornic să plece la Roma şi căruia i se alătură. Pornesc împreună pe uscat până la
Corint, de unde voiesc să ia corabia. Marinarii ezitau însă din cauza piraţilor arabi din Sicilia. Grigorie îi
asigură că nu vor suferi nici un rău şi astfel sosesc cu bine la Reghion. Aici refuză o sumă de bani de la unii
oameni de vază pe motiv că ei nu îi câştigau în mod cinstit. Apoi continuă călătoria pe mare până la
Neapole. Călugărul care-l însoţea cade în apă şi, neştiind să înoate, era în pericol să se înece. Este salvat
însă prin rugăciunile Sfântului Grigorie.
Sosind la Roma (9), el rămâne aici trei luni şi duce, din smerenie, o viaţă ascunsă de chilie.
Vindecarea unui demonizat îl descoperă şi, pentru a fugi de cinstirea de sfânt pe care i-o acordau oamenii,
pleacă la Siracuza Siciliei şi se închide într-un turn. Acolo încep ispitele şi luptele sale împotriva duhurilor
necurate, care luau diferite înfăţişări, căutând să-l scoată din turn. O femeie de moravuri uşoare se
stabileşte şi ea acolo, atrăgând la desfrâu pe trecători şi mai ales pe marinari. Însă sfântul îi îndepărtează
pe aceştia de la păcat prin îndemnuri duhovniceşti şi chiar pe femeie o convinge să se lase de viciu. Tot
aici el îşi arată puterea asupra demonilor, vindecând doi îndrăciţi, o femeie şi un bărbat.
După aceea părăseşte turnul şi merge la Hidros. Aici e prins şi maltratat de ereticii iconoclaşti care
voiau să-l omoare şi care-l duc în faţa episcopului. Acesta l-a eliberat şi Sfântul Grigorie trece printr-o
regiune ocupată de mauri. Unul din păgâni voia să-l ucidă, însă, printr-o minune, mâna care se îndreptase
cu suliţa să-l lovească paralizează şi numai la intervenţia sfântului se înzdrăveneşte. Puţin mai departe, el
vindecă pe un alt demonizat.
La Tesalonic, neobositul nevoitor se stabileşte la mănăstirea Sfântul Mina, unde câtăva vreme are
de luptat cu lipsuri materiale. Apoi, într-o zi, o femeie săracă vine la el şi-i cere ajutor, spunându-i că i s-a
dărâmat casa şi nu are cu ce s-o refacă. Sfântul o îndeamnă să se apuce de reconstrucţie. Ascultându-l,
ea găseşte la temelie o cantitate mare de smoală, pe care văzând-o, îşi reface casa şi-i mai rămân bani şi
pentru alte nevoi ale sale.
În curând Sfântul Grigorie devine foarte cunoscut prin puterea sa de a prevedea viitorul şi a scruta
conştiinţele. Unui călugăr însărcinat cu slujirea săracilor i s-au dat trei porci, pentru a le împărţi carnea
acestora. El însă opreşte o parte pentru sine, dar este mustrat de sfânt.
După aceea prezice moartea unui stâlpnic, însărcinează pe ieromonahul Teodul să-şi înştiinţeze
părintele spiritual că în curând va muri şi îndeamnă pe doi fraţi să intre în monahism, prevestindu-le
sfârşitul; toate cele prezise s-au împlinit întocmai. Un credincios care venea să-l viziteze pe sfânt a găsit în
calea sa cadavrul unui om care fusese ucis, dar şi-a continuat drumul. Abia sosit, Grigorie, fără să fie
informat, a defăimat purtarea acestuia, pentru că nu a îngropat cadavrul. Apoi sfântul intervine la
stăpânitorul Tesalonicului şi salvează viaţa unui condamnat la moarte. Un călugăr era dator unui tânăr care
studia un ban de aur. Sfântul îndeamnă pe monah să înapoieze banul, deoarece tânărul va muri curând,
ceea ce s-a şi întâmplat. El face aceeaşi prevestire şi celui care aducea ştirea decesului.
La Tesalonic, lângă mănăstirea Sfântul Mina, locuia într-o căsuţă o femeie văduvă şi nevoiaşă care
nu tulbura în nici un fel pe călugări. Totuşi monahul Zaharia, ctitorul bisericii, căuta s-o alunge, iar la
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intervenţia sfântului în favoarea ei, acesta i-a dărâmat casa. Demonul a pus atunci stăpânire pe Zaharia şi
nu a fost eliberat decât prin rugăciunile lui Grigorie, după ce promisese că va repara nedreptatea făcută.
Un alt monah voia să-şi construiască o chilie alături de a sfântului, însă a fost muşcat de două
vipere. El s-a vindecat şi a fost izbăvit de moarte numai în urma rugăciunilor acestuia. De asemenea, o
tânără în pericol să-şi piardă vederea este vindecată, după ce sfântul s-a rugat pentru ea şi i-a pus mâinile.
Dumnezeu însuşi a arătat sfinţenia slugii Sale, Grigorie. Ucenicul acestuia a observat că în timp ce
îi vorbea, el avea faţa înconjurată de o lumină. I-a mărturisit acest fapt neobişnuit, dar Grigorie i-a interzis
să-l mai amintescă, pentru a nu fi slăvit de oameni şi a pierde astfel cinstirea lui Dumnezeu.
Puterea asupra demonilor se arăta chiar la distanţă. Un călugăr stăpânit de duhuri necurate a fost
vindecat, iar cel rău, părăsindu-l, a mărturisit că a ieşit din monah la puterea rugăciunilor sfântului, care se
afla atunci la slujbă în biserică.
După mărturia ucenicului Ioan şi a unchiului şi fostului egumen, Simeon, Sfântul Grigorie s-a arătat
acestora în timp ce în realitate se afla în alt loc. Chiar lucrurile erau sfinţite prin prezenţa sa. Un bolnav s-a
vindecat după ce s-a culcat în patul acestuia, fără ştirea sa. El intervenea în mod neaşteptat spre folosul
semenilor. Astfel, un nevoitor (stâlpnic) şi-a trimis ucenicul la o ascultare. Atunci o femeie împinsă de diavol
căuta să-l corupă. Când acesta era gata să cadă în ispită, a intervenit sfântul care a alungat pe femeie şi a
mustrat pe stâlpnic.
Atingând culmea sfinţeniei, Sfântul Grigorie a fost socotit vrednic să primească Taina Preoţiei. Căci
într-adevăr, virtuţile cu care s-a împodobit omul lui Dumnezeu au fost numeroase: înfrânarea, sărăcia,
răbdarea, blândeţea, smerenia, milostenia, privegherea în rugăciune, dragostea, cugetarea la cele
dumnezeieşti şi apărarea dreptei-credinţe. Pentru învăţătura cea adevărată a avut o râvnă deosebită. A
mustrat şi condamnat cu toată vigoarea pe toţi ereticii şi îndeosebi pe iconoclaști. Mulţi dintre cei pe care ia povăţuit sfântul la dreapta-credinţă şi-au vărsat chiar sângele pentru aceasta. El însuşi mărturisea că
pentru cinstirea sfintelor icoane era gata să primească moartea.
Sfârşitul sfântului se apropia. Voind să-l cheme la Sine, Dumnezeu i-a dat o boală grea. De la
Tesalonic, unde se găsea, vestea suferinţei s-a răspândit până la Constantinopol, aflând-o şi Simeon, care
atunci era în temniţă pentru ataşamentul său la cultul icoanelor. Simeon trimite o scrisoare lui Grigorie, în
care îşi exprimă dorinţa de a-l revedea. La primirea ei, în ciuda bolii sale, a neputinţelor bătrâneţii şi a
slăbiciunii provenite din nevoinţele pustniceşti, sfântul porneşte cu un ucenic către Constantinopol. La
sosirea sa, Simeon a fost găsit în stare de libertate. Întâlnirea s-a dovedit emoţionantă. De aceea, simţind
că-i vine sfârşitul, a cerut să fie dus la mănăstirea la care era găzduit. A murit la 12 zile după sosirea sa la
Constantinopol, după cum prezisese, la 20 noiembrie 842 (9 bis).
Mormântul Sfântului Grigorie devine repede vestit prin minunile care se săvârşeau la el. Astfel, pe
când era dus pentru înhumare, un om gârbov atingându-se de sfintele sale moaşte s-a vindecat de boală.
Un demonizat a venit la mormânt şi cerea ajutor sfântului. Între timp, fraţii şi monahii mănăstirii unde era
îngropat Sfântul Grigorie au socotit că este bine ca sfintele sale moaşte să fie dezgropate şi puse în raclă.
Petrecând câteva zile lângă raclă, demonizatul s-a vindecat. Un alt îndrăcit s-a tămăduit îndată ce s-a atins
de moaştele sfântului. Alt om bolnav s-a vindecat prin ungerea ranei cu mirul ce ieşea din racla sfântului.
La fel s-a întâmplat şi cu un alt bolnav având o rană de mai mulţi ani.
Chiar uleiul de la candela ce se afla la racla sfântului avea puterea tămăduitoare. O femeie care nu
putea să nască de trei zile, a născut fără dureri de îndată ce s-a uns cu ulei din candela sfântului. O altă
femeie şi un bărbat s-au vindecat la atingerea cu capul de racla sfântului. Un frate a fost izbăvit de ispite,
cerând ajutor sfântului la mormântul acestuia. Monahul Petru căzând în mâinile saracinilor urma să fie
executat. A făcut rugăciuni către Sfântul Grigorie ca să-l salveze; acesta i-a apărut în vis, promiţându-i că
nu va muri, ceea ce s-a şi întâmplat. De aceea, el a venit la mormântul sfântului, ca să aducă mulţumiri
(10).
Din cele relatate reiese clar că nevoitorul lui Hristos a fost considerat sfânt încă din timpul vieţii şi
recunoscut ca atare imediat după moartea sa. Rămăşiţele pământeşti s-au odihnit în mănăstirea întemeiată
de către Iosif Imnograful, ucenicul său, în Constantinopol.
În acest loc au stat moaştele făcătoare de minuni ale Sfântului Grigorie Decapolitul mult timp,
probabil până la 1453, când capitala Bizanţului a căzut sub turci. După tradiţie (11), ele au ajuns în mâna
unui demnitar. De la acesta (12), banul Barbu Craiovescu, cunoscând cinstirea de care se bucurau ele în
rândul credincioşilor, le-a cumpărat cu mare preţ şi le-a aşezat în mănăstirea Bistriţa din judeţul Vâlcea,
ctitorie a sa, pe la 1498. Aici, el însuşi s-a călugărit, luând numele de Pahomie şi a rămas până la moarte,
care se pare că a survenit în 1525. Ele se află în această mănăstire până astăzi.
Racla de argint aurit (13) în care se găsesc moaştele Sfântului Grigorie este opera meşterilor din
Braşov şi poartă o inscripţie din anul 1656.
Dreptmăritorii creştini români, de-a lungul veacurilor, au înconjurat cu o deosebită evlavie moaştele
Sfântului Grigorie Decapolitul, venind să se închine aici generaţie după generaţie (14), oferind diferite danii
mănăstirii care le adăpostea, ca prinos al recunoştinţei lor pentru multele binefaceri dăruite de sfânt.

270

O dovadă a cultului de care se bucură el este şi faptul că biserici, ca aceea a schitului Păpuşa
(judeţul Vâlcea) şi aceea a mănăstirii Popânzăleşti (judeţul Dolj), îi poartă hramul iar la Craiova, între anii
1922-1930, a funcţionat Seminarul de vocaţie „Sfântul Grigorie Decapolitul‖.
Altă dovadă de cinstire o constituie, în afara textelor de origine greacă aflate unele în Mineiul pe
noiembrie, faptul ca românii i-au închinat ocrotitorului lor ceresc următoarele tipărituri:
- Slujba Sfântului Grigorie Decapolitul, compusă de Matei al Mirelor, s-a publicat în originalul
grecesc împreună cu Slujba Sfintei Paraschiva, la Bucureşti, în anul 1692 (15).
- Carte osebită a Sfântului Grigorie Decapolitul, Râmnic, 1753. Este cea mai completă ediţie,
deoarece cuprinde slujba ce se face la hramul său, viaţa pe larg, paraclisul şi o rugăciune către sfânt;
ambele se rostesc în vreme de ciumă. Cartea a fost tradusă după un original slavon, care se află la
mănăstirea Bistriţa (16).
- La 20 decembrie 1829, monahul Partenie, zugravul mănăstirii Bistriţa, mărturiseşte în pomelnicul
său că a scris două paraclise ale Sfântului Grigorie Decapolitul. Acesta le-a transcris la 16 noiembrie 1831
şi se află în manuscris (17).
- Schimonahul Paisie, de asemenea zugravul mănăstirii Bistriţa, copiază Paraclisul Sfântului
Grigorie în două manuscrise, unul din 15 septembrie 1836, iar celălalt din 10 aprilie 1837, care par a fi
prelucrări după piesele monahului Partenie.
Din cele de mai sus reiese cu prisosinţă cinstirea deosebită de care s-a bucurat Sfântul Grigorie
Decapolitul în rândul dreptmăritorilor creştini de pretutindeni. Aceasta i-a inspirat pe imnografi să-i dedice
slujbe, paraclise şi rugăciuni, încă de la trecerea sa spre cele veşnice şi până în zilele noastre. În mod
deosebit, Sfântul Grigorie Decapolitul s-a învrednicit de veneraţia credincioşilor ortodocşi din ţara noastră,
care îl cinstesc ca pe unul din sfinţii români.
+ Damaschin Coravu Severineanu
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se confundă adesea cu cele scrise de către Iosif Studitul. Astăzi cei mai mulţi critici socotesc canoanele aflate în mineie ca
aparţinând lui Iosif Imnograful. Referitor la alte date despre el, vezi: Παν. K. Xρήζηοσ, ’Iωζήθ ό ’Yμνογρα’θος, în enciclopedia
citată, vol. 7, Atena, 1965, col. 113-115.
4. Fr. Dvornik, La vie de Saint Gregorie le Decapolite et Ies slaves macedoniens au IX-e siecle, Paris, 1926.
5. D. Russo, Studii istorice greco-române, vol. I, Bucureşti, 1939, p. 159-179; Dragoş P. Petroşanu, Sfântul Grigorie Decapolitul din
mănăstirea Bistriţa-Vâlcea, Bucureşti, 1942, extras din „Biserica Ortodoxă Română‖, LIX (1941), nr. 11-12, p. 682-703; D. Bodin,
Grigorie Decapolitul şi Ioan de Capestrano, în „Revista istorică română‖, vol. XIV (1944), fasc. III, Bucureşti, 1945, p. 307-315.
6. Expunerea o facem după Ignatie Diaconul. Pentru informaţiile complementare, vom face trimiteri.
7. Datare propusă de Fr. Dvornik, op. cit., p. 19 şi 26-27, nota 6.
8. În veacul al VIII-lea şi în prima jumătate a veacului al IX-lea, Biserica a avut mult de suferit din pricina încercării unor împăraţi de
a desfiinţa cultul icoanelor. Prigoana la care au fost supuşi cei care cinsteau icoanele s-a numit „iconoclasm‖ (distrugerea
icoanelor) sau „iconomahie‖ (lupta contra icoanelor). Aceşti împăraţi, influenţaţi probabil de atitudinea iudaismului şi a islamismului
faţă de icoane, vedeau în cultul lor idololatrie. Criza iconoclastă s-a desfăşurat în două mari faze. Prima dintre ele, care a fost cea
mai violentă şi în timpul căreia un mare număr de creştini ortodocşi (clerici, călugări şi mireni) care nu au renunţat la cinst irea
icoanelor au murit ca martiri, a început cu primul împărat iconoclast, Leon al III-lea Isaurul (717-741), şi s-a terminat la Sinodul al
VII-lea Ecumenic de la Niceea (787), care a restabilit cultul icoanelor şi al sfintelor moaşte în timpul împărătesei Irina." Cea de a
doua fază a crizei iconoclaste s-a desfăşurat după aceea, încheindu-se în timpul împărătesei Teodora, printr-un sinod din
Constantinopol (843), care a declarat valabile" toate hotărârile celor şapte Sinoade Ecumenice, restabilind astfel cultul icoanelor şi
anatematizând pe toţi ereticii de până atunci. În timpul celei de a doua faze a luptei iconoclaste, Sfântul Grigorie Decapolitul a
activat în sprijinul apărării dreptei-credinţe, având un rol important în această direcţie.
9. După cum observă Fr. Dvornik, e foarte probabil că Sfântul Grigorie a mers la Roma pentru a cere ajutor Bisericii de aici în
certurile iconoclaste, în favoarea cinstirii sfintelor icoane.
9 bis. An propus de Fr. Dvornik, op. cit., p. 26-27. Sfântului Grigorie i s-a atribuit | un tratat contra maurilor (sarazinilor). Se pare,
însă, că el nu s-a ocupat de mauri. Atribuirea acestei opere mărturiseşte însă reputaţia de care se bucura el (ibidem, p. 28-29).
10. Expunere pe scurt, făcută după Viaţa Sfântului Grigorie Decapolitul, de Ignatie Diaconul.
11. Tradiţie consemnată în Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie, începând cu ediţia de la Neamţu, 1811; Bucureşti, 1836 şi Bucureşti,
1903, p. 939-940. In legătură cu aducerea moaştelor în ţară de către banul Barbu Craiovescu, sunt consemnate aici şi două minuni
săvârşite de sfânt. Vezi şi Athanasie Mironescu, Sfânta Episcopie a Râmnicului Noul Severin în trecut şi acum, Bucureşti, 1906, p.
203.
12. După o altă tradiţie, consemnată în scris de către mitropolitul Matei al Mirelor şi de Paul de Alep, când turcii erau pe punctul să
cucerească Constantinopolul, călugării care păzeau racla cu moaştele Sfântului Grigorie au luat-o şi au trecut-o în Bulgaria sau în
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Serbia (vezi: Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, 1976, p. 190) şi au aşezat-o într-o mănăstire. Moaştele
sfântului au săvârşit şi aici minuni, ducându-se vestea pretutindeni. Din acest loc le-ar fi cumpărat, cu multă cheltuială, banul Barbu
Craiovescu şi le-a dus la mănăstirea Bistriţa.
13. Vezi inscripţia şi descrierea raclei la Theodora Voinescu, Din legăturile artistice ale Ţării Româneşti cu Transilvania, în „Studii şi
cercetări de istoria artei‖, III (1956), nr. 1, p. 85. Tot pe raclă, la picioarele sfântului şi deasupra donatorilor, mai este adăugată şi
următoarea inscripţie; „Cu binecuvântarea Preasfinţitului episcop al eparhiei Râmnicului Noul Severin, D. D. Ghenadie, s-a reparat
acest sicriu prin stăruinţa şi cheltuiala părintelui Filipp Florescu, superiorul acestea sfinte mănăstiri, a personalului deservent şi a
altor binecredincioşi creştini. 15 august 1911. Argintar: Fraţii Popescu‖.
14. In timp de secetă sau de molimă, acestea au fost purtate prin Ţara Românească şi mai ales prin Oltenia (vezi: Alexandru
Lepădatu, O procesiune religioasă în Bucureşti la 1765, în „Biserica Ortodoxă Română‖, XXVIII (1904-1905), nr. 1, p. 57-65. / 15.
D. Russo, op. cit., p. 159-162. / 16. I. Bianu şi N. Hodoş, Bibliografia românească veche, Bucureşti, 1910, vol. II, p. 121-122.
17. Vezi Dragoş Petroşanu, op. cit., p. 22.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 248-257, Sfântul Grigorie Decapolitul „de la Bistriţa‖ - Vâlcea.
SFINTE MOAȘTE
Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul de
la Mănăstirea Bistrița Olteană, au fost aduse de
ctitorul ei, Barbu Craiovescu, care apoi s-a
călugărit sub numele de Schimonahul Pahomie.
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Bistriţa, comuna Costeşti, jud.
Vâlcea, la nord de Horezu;
• Mănăstirea Arnota, comuna Costești, jud.
Vâlcea; aici se găseşte un deget al Sfântului;
• Mănăstirea Robaia, com. Muşăteşti, jud. Argeş,
25 km NE de Curtea de Argeş;
• Biserica Hagiu, Str. Traian nr. 142, sector 2,
Bucureşti - Procesiune cu Sfintele Moaşte.

• Mănăstirea Secu, o altă nestemată încrustată
pentru veşnicie în diadema vestitelor focare de
credinţă şi spiritualitate românească ale judeţului
Neamţ se află la aproximativ 22 km de oraşul
Târgu Neamţ, pe valea pârâului Secu (DC 160),
ce se deschide în stânga şoselei care duce spre
Pipirig şi Poiana Largului peste Muntele Petru
Vodă;
Veşmântul ce a învelit Moaştele Sfântului
Grigorie Decapolitul se află la:
• Mănăstirea Robaia, com. Muşăteşti, jud. Argeş,
25 km NE de Curtea de Argeş;
• Biserica Sfânta Vineri Pajura, Bucureşti, Str.
Băiculești Nr. 27, sector 1;
• Biserica Sf. Alexie, Calea Şerban Vodă Nr. 123;
• Șinca Veche-Schitul Sfântul Nectarie.
Sfântul Grigorie Decapolitul Mănăstirea Bistriţa - Vâlcea (sec. VIII)
Cel mai scump odor duhovnicesc al Olteniei este racla cu moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul
de la Mănăstirea Bistriţa - Vâlcea. Ctitorie mare, din secolul al XV-lea, fondată de boierii Craioveşti.
Mănăstirea Bistriţa a avut un important rol duhovnicesc de-a lungul celor cinci secole de existenţă.
În centrul activităţii sale duhovniceşti au stat dintotdeauna moaştele Cuviosului Grigorie Decapolitul.
În jurul sfântului s-au adunat generaţii întregi de călugări iubitori de Hristos, care se străduiau după
puteri să-i urmeze nevoinţa. Aici alergau boierii, sfetnici ai voievozilor, şi înşişi domnitorii ca să se roage şi
să ceară ajutorul sfântului. În jurul lor îngenuncheau ţăranii noştri iubitori de Dumnezeu, şi-i cereau uşurare
în boli, mângâiere şi cele de folos în viaţă.

272

Moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul sunt dintre cele mai vechi din ţară, după cele de la Suceava,
şi sunt foarte cinstite de credincioşi, mai ales de cei din zona subcarpatică. Iar pentru credinţa lor, ca şi
pentru petrecerea îngerească a Cuviosului Grigorie, aici se fac numeroase minuni.
Sfintele lui moaşte sunt întregi şi binemirositoare. Ele se află în racla de argint, în partea stângă a
naosului, unde se fac zilnic rugăciuni de laudă şi de cerere în cinstea Sfântului Grigorie, pentru mângâierea
credincioşilor.
Scurt istoric
Sfântul Grigorie Decapolitul era de loc din Isauria - Asia Mică, grec de neam, născut în secolul al
VIII-lea. Din tinereţe, renunţând la căsătorie, s-a dus la mănăstire şi a ajuns călugăr desăvârşit. Apoi, pe
vremea iconoclasmului, a mărturisit despre sfintele icoane în multe cetăţi: Bizanţ, Isauria, Roma şi
Tesalonic. La bătrâneţe s-a urcat singur pe Muntele Olimpului şi a sihăstrit acolo în mari şi grele nevoinţe,
în ispite şi lupte de la diavoli. Apoi, îmbolnăvindu-se de hidropică, a coborât din munte şi s-a săvârşit la
Constantinopol, în secolul al IX-lea. Cuviosul Grigorie, zis şi Decapolitul, a fost preot, mare pustnic şi
nebiruit apărător al sfintelor icoane. Oricând era gata să-şi dea şi viaţa pentru ele.
Pentru sfinţenia vieţii lui, l-a proslăvit Dumnezeu cu neputrezirea trupului şi cu darul facerii de
minuni, atât în viaţă, cât şi după mutarea sa.
Auzind de aceste Sfinte moaște, boierii Craioveşti, Barbu, Pârvu, Danciu şi Radu, ctitorii Mănăstirii
Bistriţa Olteană, au răscumpărat cu bani şi au adus cu multă cheltuială sfintele moaşte ale Cuviosului
Grigorie, la ctitoria lor, în ultimul deceniu al secolului al XV-lea (1490). Până astăzi se află făcător de
minuni, precum şi sfânta mănăstire de multe primejdii este ferită şi pământul acesta multă folosinţă şi ajutor
are, şi cine merge la sfântul cu smerenie şi cu credinţă, află folos şi tămăduire, atât trupeşte, cât şi
sufleteşte. Din anul 1490 până astăzi sfintele moaşte se află nestrămutate de la Mănăstirea Bistriţa.
Datorită deselor atacuri şi incursiuni ale ungurilor asupra Ţării Româneşti, călugării din Mănăstirea
Bistriţa Olteană au săpat în secolul al XVI-lea o peşteră foarte ascunsă în stâncă, la un kilometru de
mănăstire, unde ascundeau moaştele Sfântului Grigorie în vremuri de primejdie. Cu timpul în această
peştera s-a făcut un mic paraclis pictat, de o rară frumuseţe, numit Paraclisul Sfântului Grigorie. În vremuri
de restrişte, aici se ascundeau sfintele moaşte, dimpreună cu călugării; iar în paraclis se făcea zilnic
Liturghia şi toată pravila. Ultimul călugăr care s-a nevoit singur în peştera Sfântului Grigorie a fost
protosinghelul Varnava Lasconi, duhovnicul Mănăstirii Bistriţa. A decedat în anul 1958.
Singura dată când s-a încercat strămutarea sfintelor moaşte ale Cuviosului Grigorie Decapolitul de
la Mănăstirea Bistriţa Olteană, a fost în vara anului 1948. Membrii Sfântului Sinod au hotărât ca aceste
Sfinte moaște să fie strămutate la catedrala episcopală din Ramnicu Vâlcea. Dar credincioşii din satele
Bistriţa şi Costeşti, care sunt foarte legaţi duhovniceşte de Mănăstirea Bistriţa şi de moaştele Sfântului
Grigorie, s-au opus.
În ziua când s-a pregătit procesiunea de transportare a sfintelor moaşte spre Râmnicu Vâlcea,
sătenii au ieşit foarte revoltaţi înaintea preoţilor. Femeile plângeau de-a lungul şoselei, iar altele s-au
aşezat în mijlocul drumului, iar bărbaţii erau hotăraţi să întoarcă sfintele moaşte înapoi.
A fost o zi grea pentru toţi! A fost o zi de doliu pentru credincioşi, fiind ameninţaţi să rămână fără
moaştele Sfântului Grigorie, singura lor mângâiere în necazuri. Despre aceste lucruri însă nu s-a vorbit
aproape nimic. Dar credincioşii nu uită! Ei trebuie crezuţi, iertaţi şi admiraţi. Că ei apără mai tare ca noi
credinţa. Ei respectă şi transmit tradiţia, se roagă mai mult ca noi, se smeresc mai mult, suferă mai mult şi
plâng mai mult ca noi! De aceea au nevoie de părinţi duhovniceşti, de cuvinte blânde şi de mângâiere, mai
mult ca noi toţi.
Strămutarea sfintelor moaşte ale Sfântului Grigorie Decapolitul, din vara anului 1948, nu s-a mai
făcut. De la marginea satului Bistriţa s-au întors înapoi la ctitoria fericitului Barbu Craiovescu, unde au stat
nestrămutate cinci sute de ani. Atunci şi ţăranii s-au întors la casele lor împreună cu femeile şi copiii.
S-a făcut din nou linişte la Mănăstirea Bistriţa. Dar după câţiva ani, călugăriţele de aici au fost
transferate la alte mănăstiri, soborul lor s-a risipit în toate părţile şi Mănăstirea Bistriţa a rămas goală. În
chiliile maicilor au fost aduse câteva sute de copii săraci şi reduşi mintal, ca să fie reeducaţi aici. Liturghia
zilnică şi pravila călugărească au încetat din anul 1960. Singure, moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul,
uitate de cei mai mulţi, stăteau de veghe permanent în biserică.
În prezent, după anii de tristă amintire pentru Biserica Ortodoxă Română, lucrurile s-au schimbat şi
la frumoasa mănăstire vâlceană, unde se află sfintele moaşte ale Sfântului Grigorie Decapolitul. Viaţa
monahală a renăscut şi aici, ca pretutindeni. Sute, mii de pelerini, din toate părţile, aleargă la sfintele
moaşte ale Sfântului Grigorie Decapolitul, dobândind sănătate şi ajutor.
Dintre minunile Sfântului Grigorie Decapolitul
Moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul s-au arătat de la început făcătoare de minuni, mai ales
vindecări de boli şi izbăviri de grele cumpene şi primejdii. Bătrânii satelor, călugării şi, în ultimii ani,
călugăriţele din partea locului, mărturisesc că aici veneau tot felul de bolnavi din împrejurimi şi din alte
regiuni ale ţării şi, după rugăciuni făcute la moaştele Sfântului Grigorie, se vindecau de suferinţele lor.
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Una din cele mai mari minuni săvârşite de Cuviosul Grigorie este faptul că prin rugăciunile lui, sute
de ani a fost cruţată Mănăstirea Bistriţa Olteană de pustiire, de foc, de dărâmare, de tot felul de primejdii.
Atât ea, cât şi vieţuitorii acestui sfânt lăcaş au fost păziţi de marile nenorociri care au bântuit peste
alte mănăstiri.
Apoi, cu rugăciunile Sfântului Grigorie, aici s-a dus o viaţă duhovnicească deosebită, de adevăraţi
călugări şi schimnici. Prezenţa moaştelor Sfântului Grigorie era permanent un ajutor, un îndemn şi, în
acelaşi timp, o obligaţie morală de trăire adevărată, după Sfânta Evanghelie, de sporire şi creştere în Duhul
Sfânt. Mănăstirea Bistriţa a dat, de-a lungul celor cinci veacuri de existenţă, călugări cu viaţă sfântă,
duhovnici renumiţi, stareţi mari şi ierarhi numeroşi în trecutul Bisericii româneşti.
În anul 1913, la 15 august, de hramul Mănăstirii Bistriţa, a fost adusă la moaştele Sfântului Grigorie
o femeie tânără, paralizată de ambele picioare. Era de loc dintr-un sat nu departe de Râmnicu Vâlcea.
Stătuse deja în spital 6 luni, dar fără niciun rezultat. Rudele au aşezat-o mai întâi la Sfintele Daruri, apoi au
închinat-o la sfintele moaşte, au trecut-o pe sub raclă, i s-a făcut Sfântul Maslu şi a fost dusă din nou
acasă. După trei săptămâni, femeia a revenit la Sfântul Grigorie, însă de data aceasta mergea pe
picioarele sale, ca să-i mulţumească pentru minunea făcută cu dânsa.
Sursa: Sfinte moaște din România

SFÂNTUL MUCENIC DASIE
(20 noiembrie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Sfinte Dasie, mucenic al lui Hristos, pe tine te laudă obştea
credincioşilor din Axiopolis. Că pe tiranul vrăjmaş, cu puterea crucii, cu
statornicie în mărturisirea credinţei în Dumnezeu, vitejeşte l-ai călcat,
făcându-te pe tine viteaz ostaş al lui Hristos. Că, lepădând păgânătatea,
cununa cea adevărată, din mâna lui Hristos ai luat. Pe Acesta roagă-L,
Preafericite Mucenice Dasie, să mântuiască pe toţi cei ce săvârşesc sfântă
pomenirea ta.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Pricină de veselie ne-a venit nouă astăzi pomenindu-te, Sfinte
Mucenice Dasie, că, întrarmându-te Dumnezeieşte cu neprihănirea sufletului
şi ţinând în cuget rugăciunea cea neîncetată, cu tărie ai biruit taberele
vrăjmaşilor, Sfinte Mucenice, făcătorule de minuni. Roagă-te neîncetat lui
Hristos Dumnezeu pentru noi toţi.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Dintr-o scurtă inscripţie în limba greacă de la începutul veacului al IV-lea ar reieşi că Tasius
(Dasius) a suferit martiriul la Axiopolis (Cernavodă), împreună cu Chirii şi Quindeus sau Cindeus (1). Se
poate ca la Axiopolis, Sfântul Dasie să fi fost numai sărbătorit, deoarece actul său martiric precizează că
locul pătimirii a fost în cetatea Durostor (2).
Sfântul Dasie era, aşadar, un soldat roman, din legiunea care staţiona la Dunăre, în provincia
Moesia Inferior. Motivul arestării şi condamnării sale la moarte a fost următorul. Era obiceiul larg răspândit
ca la sărbătoarea Saturnaliilor, foarte populară la romani, să se aleagă la sorţi un rege al Saturnaliilor.
După alegere, el se îmbrăca în hainele şi cu insignele zeului sărbătorii, având îngăduinţa ca timp de
treizeci de zile să se dedea la tot felul de petreceri şi desfrânări, în fruntea unui cortegiu de soldaţi, spre
hazul şi desfătarea mulţimii. După trecerea acestui răstimp, cel ales rege era sacrificat, prin aruncare în sus
şi, în cădere, era străpuns de săbiile ostaşilor.
Pentru Biserică grav era faptul că până şi unii dintre credincioşii Evangheliei luau parte la
sărbătoarea Saturnaliilor, ceea ce constituia un rău exemplu pentru creştinii evlavioşi. Actul martiriului
Sfântului Dasie arată că unii, „deşi se numesc creştini, merg cu pompă măreaţă, schimbându-şi firea lor şi
se îmbracă în chipul şi înfăţişarea diavolului. îmbrăcaţi în piei de capră, schimbându-şi înfăţişarea, ei se
leapădă de chipul cel bun în care s-au renăscut (prin Taina Botezului) şi reiau chipul cel rău în care s-au
născut‖ (3).
Sfântul Dasie, ostaş creştin, a fost ales prin sorţi rege al Saturnaliilor. El însă s-a socotit ostaş al
Domnului Iisus Hristos şi s-a opus cu tărie să îndeplinească acest nelegiuit obicei. „Căci, cugeta el, de mă
voi îngriji în aceste treizeci de zile ale acestui deşert şi neruşinat obicei, de cinstirea demonilor, pe care
credinţa creştinilor o dispreţuieşte şi o opreşte, mă dau pe mine însumi pieirii veşnice (...). Căci ce-mi va
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folosi mie dacă, după cele treizeci de zile, sfârşindu-se urâtele şi necuratele jocuri ale lui Cronos (Saturn),
voi fi dat sabiei (...), iar după trecere voi fi aruncat în focul cel veşnic?
Este mai bine pentru mine să sufăr puţinele chinuri şi munci pentru numele Domnului nostru Iisus
Hristos, iar după moarte să moştenesc viaţa cea veşnică, împreună cu toţi sfinţii‖.
S-a hotărât apoi ziua în care fericitul Dasie trebuia să fie adus de ostaşi pentru a săvârşi măreaţa
sărbătoare a lui Cronos, spre bucuria şi distracţia lor. Dar neînfricatul creştin a spus soldaţilor care-l
constrângeau: „- Fiindcă mă siliţi la această întinăciune, este mai bine pentru mine să fiu jertfă de bună
voie Domnului Hristos, decât să mă jertfesc idolului vostru‖.
Auzind acestea, slujitorii fărădelegii l-au închis îndată într-o temniţă întunecoasă, iar a doua zi l-au
scos din închisoare şi l-au dus la pretoriul legatului roman, Bassus. Iar acesta l-a întrebat de ce stare este
şi cum se numeşte. „Sunt, după stare, ostaş (...), a răspuns fericitul Dasie, iar numele meu cel ales este cel
de creştin, şi după numele meu pus de părinţi mă numesc Dasie‖. Legatul Bassus i-a poruncit să se
închine chipurilor împărăteşti care le asigură pacea, dau ostaşilor leafa şi se îngrijesc în fiecare zi de binele
tuturor. Iar fericitul Dasie a răspuns: „- Eu ţi-am spus şi-ţi spun că sunt creştin şi nu slujesc împăratului
pământesc, ci împăratului ceresc şi primesc darul Lui, trăiesc din harul Lui şi mă îmbogăţesc din negrăita
Lui iubire de oameni‖. Stăpânitorul a stăruit, îndemnându-l pe Dasie să se roage chipurilor împăraţilor pe
care nu numai romanii, ci şi popoarele barbare le adoră şi slujesc lor.
Alesul lui Hristos însă a repetat hotărât şi cu curaj: „Eu mărturisesc că sunt creştin, precum am
arătat adeseori, şi nu mă supun nimănui altuia decât Unuia, Curatului şi Veşnicului Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi
Sfântul Duh, Cel în trei nume şi feţe, dar de o singură fiinţă. Iată, pentru a treia oară mărturisesc cu glasul
credinţa în Sfânta Treime, pentru că, întărit fiind printr-Însa, biruiesc şi nimicesc îndată nebunia diavolului‖.
Neînţeleptul conducător n-a luat seama la mărturisirea Sfântului Dasie că este creştin şi, deşi a voit
la început să-l cruţe de pedeapsa tăierii capului, l-a îndemnat din nou să jertfească chipurilor împăraţilor.
Iar fericitul şi smeritul atlet al lui Hristos s-a împotrivit cu cuvintele :
„- Fă ceea ce ţi s-a poruncit de către necredincioşii şi necuraţii împăraţi. Căci eu păstrez credinţa pe
care am făgăduit-o Dumnezeului meu o dată pentru totdeauna s-o păstrez şi o păstrez şi mă străduiesc cu
tărie să ramân în această mărturisire a mea. Iar ameninţările tale nu pot să mă schimbe de la această
alegere‖.
Dregătorul i-a dat apoi un răgaz de două ore, ca să se mai gândească şi să aleagă viaţa. Iar fericitul
Dasie i-a răspuns: „- Ce nevoie este de un răgaz de două ore? Ţi-am arătat voinţa şi alegerea mea când
am spus: „Fă ceea ce voieşti, căci eu sunt creştin. Dispreţuiesc pe împăraţi şi mărirea lor, pe care o privesc
cu dispreţ, ca, după despărţirea de această viaţă, să pot trăi viaţa de dincolo‖.
Atunci legatul Bassus, văzând stăruinţa lui în credinţa Domnului nostru Iisus Hristos, a poruncit să
fie supus la multe alte chinuri şi în cele din urmă a dat hotărârea să i se taie capul. Pe când neînfricatul
ostaş al împăratului ceresc mergea spre slăvita lui mucenicie, un oarecare slujitor purta înaintea alaiului
necuratul vas pentru tămâierea zeilor. Şi fiindcă îl sileau să aducă jertfă spurcaţilor zei, fericitul Dasie,
luând acele vase de tămâiere, a împrăştiat tămâia lor şi a răsturnat idolii cei fără de glas şi necuraţi ai
paginilor, aruncându-i la pământ; şi-a însemnat apoi fruntea cu semnul Sfintei Cruci a lui Hristos, cu
puterea Căruia s-a luptat neclintit împotriva diavolului.
Sfântul Martir Dasie s-a săvârşit din viaţă, în cele din urmă, prin tăierea capului la 20 ale lunii
noiembrie, în ziua de vineri, fiind lovit cu sabia de către călăul Anicet Ioan (4).
Moaştele Sfântului Martir Dasie au rămas până la 579 la Durostor (Silistra), când, din cauza năvălirii
avarilor, au fost duse la Ancola, în Italia, şi aşezate cu mare cinste în biserica Sfântului Chiriac, din acel
oraş. Inscripţia greacă păstrată pe sarcofagul său, de multe veacuri gol, aminteşte cu precizie: „Aici zace
Sfântul Martir Dasie, adus din Durostor‖ (5). Pomenirea lui se face la 20 noiembrie şi la 18 iulie.
Pr. Prof. Dr. Ioan I. Rămureanu
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SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Lipnița, Comuna Lipnița, jud. Constanța, tel.: 0241 856 625;
• Biserica "Sfântul Cyriacus", Ancona (Italia);
• Șinca Veche-Schitul Sfântul Nectarie.
Foto - Racla cu părticele din sfintele moaște aflată la Mănăstirea Lipnița

SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL-VÂLCEA
(23 noiembrie)

TROPAR, GLASUL 1:

Purtătorule de dumnezeiescul dor al rugăciunii neîncetate, Sfinte Părinte
Noule Antonie, povăţuitorule al călugărilor, ajutătorule al celor din nevoi şi
făcătorule de minuni, locuitorul raiului celui de sus, dar nedespărţit de cei de
jos, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Numeroşi au fost sihaştrii români cu viaţă sfântă, care s-au nevoit de-a
lungul veacurilor prin pădurile seculare şi prin peşterile tăinuite în adâncul
munţilor Carpaţi. Însă, cu voia lui Dumnezeu, cei mai mulţi dintre ei au rămas
necunoscuţi, iubind mai mult liniştea şi străinătatea pe pământ pentru
dragostea lui Hristos, care S-a jertfit pe cruce pentru mântuirea oamenilor.
Unul dintre marii sihaştri ai Carpaţilor a fost şi Cuviosul Antonie de la schitul Iezeru-Vâlcea, numit de
credincioşii din partea locului „Sfântul Antonie Sihastrul‖. Acest preacuvios părinte este cel mai renumit
sihastru al Olteniei de la sfârşitul veacului al XVII-lea şi începutul celui următor. Numele şi nevoinţa lui ne
amintesc de Sfântul Daniil Sihastrul de la Putna lui Ştefan cel Mare, din secolul al XV-lea.
Cuviosul Antonie Sihastrul a văzut lumina vieţii într-unul din satele subcarpatice ale judeţului
Vâlcea. Având din copilărie o viaţă aleasă şi multă evlavie pentru nevoinţa călugărească, mergea mereu să
se închine pe la numeroasele mănăstiri şi schituri din partea locului, ca şi pe la chiliile sihaştrilor care îşi
căutau liniştea în munţi. Apoi, urmând sfatul egumenului de la schitul Iezerul-Vâlcea, a luat crucea lui
Hristos, tunzându-se monah în acest schit cu totul retras de lume. Aici se nevoiau pe atunci câţiva schivnici
iubitori de linişte, de rugăciune şi post, care i-au dat tânărului monah Antonie o creştere cu totul
duhovnicească, deprinzându-l cu tăcerea, cu postul, cu privegherea de noapte, cu smerenia şi mai ales cu
neîncetata rugăciune.
După câţiva ani râvnitorul sihastru, sporind în nevoinţă şi aprinzându-se cu mare dragoste pentru
Hristos, dorea să urmeze cuvioşilor sihaştri de demult şi să se retragă în munţi la fericita linişte, pentru a se
desăvârşi în rugăciune şi sfinţenie. De aceea, adeseori umbla pe la chiliile cuvioşilor care pustniceau în
adâncul codrilor şi le cerea sfat şi binecuvântare. Apoi, rugându-se mult lui Dumnezeu, cu post şi privegheri
de toată noaptea, şi alergând la ajutorul Maicii Domnului, ocrotitoarea schitului Iezeru, a primit încredinţare
de sus să se retragă la nevoinţa pustnicească, spre care mulţi călugări alergau.
Astfel într-armându-se Cuviosul Antonie, prin anul 1690, a plecat câţiva kilometri mai sus de schitul
Iezeru, în muntele cu acelaşi nume. Acolo umbla din loc în loc în căutarea unei peşteri de piatră pentru
chilie şi paraclis. Deci mult căutând şi rugându-se lui Dumnezeu, a aflat o peşteră mică în stâncă si s-a
sălăşluit în ea. Aceasta îi era chilie şi loc de rugăciune, casă de nevoinţa şi adăpost trupului ostenit de post
şi metanii. Dar sufletul său nu avea deplină odihnă din cauza lipsei unei biserici în apropiere, în care să-şi
înalţe inima şi mâinile la rugăciune ziua şi noaptea. Atunci s-a rugat din nou Maicii Domnului şi îndată a
început să sape alături un mic paraclis în stâncă. Şi a lucrat la el singur, cu mâinile sale, trei ani de zile, cu
dalta şi cu ciocanul.
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Apoi a pus o catapeteasmă, icoane şi cele de trebuinţă, iar când toate au fost gata, Cuviosul
Antonie a chemat pe episcopul Râmnicului, Ilarion, să-l sfinţească. În această mică biserică săpată în
stâncă, s-a rugat fericitul ziua şi noaptea lui Dumnezeu, împreună cu îngerii din cer, până la sfârşitul vieţii
sale.
Dar nevoinţa acestuia, posturile cele îndelungate de câte trei zile şi chiar mai mult, privegherile de
toată noaptea, luptele cu nevăzuţii vrăjmaşi care nu pot răbda smerenia şi ostenelile sfinţilor, rugăciunea
cea de văpaie şi lacrimile cele neîncetate izvorâte din inimă, cine dintre noi le poate spune? Că niciodată
nu dormea mai mult de două sau trei ore pe noapte, nici nu mânca altceva decât pesmeţi de pâine
înmuiată în apă şi sare, cu puţine legume pe care singur le cultiva în mica lui grădină. Apoi neîncetat repeta
„Rugăciunea lui Iisus‖ din inimă şi citea Psaltirea, cu multe lacrimi de umilinţă.
Pentru multele sale osteneli, Cuviosul Antonie a primit de la Dumnezeu darul mai-înainte-vederii şi
al vindecării suferinţelor omeneşti. Că oricine venea la peştera lui şi-i cerea cuvânt de folos şi rugăciune
îndată i se împlinea cererea. Însă el avea şi câţiva ucenici în schitul Iezeru, care îl cercetau în zile de
sărbători, şi-i aduceau cele de nevoie. Unul dintre aceştia a fost şi „Duhovnicul Nicolae Ierei‖, care
cunoştea cel mai bine nevoinţa Cuviosului Antonie. Acesta l-a înmormântat după săvârşirea sa din trup şi
apoi i-a scris viaţa.
Prin anul 1700, schitul Iezeru, ctitoria voievodului Mircea Ciobanul (1553), era în parte ruinat, iar
biserica de piatră se afla în paragină. Atunci episcopul Ilarion de la Râmnicu-Vâlcea, împreună cu
credincioşii din satul Cheia, la îndemnul Cuviosului Antonie Sihastrul au refăcut atât biserica de piatră, cât
şi chiliile, între anii 1700-1705. Citim în pisania ei: „Această sfântă biserică, unde se prăznuieşte Ovedenia
(Intrarea Maicii Domnului în Biserică), făcutu-o-au dintru-întâi răposatul Mircea Voevod cu doamna Chiajna,
la leat 7061 (1553) şi prin trecerea vremilor, din necăutare, s-au surpat. Iar mai pre urmă s-au prefăcut de
iubitorul de Dumnezeu chir Ilarion, episcop, ajutând şi Antonie schimonahul...‖.
Tradiţia spune că acest mare sihastru contribuia el însuşi la rezidirea bisericilor şi a chiliilor de la
Iezeru, fiind cu metania, din acest schit şi foarte râvnitor pentru casa lui Dumnezeu, slăvit neîncetat de
oameni şi de îngeri. Dar nu numai atunci, ci de multe ori cobora Cuviosul Antonie de la peştera sa la schitul
Iezeru, mai ales la marile praznice, pentru a asculta Sfântă Liturghie şi a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele
lui Hristos. Apoi, după ce lua masa împreună cu fraţii din mănăstire şi dădea sfaturi folositoare de suflet
ucenicilor săi, se urca din nou la peştera sa tăinuită pe munte, în desişul codrilor, Însă nu numai prin
mănăstiri avea ucenici, ci şi prin sate şi prin oraşe avea credincioşi care, auzind de sfinţenia vieţii lui,
alergau la schitul Iezeru şi la peşteră, să primească sfat şi rugăciune de binecuvântare.
Numele Cuviosului Antonie se făcuse cunoscut şi peste Carpaţi, până în nordul Transilvaniei, de
unde coborau credincioşii pe valea Jiului şi a Oltului, pentru a se învrednici de sfintele sale rugăciuni şi a se
atinge măcar de hainele lui. Unul dintre aceşti ucenici a fost şi „smeritul între ieromonahi chir Nicolae sin
Nicoli ot Teiuş‖ (= fiul lui Nicolae de la Teiuş), care mergea regulat cu cele de nevoie la peştera Cuviosului
Antonie. Că auzind el de acest vestit sihastru, a părăsit Transilvania şi s-a făcut călugăr la schitul Iezeru,
devenind cel mai apropiat fiu duhovnicesc al acestuia. Apoi, tot cu sfatul lui, Nicolae a fost făcut preot şi
duhovnic în schit de către episcopul Ilarion de la Râmnicu-Vâlcea şi săvârşea uneori Dumnezeiasca
Liturghie la paraclisul Cuviosului Antonie din peşteră.
După 28 de ani de aspră nevoinţă şi sihăstrie, Cuviosul Antonie Sihastrul, bineplăcând lui
Dumnezeu, şi-a dat sufletul în braţele Lui, înainte de anul 1714. Ucenicul său, „Duhovnicul Nicolae Ierei‖,
l-a îngrijit în peşteră în ultimele lui zile, împărtăşindu-l cu Preacuratele Taine. Apoi, mult plângându-l
ucenicii - călugări sihaştri şi credincioşi de pretutindeni -, a fost prohodit şi înmormântat de egumenul
schitului Iezeru cu toată obştea, lângă uşa paraclisului săpat cu mâinile sale în stâncă, alături de peşteră,
unde se află şi astăzi. Multă vreme fiii săi duhovniceşti - chiar şi credincioşi de prin sate - urcau pe muntele
Iezeru cu colivă, untdelemn şi lumânări în mâini şi, după ce se închinau în micul paraclis, făceau metanii şi
plângeau la mormântul unde se odihnesc moaştele Cuviosului Antonie, pe care îl cinsteau ca sfânt. Apoi
săvârşeau slujba parastasului, aprindeau sute de luminări şi candele, se închinau în „Peştera Sfântului
Antonie‖ de alături, unde s-a nevoit bunul ostaş al lui Hristos 28 de ani, răbdând cumplite ispite de la
diavoli, şi la urmă coborau de pe munte, fiecare la ale sale, cerând ajutorul şi rugăciunile părintelui lor
sufletesc. Această tradiţie s-a păstrat până în veacul nostru în partea locului şi mai ales în schitul Iezeru, al
cărui ctitor a fost.
La câţiva ani de la săvârşirea Cuviosului Antonie Sihastrul, ucenicul său, „Duhovnicul Nicolae Ierei‖
de la Iezeru, i-a scris scurt Viaţa sa, ca cel ce o ştia cel mai bine, în care spune printre altele: „...poftind
(Schimonahul Antonie) să fie îndeletnicit singur, ca să se poată lupta împotriva celui măestru şi ieşind din
mănăstire şi cercând prin locuri pustii şi căutând sălaş de îndeletnicit, cu voia lui Dumnezeu, au găsit
această peşteră...‖.
Astăzi se mai păstrează chilia cuviosului, denumită de toţi localnicii „Peştera Sfântului Antonie‖,
precum şi bisericuţa săpată în piatră, în stare de paragină. Lângă uşa acestei mici biserici se află
mormântul Cuviosului Antonie Sihastrul cu moaştele uitate ale unui sfânt român care se roagă înaintea
Preasfintei Treimi pentru noi toţi.
Ierom. Ioanichie Bălan
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 496-499, Cuviosul Antonie Sihastrul de la Iezeru-Vâlcea.
SFINTE MOAȘTE
Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea (secolul XVIII)
Sfântul Antonie de la Iezerul-Vâlcea s-a nevoit multă vreme într-o peştera din Muntele Iezerul, în
secolul XVIII, săpând un mic paraclis singur cu mâinile lui. Având darul lacrimilor şi al neîncetatei rugăciuni,
izgonea diavolii din oameni şi făcea nu puţine minuni.
După 25 de ani de aspră nevoinţă şi sihăstrie, Sfântul Antonie şi-a dat sufletul în măinile Domnului,
prin anul 1714, fiind plâns de ucenici, şi îngropat lângă micul său paraclis, cum se vede până astăzi.
Pentru aspra sa nevoinţă şi pentru minunile sale a devenit vas ales al Duhului Sfânt, fiind canonizat
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 20 iunie 1992, având zi de prăznuire 23 noiembrie.

Racla
cu
sfintele
moaște
aflată
la
Schitul
IezerVâlcea

Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Schitul Darvari, Str. Schitul Darvari Nr. 3,
lângă Grădina Icoanei;
• Mănăstirea Brâncoveni, com. Brâncoveni,
jud. Olt (este situată la 20 km sud-vest de
Slatina, la sud de Piatra Olt, în zona şoselei
Slatina-Caracal, şi la 6 km de halta
Pârşcoveni, de pe linia ferată Piatra OltCaracal);
• Biserica Sf. Antonie cel Mare, Bucureşti,
Aleea Valea Boteni, din Str. Romancierilor,
cartierul Dr. Taberei.
Peștera Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii
Sursa: Sfinte moaște in România
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SFÂNTUL IERARH ANDREI ȘAGUNA, MITROPOLITUL TRANSILVANIEI
(30 noiembrie)
TROPAR, GLASUL 1

Apărător înțelept al românilor ortodocși, păstor cărturar al Transilvaniei și
mare chivernisitor al vieții bisericești, Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Apărătorului Ortodoxiei și păstorului care a fost trimis de Dumnezeu
poporului nostru să îndrume pe credincioși în vremuri de restriște, Sfântului
Andrei Mitropolitul Transilvaniei să-i aducem laude ca unui Apostol, zicând:
„Bucură-te Sfinte Andrei înțeleptule, Ierarh al lui Hristos‖.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
SINAXAR: Întru această zi, 30 noiembrie, se face pomenirea Sfântului
Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei.
Acest minunat părinte, trimis de Dumnezeu ca un apostol, pentru a aduce nădejde şi pace neamului
românesc ortodox, oprimat şi umilit, din Ardeal, a strălucit în veacul al XIX-lea ca o lumină, pe care
vânturile şi furtunile nu au reuşit să o stingă.
S-a născut din părinţi temători de Dumnezeu, proveniţi din aromânii locuitori în Peninsula Balcanică.
Familia Şaguna, în care, din voia lui Dumnezeu, a venit pe lume Anastasiu, viitorul Mitropolit al Ardealului,
se aşezase în oraşul Mişcolţ, în nord-estul Ungariei. Vrednica sa mamă, Anastasia, a dat numele ei
pruncului născut în 20 decembrie 1808. Simţea cu duhul că, aşa cum Naşterea Domnului anunţă deja
praznicul Învierii, tot aşa şi Anastasiu, fiul ei, primind numele Învierii, în Ajunul Crăciunului, avea să aducă
învierea Ortodoxiei neamului românesc din care făcea parte.
După moartea timpurie a tatălui său, trecut la catolicism, mama sa, Anastasia Şaguna, s-a găsit în
faţa necazurilor vieţii cu trei copii: Evreta, Ecaterina şi Anastasiu, încredinţaţi unor aşezăminte de educaţie
catolice. Anastasia şi-a crescut însă cu dârzenie exemplară copiii în duhul Ortodoxiei. Astfel că la vârsta de
18 ani toţi cei trei copii ai ei au făcut cerere oficială de reprimire în Biserica străbună. Ortodoxia viitorului
mare ierarh este opera credincioasei sale mame, Anastasia. Ziua de 29 decembrie 1826, când Anastasiu
Şaguna şi-a declarat, în limba latină, hotărârea de a redeveni ortodox, e tot atât de memorabilă pentru
istoria Bisericii Ortodoxe ca şi ziua naşterii lui.
Se încheia astfel o dramă sufletească adâncă. Anastasia Şaguna s-a preocupat în special de
Anastasiu, care a fost dat să înveţe la cele mai bune şcoli ale timpului: gimnaziul „superior‖ (liceul) din
Pesta (azi, Budapesta); apoi Universitatea din acel oraş, unde a făcut studii strălucite de filosofie şi drept.
La terminarea studiilor, tânărului Anastasiu i se deschidea în faţă o frumoasă carieră de avocat, judecător
sau profesor. Însă, la îndemnul înţeleptei sale mame, a plecat la Vârşeţ (în Banatul sârbesc de azi) şi s-a
înscris la Seminarul Teologic româno-sârb. La absolvire a intrat ca frate în mănăstirea sârbească Hopovo,
unde, la nici 25 de ani, a cerut să fie tuns în monahism. A primit numele Sfântului Apostol Andrei, cel întâi
chemat, împlinindu-şi şi el chemarea sfântă de a reînvia Ortodoxia românească din Transilvania asuprită şi
umilită de stăpânitorii nedrepţi ai acestui pământ. Mulţumită să-şi vadă fiul monah ortodox, evlavioasa lui
mamă, Anastasia, pildă de jertfelnicie creştin-ortodoxă, s-a mutat la Domnul, în vârstă de 51 de ani, în ziua
de 17 ianuarie 1836.
Învăţatul monah Andrei Şaguna, cu studii de drept, filosofie şi teologie, cunoscător al multor limbi
străine, şi-a început nevoinţa duhovnicească cu înţelepciune, întru smerenie şi ascultare deplină, lucrând
cu timp şi fără timp în împlinirea virtuţilor, sporind în evlavie şi rugăciune curată, pe calea desăvârşirii, spre
a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Pentru toate acestea, el a fost foarte mult apreciat de ierarhii
ortodocşi sârbi, care l-au rugat să părăsească liniştea mănăstirii şi să îndeplinească diferite ascultări în
cadrul Mitropoliei Sârbe de la Carloviţ. Smerit şi ascultător, a răspuns acestei chemări şi, timp de 13 ani, a
activat ca rector, ca asesor (consilier) mitropolitan, ca profesor de seminar şi ca egumen la patru mănăstiri
sârbeşti (Iazak, Beşenovo, Hopovo şi Covil).
În vara anului 1846, mitropolitul de la Carloviţ l-a numit „vicar general‖ al Episcopiei româneşti
vacante a Transilvaniei, cu sediul la Sibiu, iar în decembrie 1847, „soborul‖ protopopilor ardeleni l-a propus
ca episcop. A fost confirmat de Curtea Imperială din Viena şi apoi hirotonit arhiereu de către mitropolitul din
Carloviţ, în Duminica Tomii a anului 1848.
Aşteptat ca un izbăvitor al românilor drept-credincioşi, ierarhul lui Hristos s-a ostenit cu multă
dăruire în lucrarea de apărare şi de păstrare a identităţii spirituale şi culturale a naţiunii române ardelene,
pe primul loc fiind atât recunoaşterea lor ca „naţiune‖ egală în drepturi cu maghiarii, saşii şi secuii, cât şi
desfiinţarea iobăgiei. Pentru lupta sa de apărare a drepturilor şi a demnităţii românilor transilvăneni, a fost
mult iubit de cler şi popor.
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În plan bisericesc, Mitropolitul Andrei Şaguna a luptat cu mult curaj, timp de 15 ani, pentru ieşirea
Bisericii româneşti din Ardeal de sub jurisdicţia Mitropoliei Sârbeşti de la Carloviţ, sub care a fost aşezată în
mod abuziv de Curtea Imperială de la Viena. Lupta lui a fost încununată de izbândă în decembrie 1864,
când s-a aprobat restaurarea vechii Mitropolii a Ardealului (desfiinţată în 1701 de autorităţile de stat de
atunci prin trecerea la „unire‖ cu Roma a unei părţi a clerului ortodox), iar Andrei Şaguna a devenit
arhiepiscopul Sibiului şi mitropolitul românilor din Ardeal, Banat şi „părţile de vest‖ (Crişana). Canonist de
vocaţie, marele Mitropolit a întocmit, apoi, o lege de organizare bisericească, sub numele de Statutul
organic, aprobată de un Congres Naţional-Bisericesc în anul 1868, prin care se prevedea autonomia
Bisericii sale faţă de stat, dar şi participarea laicilor la conducerea vieţii bisericeşti, în probleme
administrative şi economice.
Mitropolitul Andrei a fost un adevărat „ctitor‖ de viaţă şi limbă românească în Transilvania. El a
reorganizat vechea şcoală teologică de la Sibiu (existentă din 1786) ca un „Institut Teologico-Pedagogic‖,
cu două „secţiuni‖, în care se pregăteau viitorii preoţi, dar şi învăţătorii celor aproximativ 800 de şcoli
primare din Ardeal, majoritatea ctitorite de el şi îndrumate de Biserică, pentru ridicarea neamului. Împreună
cu protopopul Ion Popasu, viitorul episcop al Caransebeşului, a întemeiat Gimnaziul cu opt clase din
Braşov (actualul Colegiu „Andrei Şaguna‖), un Gimnaziu la Brad, în jud. Hunedoara, o şcoală „realăcomercială‖ în Braşov şi a iniţiat cursuri pentru neştiutorii de carte în fiecare parohie. La Sibiu a înfiinţat o
„tipografie diecezană‖, în anul 1850, în care s-au tipărit: „Telegraful Român‖ (din ianuarie 1853 până azi, în
mod neîntrerupt), „Calendarul‖ eparhial (numit în prezent „Îndrumătorul bisericesc‖, din 1852 până azi), o
serie de manuale pentru şcolile primare, dar şi manuale pentru învăţământul teologic (unele scrise de el
însuşi), toate cărţile de slujbă, o nouă ediţie a Bibliei, între anii 1856 şi 1858.
A fost un om rugător şi postitor, un evlavios liturghisitor, un bun predicator şi păstor de suflete, care
a păstrat în permanenţă legătura cu clerul şi credincioşii săi prin minunatele pastorale trimise acestora de
Crăciun, de Paşti şi în alte ocazii. Prin toate s-a dovedit a fi un păstor cărturar, un ierarh luminat, smerit şi
înţelept, un apărător neînfricat al dreptei credinţe şi un mare chivernisitor al vieţii bisericeşti.
A trecut la cele veşnice în 16/28 iunie 1873, la vârsta de 65 de ani, fiind înmormântat lângă biserica
mare din Răşinari, aşa cum a rânduit el însuşi prin testament, fiind prohodit de un singur preot, „fără
predică şi fără pompă‖. Văzând smerenia lui, cu adevărat călugărească, poporul drept-credincios l-a cinstit
cu multă preţuire şi evlavie după moarte, încât s-a creat un adevărat „cult popular‖ al mitropolitului Andrei
cel Mare şi Sfânt. Zeci de oameni de cultură, români şi străini, au scris despre viaţa şi strădaniile sale întru
slujirea Bisericii şi a neamului său, socotindu-l între cei mai de seamă ierarhi pe care i-a avut Biserica
Ortodoxă Română în istoria sa.
Cunoscând evlavia clerului şi poporului faţă de acest mare ierarh luptător şi rugător pentru credinţa
ortodoxă, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 21 iulie 2011, l-a trecut în rândul sfinţilor
din calendar.
Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi!
Sursa: SINAXAR trinitastv.ro
SFINTE MOAȘTE
Moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna se găsesc in Catedrala
Mitropolitană din Sibiu.

280

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI CEL INTÂI CHEMAT, OCROTITORUL ROMÂNIEI
(30 noiembrie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Ca cel decât Apostolii mai întâi chemat şi verhovnicului frate adevărat,
Stăpânului tuturor Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre
mare milă.
CONDAC. GLASUL AL 2-LEA Pe cea întru rugăciuni...

Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu numele de bărbăţie numit şi cel mai
întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului, pe fratele lui Petru să-l lăudăm. Că
precum de demult acestuia şi nouă acum a strigat: veniţi, aflat-am pe Cel Dorit.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Datori suntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către
toţi sfinţii, de vreme ce ei, bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu
păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. Căci, învrednicindu-se de
împărăţia cerurilor şi fiind aproape de Dânsul, acum se roagă de-a pururea
pentru mântuirea şi ocrotirea noastră.
Dar mai ales Sfinţilor Apostoli, toată omenirea cea de sub soare le este datoare, în toată vremea şi
în toate zilele, ca şi în tot ceasul, a le mulţumi, a-i slăvi, a-i lăuda şi a săvârşi pomenirea lor cu bucurie, cu
osârdie şi cu evlavie; iar zilele lor de pomenire se cuvine a le prăznui cu tot poporul, cu psalmi, cu cântări
de laude şi de mulţumire şi a le cinsti duhovniceşte. Pentru că ei, de toată lumea lepădându-se şi de
Hristos Dumnezeul nostru lipindu-se, slujindu-I Lui cu toată osârdia şi cu tot sufletul, s-au făcut următori ai
sfintei şi dumnezeieştii vieţi, cum şi petrecerii lui Hristos pe pământ şi, fiind văzători ai minunilor celor de El
făcute, au urmat şi patimilor, răstignirii, morţii, învierii şi înălţării Lui la cer.
Apoi şi cu putere de sus s-au îmbrăcat şi cu limbi de foc s-au îmbogăţit, făcându-se din pescari,
apostoli şi din vânători de peşti, vânători de oameni, după cum însuşi Domnul le-a făgăduit, zicând: Veniţi
după Mine şi vă voi face pe voi vânători de oameni. Apoi ca nişte cai, după cum zicea proorocul Avacum,
prin toată lumea pe care o vede soarele au alergat şi pe neamuri le-au întors din rătăcire şi de la închinarea
de idoli la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu le-au adus, prin fiecare ţară, cetate, sat şi loc, răbdând bătăi,
chinuri, vărsări de sânge şi moarte în fiecare zi.
Despre aceasta ascultă pe Pavel, zicând: "Întru osteneli multe, întru bătăi cu covârşire, în temniţă
cu prisosinţă, în primejdii de moarte de multe ori; de la iudei de cinci ori câte patruzeci de lovituri fără una
am luat.
De trei ori cu toiege am fost bătut, o dată cu pietre am fost împroşcat, de trei ori s-a spart corabia cu
mine, o noapte şi o zi am fost întru adânc; în călătorii de multe ori, în primejdii în râuri, în primejdii de la
tâlhari, în primejdii de la cei de un neam, în primejdii de la neamuri, în primejdii prin cetăţi, în primejdii prin
pustietăţi, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii cei mincinoşi. Întru osteneală şi în trudă, în privegheri
de multe ori, în foame şi în sete; în postiri de multe ori, în frig şi fără haine".
Şi acestea pentru ce? Pentru ca să întoarcă pe oameni de la înşelăciune la adevăr şi de la
întunericul închinăciunii la idoli, la lumina cunoştinţei de Dumnezeu. Astfel, au fost şi ei ca şi dascălul lor,
Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Care Şi-a vărsat sîngele Său pe Cruce pentru mântuirea noastră.
Deci, pentru aceasta suntem datori a le mulţumi Sfinţilor Apostoli, a-i cinsti şi a-i lăuda neîncetat,
după putere, căci după vrednicie numai lui Dumnezeu Îi este cu putinţă să-i cinstească. Şi încă îi va cinsti
mai ales când va şedea la judecată pe scaunul slavei Sale. Atunci şi ei vor şedea împreună cu Hristos pe
douăsprezece scaune, judecînd cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
Unul dintre aceştia, şi decât toţi mai întâi chemat, este Sfântul, slăvitul şi prealăudatul Apostol
Andrei, a cărui viaţă şi petrecere voim a o istorisi după putere şi după vrednicie, lăsându-o spre folos celor
puternici şi desăvîrşiţi întru cuvinte şi fapte bune.
Slăvitul Apostol Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în cetatea ce se numeşte Betsaida, care este
lângă Marea Galileii, în hotarul Zabulonului, din care seminţie i se trăgea şi neamul. Cetatea era mică şi
neînsemnată mai înainte, iar după răsărirea acestuia, a fratelui său, verhovnicul Petru, şi a lui Filip, s-a
făcut renumită şi slăvită. Şi se numea evreieşte Betsaida, ce se tâlcuieşte "casa vânătorilor". După cuviinţă
se numea aşa, căci astfel era patria Sfinţilor Apostoli Petru, Andrei şi Filip, care au vânat peşte până au
aflat adevărul, Care este Hristos.
Deci dintr-o patrie neslăvită ca aceasta au răsărit apostolii amândoi, având un tată sărac, anume
Iona, care, fiind sărac, a învăţat pe fiii săi meşteşugul său. Căci Iona era pescar şi prindea peşti în Marea
Galileii şi prin alte iezere ce se aflau prin Galileea.
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Apoi Apostolul Petru a învăţat meşteşugul tatălui său şi după aceasta şi-a luat de femeie pe fiica lui
Aristobul, fratele Apostolului Varnava. Iar dumnezeiescul Andrei, lepădând toată tulburarea lumească, şi-a
ales să petreacă întru feciorie, nevoind să se însoare.
Auzind că Ioan, Înaintemergătorul Domnului, umblă prin locurile de pe lângă Iordan şi
propovăduieşte credinţa şi pocăinţa, Andrei s-a dus la dânsul şi i s-a făcut ucenic, că dorea a se sui cu
mintea sa la înţelegeri mai înalte. De aceea n-a voit, precum ceilalţi, să petreacă în tulburările şi grijile lumii.
Căci auzind cuvintele prooroceşti şi având sufletul său curăţit de păcate, a cunoscut îndată că învăţătura
Botezătorului este din porunca lui Dumnezeu şi că este pricinuitoare de mântuire. Pentru aceasta i-a şi
urmat cu toată inima şi cu totul şi-a afierosit mintea sa învăţăturii lui Ioan.
Deci, dumnezeiescul Înaintemergător, vrând să înalţe gândul ucenicilor lui întru mai multe cugetări
şi să nu creadă că el este Hristos, ci rob slujitor, Înaintemergător şi propovăduitor al lui Hristos, a luat cu
sine pe doi din ucenicii săi, pe Apostolul Andrei şi pe un altul, care zic unii că ar fi cuvântătorul de
Dumnezeu Ioan, şi a mers cu dânşii acolo unde se afla atunci Hristos. Şi văzându-l pe El, a zis: " Iată
mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii".
Auzind aceşti doi ucenici mărturia lui Ioan pentru Hristos, au lăsat pe Ioan şi au urmat pe Hristos. Iar
Iisus Hristos, întorcându-se şi văzându-i pe dânşii urmându-l, a zis către dânşii: "Ce căutaţi? " Iar ei au
răspuns către Dânsul: "Ravi - care se tălmăceşte învăţătorule -, unde petreci? " Iar Iisus le-a zis lor: "Veniţi
şi vedeţi". Deci au venit şi au văzut unde petrecea şi au rămas în acea zi acolo, căci era ceasul al zecelea.
Însă vedeţi buna voire a Sfântului Apostol Andrei? Căci după ce a aflat el comoara, n-a voit să o aibă
numai el singur, ci a chemat şi pe fratele său, Petru, spre câştigarea acesteia.
După aceasta a aflat pe fratele său Petru, care se numea atunci Simon, şi a zis către dânsul: " Am
aflat pe Mesia, Care se tălmăceşte Hristos". N-a zis: "Am aflat un mesia, ci pe Mesia". Ce va să zică
aceasta? A arătat Sfântul Andrei că a cunoscut pe Cel pe Care L-au propovăduit proorocii. "Acela este
Iisus". Pentru aceasta n-a zis că "am aflat un mesia", adică pe un oarecare Hristos, căci "mesii" şi "hristoşi"
se numeau şi împăraţii iudeilor, pentru că se ungeau cu mir, care era amestecat cu mesa (untdelemn). Dar
i-a zis: "Am aflat pe Mesia, adică pe Hristosul acela, pe care mai înainte l-au vestit proorocii".
Andrei, după ce a zis acest cuvânt către Apostolul Petru, fratele său, l-a luat cu sine şi l-a dus la
Hristos. Iar Hristos, văzând pe Petru, a zis către dânsul: "Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa,
care se tălmăceşte Petru". Acestea aşa s-au săvârşit atunci, şi în acest chip au vorbit cu Hristos amândoi
aceşti fraţi, apoi s-au dus iarăşi la Sfântul Ioan Botezătorul. Iar în zilele acelea Irod împăratul a prins pe
Ioan Botezătorul şi l-a închis în temniţă pentru că îl mustrase, că a luat cu fărădelege de soţie pe Irodiada,
femeia fratelui său, Filip. Acolo unde era el închis ca un prooroc şi mai mult decât prooroc, a cunoscut că
va fi omorât de Irod, iar ucenicii lui vor rămâne iarăşi întru întunericul Legii Vechi.
Deci, pentru ca să nu se întâmple ca ucenicii lui să rămână fără să cunoască desăvârşit că Hristos
este Dumnezeu, Sfântul Ioan Botezătorul a ales pe doi din ucenicii săi, care erau mai înalţi cu
înţelepciunea. Adică pe slăvitul şi cinstitul Andrei şi pe altul pe care l-am pomenit mai înainte şi i-a trimis la
Hristos să-L întrebe: Tu eşti Acela pentru Care au scris proorocii că are să vie, sau pe altul vom aştepta?
Dar Iisus Hristos, Care cunoştea cele ascunse ale oamenilor, nici nu a ascuns cu totul cele pentru
Sine, nici nu le-a descoperit dumnezeirea Sa, ci a voit să le arate adevărul prin lucruri, iar nu prin cuvinte,
ca singuri ei din lucruri să înveţe şi să înţeleagă că El, Care face minunile acestea, este Acela care va să
vie, spre mântuirea oamenilor.
Deci le-a răspuns lor Hristos: "Mergeţi şi spuneţi lui Ioan că orbii văd, surzii aud, morţii înviază,
şchiopii umblă, săracilor bine li se vesteşte. " Cum? Adică aud cuvinte bune: "Fericiţi cei săraci cu Duhul,
că a lor este Împărăţia cerurilor şi fericit este cel ce nu se va sminti întru Mine". Dar care este înţelegerea
cuvântului? Oare nici Ioan nu ştia că El era Hristos, pe Care proorocii mai înainte L-au proorocit şi L-au
propovăduit? Oare pentru aceasta a trimis pe ucenicii săi să întrebe pe Hristos cine este? Cum era cu
putinţă să nu fi cunoscut el pe Hristos cine este, când însuşi Ioan Înaintemergătorul, fiind încă în pântecele
maicii sale, Elisabeta, L-a cunoscut? Dar nici Hristos, cu răspunsul Lui, nu voia să adeverească pe Ioan
despre Sine că este Hristos, căci îl cunoştea Hristos, cu mult mai mult decât el Îl cunoştea pe Hristos.
Ci, pentru aceasta le-a răspuns lor aşa şi a făcut minuni înaintea lor, ca să cunoască amândoi
ucenicii, adică Andrei şi Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, că mare este deosebirea dintre Hristos şi Ioan.
Căci Ioan nu a făcut nicidecum minuni, iar Hristos a făcut nenumărate. Avea şi dreptate că atunci aceia
socoteau pe Ioan Botezătorul mai mare, căci era din neam arhieresc şi născut din tată prooroc, din Zaharia
şi însuşi el era prooroc şi că din maică stearpă, prin făgăduinţă, era născut. Iar Hristos se arăta ca un sărac
şi fiu de săraci şi nici ucenici nu avea până atunci.
Fiind Ioan închis în temniţă, Hristos a plecat din Ierusalim şi S-a dus la lacul Ghenizaretului. Acolo a
aflat pe Andrei şi pe Petru în corabie, cârpindu-şi mrejele. Deci, Hristos nici nu le-a imputat ceva, nici nu
le-a grăit vreun cuvânt aspru, fiindcă L-au lăsat şi pe El şi pe dascălul lor, Ioan, închis în temniţă - căci
Dumnezeu fiind, cunoştea că sărăcia i-a silit pe dânşii să lucreze -, ci le-a zis: "Veniţi după Mine şi Eu vă
voi face pe voi pescari de oameni. Iar ei, lăsându-şi mrejele, au urmat lui Hristos". Şi, cum zice
evanghelistul Matei, îndată au urmat lui Iisus; adică nu au aşteptat, nici nu au întârziat, nici nu au zis: "Să
cârpim mrejele noastre şi apoi vom veni după Tine".
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N-au zis aşa. Ci îndată, lăsându-şi mrejele, corabia, casa, neamul, prietenii, rudele şi cunoscuţii, au
urmat lui Hristos. Şi încă aveau proaspătă mărturia Botezătorului, care le spusese despre Hristos şi ţineau
minte şi minunile pe care le-au văzut, făcându-se de El.
Deci Apostolul Andrei lăsând toate, cu tot sufletul a urmat lui Hristos, mai înaintea celorlalţi apostoli,
fiind chemat la învăţătura lui Hristos, pentru care s-a şi numit "întâi chemat". Căci Andrei a înţeles mai
înainte din cărţile cele prooroceşti că, cu adevărat, El este Cel Care va să vie. Mai ales, după ce a văzut
boli nevindecate tămăduindu-se, pe orbi văzând, pe şchiopi umblând, dracii izgonindu-se, pe morţi
sculându-se din groapă, mai cu înlesnire decât din somn, numai cu porunca şi cuvântul lui Hristos;
asemenea şi celelalte minuni ale lui Hristos, pe care este de prisos a le povesti cu de-amănuntul.
După ce-a văzut apostolul acestea, cu mult mai mult s-a încredinţat şi s-a întărit în cugetarea cea
bună pe care o avea pentru Hristos. Căci ca un înţelept şi priceput, Apostolul Andrei socotea că, deşi
proorocii cei de demult au făcut câteva minuni, nu le-au făcut cu stăpânire ca Hristos, ci cu rugăciune şi
cerere către Dumnezeu. Iar Hristos cu cuvintele "ţie îţi zic" şi cu alte cuvinte ca acestea stăpânitoare, făcea
minunile Sale.
Văzând apostolul că Hristos Îşi punea mâna Sa pe ochiul orbului şi vedea, poruncea dracilor şi ca
nişte fum piereau, furtunile mărilor le domolea; apoi umbla pe mare ca pe uscat şi alte minuni preaslăvite
făcea, a cunoscut şi a crezut negreşit că Hristos este Dumnezeu adevărat. Acestea socotindu-le slăvitul
Apostol Andrei, era ucenic nedespărţit al lui Hristos. Avea încă şi osârdie multă şi râvnă înfocată, încât
dorea să şi moară pentru numele Lui.
După ce Hristos a lăsat cetăţile şi s-a dus în pustie, nici acolo nu l-au lăsat mulţimea oamenilor şi
ucenicii Lui, ci L-au urmat ca să-I asculte învăţătura. Şi fiind pustiu locul şi neavând hrană să mănânce
atâţia oameni, s-a dus dumnezeiescul Andrei şi i-a zis lui Hristos - că aveau doar cinci pâini de orz la
dânşii, şi puţini peşti -, "cum să ajungă acestea la atâta mulţime? " Atunci Hristos a binecuvântat cele cinci
pâini şi le-a mâncat tot poporul acela, ca la cinci mii, afară de femei şi de copii, şi s-au săturat şi au prisosit
încă douăsprezece coşuri de fărmituri.
Despre minunea aceasta se poate încredinţa cineva din dumnezeiasca şi Sfânta Evanghelie a
Sfântului Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, în capitolul al şaselea. Şi din altă povestire a Sfintei Evanghelii
poate să înţeleagă cineva prietenia şi îndrăzneala Apostolului Andrei către Hristos, dascălul său. Căci
povesteşte însuşi Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu în capitolul 12, că în vremea sărbătorii Paştelui iudeilor
au mers la praznic şi nişte elini, ca să vadă biserica şi să-şi facă obişnuita rugăciune, fiindcă erau şi ei de
credinţa şi din neamul evreiesc, dar născuţi şi crescuţi prin alte neamuri, a căror limbă o învăţaseră.
Pe aceştia i-a înspăimîntat vestea lui Hristos, căci făcuse atunci, de curând, minunea învierii lui
Lazăr şi Îl întâmpinase pe El poporul cu stâlpări şi făcuse mai înainte şi multe alte semne. Pentru aceea
veniseră ei întru cugetare de Dumnezeu şi, având dorinţă ca să-L vadă, au venit la Filip, rugându-l şi
zicându-i: Doamne, vrem să vedem pe Hristos. Iar el, neavând atâta îndrăzneală către Hristos şi dându-i lui
Andrei cinstea ca unui întâi chemat, s-a dus la dânsul şi i-a spus pricina.
Iar Andrei, luând cu sine pe Filip, s-a dus la Hristos şi I-au spus amândoi cuvintele elinilor, de unde
putem cunoaşte dragostea şi îndrăzneala ce o avea el către Hristos.
Deci, lăsând pe celelalte câte le-a lucrat împreună cu Hristos, până a venit la patima Sa cea de
bunăvoie, să scurtăm cuvântul nostru.
Iar după ce a pătimit pentru noi Domnul, S-a răstignit, a murit, S-a îngropat şi a înviat din mormânt
cu puterea dumnezeirii Sale, a adunat iarăşi la Sine pe ucenicii şi prietenii Săi, S-a arătat lor în muntele
Galileii şi le-a zis: Mergând, învăţaţi toate neamurile. Şi după ce le-a trimis lor Preasfântul Duh şi i-a luminat
să grăiască în toate limbile neamurilor câte se aflau sub cer, atunci Apostolii, adunându-se, au aruncat sorţi
între dânşii, ca să se ştie ce parte de pământ urma să ia fiecare dintre dânşii, spre propovăduire.
Deci, celorlalţi apostoli le-a căzut sorţul spre propovăduire pentru alte părţi de pământ. Iar Sfântului
Apostol Andrei i-a căzut sorţul să propovăduiască în toată Bitinia - şi se numeşte Bitinia tot locul cât este în
mijloc, de la Scutari care este peste canalul Constantinopolului spre răsărit, ce se numea mai înainte
Hrisopoli, până la Nicomidia şi până la Niceea. Şi nu numai în Bitinia, ci şi în partea Mării Negre, spre
partea răsăritului, cu toate locurile şi amândouă părţile cele de pe lângă Marea Neagră, până la Camupolin.
Pe lângă acestea se număra şi Calcedonul şi Bizanţul, care este cetatea lui Constantin şi toată partea
Traciei, de la Constantinopol până la Cavala, care, în Faptele Apostolilor, se numeşte Neapolis, iar la alţii
se numeşte Hristupolis. În sorţul său era şi Tesalonicul şi Tesalia, până la Farsala şi Elada şi până la
Zitunion şi Ahaia, apoi de la Zitunion până la Paleapatra.
Toate cetăţile acestea, ce se cuprind în hotarele acestor ţări amintite, au căzut în sorţul Apostolului
Andrei, ca să meargă să le înveţe cunoştinţa lui Dumnezeu. Şi nu numai acestea, ci încă şi alte neamuri
câte se află între Tracia şi Macedonia, până la râul cel mare Istrul, care acum se numeşte Dunărea, şi
acestea tot în sorţul Sfântului Apostol Andrei au căzut. Toate neamurile acestea erau ţărână pusă înaintea
lui, în care voia să semene sămânţa cuvântului lui Dumnezeu.
Deci, Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat n-a căutat la mulţimea oamenilor, a locurilor, a ţărilor şi
a cetăţilor, nici n-a slăbit cu sufletul, nici n-a pregetat la lungimea şi mulţimea călătoriilor, nu s-a îngreunat
cu nevoinţele, nici nu s-a temut de barbaria, sălbăticia şi cruzimea tiranilor şi a închinătorilor de idoli.
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Ci avea în mintea sa porunca lui Hristos, Care a zis: "Iată Eu vă trimit pe voi, ca pe nişte oi în
mijlocul lupilor..., să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, căci sufletul nu-l pot ucide".
Având în sine mare dragoste către Hristos, dascălul său, fiind plin de credinţă şi tare nădăjduind în
puterea Lui cea nebiruită, cu sârguinţă s-a apucat de călătorie, pornind de la Ierusalim, ca să meargă la
fiecare din locurile pe care le-am zis. A luat cu sine şi pe nişte ucenici din cei şaptezeci de apostoli, pe care
i-a socotit îndemânatici la propovăduire.
Deci, multe sunt călătoriile şi drumurile acestui apostol, dar mai multe cele prin cetăţi şi prin sate, în
care, semănând cuvântul cunoştinţei de Dumnezeu, a secerat spicele bunei credinţe. Însă cu neputinţă
este a descrie cu amănuntul toate călătoriile, primejdiile şi necazurile pe care le pătimea în fiecare cetate şi
sat. Dar ca să nu lipsim pe ascultători de povestirile folositoare, despre Sfântul Andrei, vom povesti pe cele
mai vestite şi mai mari, pentru dragostea lor.
Umblând apostolul lui Hristos din loc în loc, a mers într-o cetate care este în partea dreaptă a Mării
Negre, când, plutim spre Cafa, care se numeşte Amisonul şi este departe de Sinopi, ca la o sută douăzeci
şi opt de mile şi jumătate. Acolo a aflat Sfântul Andrei mulţi oameni rătăciţi şi necredincioşi. Unii, cuprinşi
de rătăcirea elinească, iar alţii, de cea iudaică. Însă între aceste deosebite rătăciri şi păgânătăţi aflându-se
amisinenii, aveau şi o bunătate, iubirea de străini, adică să primească pe oamenii străini şi să ospăteze pe
drumeţi.
Deci, mergând sfântul la dânşii, a găzduit la casa unui iudeu şi socotea cum şi în ce chip să atragă
atâta mulţime de oameni rătăciţi şi să-i prindă în năvodul învăţăturii şi propovăduiri sale. Aşa socotind
sfântul, s-a sculat într-o dimineaţă şi a mers la sinagoga iudeilor, unde erau adunaţi ei după obiceiul lor.
Acolo l-au întrebat iudeii cine este, de unde este şi ce fel este propovăduirea lui.
Sfântul, începând propovăduirea lui despre Hristos, i-a învăţat şi din cărţile lui Moise, dar i-a învăţat
şi din cele prooroceşti. Din toate acestea a dovedit că Hristos este acelaşi pe Care L-au vestit mai înainte
proorocii; Care, pentru mântuirea oamenilor a venit în lume, aducând spre dovedire martori şi pe însuşi
Mergătorul înainte şi câte a învăţat el. Acestea şi altele asemenea, după ce le-a zis către dânşii şi după ce
a scris adevărata credinţă în sufletele lor şi după ce i-a adus pe dânşii în mrejele sale, în acest chip s-a
arătat vânător de oameni, după cuvântul Dascălului său, care l-a zis când i-a chemat la ucenicie: "Veniţi
după Mine şi Eu vă voi face pe voi vânători de oameni. "
Auzind iudeii cuvântul Apostolului, îndată s-au întors la Domnul şi, pocăindu-se, s-au botezat şi s-au
făcut creştini, în loc de iudei; robi ai lui Hristos, în loc de ai pierzării. După aceasta, pe câţi bolnavi aveau îi
aduceau înaintea apostolului şi fiecare îşi lua tămăduire de orice boală ar fi fost cuprins. Şi s-a făcut
apostolul acolo, nu numai doctor al sufletelor, ci s-a arătat tămăduitor al multor feluri de boli. Apoi a zidit
biserici şi le-a hirotonit preoţi din iudeii care crezuseră.
Ducându-se de acolo, a mers în Trapezunda şi acolo, asemenea, învăţând şi botezând pe mulţi,
încă şi preoţi hirotonind; după aceasta s-a dus în Lazichia. Iar Trapezunda şi Lazichia sunt cetăţi şi neamuri
din partea de răsărit a Mării Negre şi câţi au umblat în părţile acelea, ştiu cetăţile acestea.
Ci şi acolo iarăşi asemenea făcând apostolul şi mulţime nenumărată de iudei şi de elini aducând la
Hristos, și-a pus în gând să se ducă la Ierusalim. Pe de o parte, ca să serbeze acolo praznicul Paştelui ce
se apropia, iar pe de altă parte, ca să se întâlnească cu fratele său Petru. Şi mai ales dorea să vadă şi pe
Apostolul Pavel, de care auzise că s-a întors de la legea evreiască şi a venit la propovăduirea apostolilor şi
cum că este şi el apostol şi dascăl al neamurilor.
Deci s-a dus şi şi-a împlinit dorinţa lui cea după Dumnezeu. După aceasta s-a întors împreună cu
Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu la cetatea Efesului, care era în soarta (grija) lui Ioan.
Însă acolo aflându-se apostolul a văzut o descoperire de la Dumnezeu ca să meargă în Bitinia, să
înveţe pe oamenii cei din soarta lui. Pentru aceasta s-a pornit şi s-a dus în cetatea Niceei, care se numea
atunci Elicori, şi era nezidită împrejur. Mai pe urmă Cezarul Traian a zidit-o pe dânsa şi turnuri are întru ea,
şi pentru ca să biruiască, a numit-o Niceea.
Dar nici iezerul ce este în ziua de astăzi aproape de dânsa, şi se numeşte Ascania, nu era atunci
atât de limpede şi curăţit precum se vede astăzi. Că după cum scriu hronografii, mai pe urmă de cutremure
s-a umplut de apă şi ca Marea Pontului s-a făcut şi s-a limpezit precum este acum.
În această cetate mergând Sfântul Apostol Andrei şi văzând mulţime nenumărată de oameni, iudei
şi elini, a cugetat să facă mai întâi minuni, ca să-i înduplece să se întoarcă de la rătăcirea lor. Pentru că
oamenii cei simpli, mai lesne se încredinţează când văd minuni, decât numai cu cuvântul. Pentru aceasta şi
apostolul de multe ori pe cei muţi îi făcea să vorbească, iar alteori tămăduia pe cei bolnavi. Încă şi alte
minuni de multe feluri făcând, s-a făcut doctor fără de plată celor bolnavi. Încă şi balauri, fiare mari şi
înfricoşătoare, care se încuibaseră în locul acela, numai cu toiagul cel de fier pe care îl purta, al cărui vârf
avea cruce înfiptă, îi izgonea şi-i omora.
Şi capiştile zeilor celor cu nume mincinoase, ale elinilor, ale Afroditei şi ale Artemidei, pe toate din
temelii le-a sfărâmat. Iar câţi din elini nu au crezut în învăţătura apostolului, umplându-se de duh rău,
săreau şi săltau, cărnurile îşi mâncau şi alte nenumărate rele pătimeau, primind vrednică muncă pentru
necredinţa lor. Iar ucenicul lui Hristos, Andrei, care a venit să mântuiască pe cei păcătoşi,
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nu i-a lăsat până în sfârşit să piară aşa întru întunericul rătăcirii, ci izbăvindu-i pe dânşii de lucrarea cea
diavolească, a tămăduit şi sufletele lor şi le-a luminat cu lumina credinţei în Dumnezeu.
Deci, doi ani după ce a zăbovit acolo în cetatea Niceei şi le-a hirotonit preoţi din oamenii cei ce
crezuseră, s-a dus în Nicomidia în care era un mare număr de oameni, dar care erau cu totul întunecaţi de
înşelăciunea elinească. Apostolul lui Hristos şi acolo a făcut tot asemenea. Apoi botezând pe mulţi din elini,
de acolo s-a dus la Calcedon şi de la Calcedon a umblat prin toată Propontida, adică prin tot locul de la
scutarul Constantinopolului până la Neocastra. De acolo s-a dus la Pontoiraclia, şi de aici s-a dus la
cetatea Amastrida, care era foarte mare, şi se afla în partea de răsărit a Mării Negre.
Dar în cetăţile acestea nu umbla Sfântul Apostol Andrei aşa precum noi povestim pe scurt. Ci în
fiecare cetate unde umbla, multe ispite şi multe împotriviri avea, dar, cu ajutorul lui Hristos, pe toate le
biruia, fiindcă Hristos era apărătorul lui şi pe toate cele potrivnice le făcea lesnicioase. Căci şi cu nebunia
cea văzută a propovăduirii, biruia pe înţelepţii elinilor.
După acestea, ieşind din Amastrida, s-a dus în altă cetate care se numeşte Sinopi, unde se
povesteşte în nişte cuvântări vechi, cum că ar fi venit şi Sfântul Apostol Petru să vadă pe fratele său. Chiar
şi creştinii din Sinopi arată până în ziua de astăzi două scaune de marmură, pe care le au în mare cinste şi
evlavie, şi zic că acolo şedeau dumnezeieştii Apostoli, Petru şi Andrei, şi învăţau poporul.
Încă şi o icoană din acea vreme se află acolo la Sinopi, având închipuirea Apostolului Andrei, care
face minuni nenumărate şi până în ziua de astăzi întru slava lui Hristos şi întru cinstea apostolului, ca să
vadă creştinii că nu numai în vremea cât au trăit apostolii au făcut minuni, ci şi după moarte pot să facă
asemenea minuni cu puterea lui Hristos, dascălul lor.
Dar şi altă veste ne povesteşte că Apostolul Matia, unul din cei doisprezece apostoli, care împreună
s-a numărat cu cei unsprezece apostoli, în locul vânzătorului Iuda, şi el se întâmplase a veni mai înainte în
Sinopi, vrând să meargă la Cafa să propovăduiască; iar sinopienii l-au prins şi l-au închis în temniţă.
Deci mergând Apostolul Andrei acolo şi auzind că Apostolul Matia este închis în temniţă, a făcut
rugăciune şi, cu semnul Sfintei Cruci, îndată s-au zdrobit legăturile, temniţa s-a deschis şi a ieşit Apostolul
Matia din închisoare, iar împreună cu dânsul şi ceilalţi legaţi. Iar sinopienii iudei aveau credinţă, dar erau
cruzi şi sălbatici cu sufletele încât numai cu chipul şi cu faţa se vedeau că nu sunt fiare.
Deci auzind că Apostolul Andrei a zdrobit legăturile şi a deschis temniţa, adunându-se toţi, voiau să
vadă casa în care găzduia el. Unii, privindu-l cu cruzime şi cu nemilostivire, îl târau de picioare, alţii îl
trăgeau de mâini şi-l tăvăleau prin ţărână. Alţii, cu dinţii ca nişte fiare sălbatice îl muşcau, cu lemne îl
băteau, cu pietre îl loveau, şi fiecare dădea cu orice apuca. Mai pe urmă socotind că a murit din chinuirea
cea multă, l-au aruncat afară din cetate la gunoi. Apostolul a pătimit acestea, urmând lui Hristos, dascălul
său.
Dar Hristos nu a trecut cu vederea pe apostolul Său, ci în noaptea aceea arătându-i-se lui şi dându-i
îndrăzneală, l-a sculat sănătos. Şi nu numai aceasta, ci şi un deget al lui pe care îl muşcase unul din
mâncătorii aceia, i l-a făcut sănătos.
După aceea, binecuvântându-l pe dânsul, învăţându-l şi îndemnându-l să nu se lenevească de
propovăduirea Lui, s-a înălţat la cer. Iar apostolul dimineaţa s-a sculat şi s-a dus sănătos în Sinopii
neavând nici măcar un semn de răni, încât ar fi putut zice că vine de la vreun praznic, bucurându-se.
Această minune după ce au văzut-o sinopenii, minunându-se de răbdarea sfântului, cea mai presus
de om, şi pe de alta de facerea de minuni a lui Hristos, cum într-o noapte L-a făcut pe el sănătos;
căindu-se, s-au întors de la rătăcirea lor şi, pocăindu-se, au căzut la picioarele Sfântului Apostol, cerând
iertare. După aceea, sfântul, învăţându-i pe dânşii cuvântul adevărului şi botezându-i în numele Tatălui, al
Fiului şi al Sfântului Duh, i-a făcut pe dânşii robi ai lui Hristos în loc de robi ai diavolului. Încă şi alte
nenumărate minuni a făcut sfântul apostol în cetatea aceea, în numele lui Hristos, dintre care ascultaţi o
preaslăvită minune spre încredinţarea celorlalte.
O femeie oarecare avea un fiu, unul născut, pe care un om duşman l-a ucis apoi s-a făcut nevăzut
şi nu s-a aflat, iar mortul zăcea aruncat în drum. De acest lucru înştiinţându-se apostolul, s-a dus acolo l-a
locul unde era mortul. Şi făcându-i-se milă de mama celui ucis, apoi vrând să atragă şi pe popor spre mai
multă credinţă, prin rugăciune l-a înviat şi l-a dat pe el viu mamei sale. Această minune după ce au văzut-o
sinopenii, cu toţii, împreună cu femeile şi cu copiii, au crezut în Hristos. Atunci apostolul le-a hirotonit acolo
preoţi, pe cei mai iscusiţi din cei ce crezuse, şi aşa după ce a luminat pe cei mai mulţi din sinopeni cu
Sfântul Botez şi i-a făcut popor sfinţit al lui Hristos şi vrednic cu adevărat de turma lui, s-a dus a doua oară
în cetatea Amisonului şi de acolo s-a dus iarăşi la Trapezunda.
Deci, botezând şi pe ceilalţi oameni care mai rămăseseră necredincioşi din întâia propovăduire de
acolo, s-a dus la cetatea Neocezareea şi acolo, asemenea, cuvântul bunei credinţe semănându-l şi pe
mulţi la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu întorcându-i şi cu Sfântul Botez luminându-i, s-a dus de la
Neocezareea în altă cetate ce se numeşte Samosata. Iar în această cetate locuiau în acea vreme oameni
cufundaţi în deşertăciune elinească, iar întru înşelăciunea cea din afară a lumii, erau foarte pricopsiţi. Şi din
pricina înşelăciunii erau neîntorşi către credinţa lui Hristos, fiindcă pentru meşteşugul filosofiei lor, fiecare
se ferea să vorbească cu dânşii.
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Iar dumnezeiescul Apostol Andrei prin râvna propovăduirii, ca pe o ţesătură de păianjen a rupt
împletiturile ritorilor şi le-a arătat lor că înţelepciunea pe care o aveau este deşartă şi n-au cunoştinţă nici
cât un copil mic. Aşa, în puţine zile, cu cuvintele şi cu minunile, pescarul înfruntând învăţătura filosofilor şi
cu lucrările semnelor plecând sufletele acestora, şi către buna credinţă întorcându-i, s-a dus la Ierusalim şi
s-a întâlnit cu ceilalţi apostoli, pentru ca să facă un sobor, cum să se serbeze praznicul Paştelui.
Iar cum că apostolii se adunau în Ierusalim şi făceau sobor pentru pricinile ce se întâmplaseră în
vremurile acelea, poate cineva să cunoască din Faptele Apostolilor, pe care le-a scris dumnezeiescul Luca
Evanghelistul. Căci scrie el acolo în Fapte, capitolul 15, şi zice: "Şi apostolii şi preoţii s-au adunat ca să
cerceteze despre acest cuvânt şi celelalte. Iar după ce s-a sfârşit praznicul, luând cu sine pe apostolul
Matia şi pe Tadeu, care se aflau la Ierusalim pentru aceeaşi pricină, s-au întors la cetatea Edesa", care în
ziua de azi se numeşte Horasan şi este spre părţile răsăritului în hotarele Mesopotamiei.
Deci, acolo puţine zile petrecând apostolul Andrei, pe Matia şi pe Tadeu i-a lăsat să propovăduiască
în părţile acelea, iar el s-a întors în părţile Mării Negre cele dinspre răsărit. Întâi s-a dus în ţara Alanilor,
unde, propovăduind Evanghelia Darului şi pe mulţi întorcând către credinţa cea întru Hristos, s-a mutat la
Avazgi şi, intrând în Sevastopole, cetatea de acolo, îi învăţa şi propovăduia taina lui Hristos şi nenumărate
mulţimi de oameni a întors la cunoştinţa de Dumnezeu.
Însă nici de mântuirea Zachenilor şi a Vosporanilor nu s-a lenevit, ci şi la aceştia a mers şi de vreme
ce pe zacheni i-a aflat cu totul nesupuşi, urând nesupunerea cu sălbăticia acestora, a voit a se duce de la
dânşii, căci erau neprimitori de dumnezeiasca sămânţă a cuvântului lui Dumnezeu şi nevrednici de sfânta
credinţă, iar buna supunere a vosporanilor lăudând-o, s-a dus la dânşii. Vosporanii se numesc toţi aceia
care locuiesc în strâmtoarea Cafa, căci Cafa aceasta de care auzim nu este cetate, ci este un loc în chipul
şi asemănarea Moreii.
La Vosporani a petrecut Sfântul Apostol Andrei multă vreme, căci i-a aflat foarte supuşi şi lesne
primitori de învăţătură a apostolului, în care se povestea că s-au aflat şi nişte icoane de sfinţi închipuiţi cu
ceară şi că dovedeau un meşteşug preaiscusit, cu anevoie de urmat şi cu multă înţelepciune de mâini
făcute, care întrec tot meşteşugul.
Deci, petrecând la Vosporani multă vreme, de acolo Sfântul Andrei s-a dus la Cafa, care se
numeşte Herson, ţară strălucită şi cu mulţi oameni, deşi întru credinţă sănătoasă, nu lesne înfiptă, ci către
alte învăţături lesne primitoare aflându-se. Acolo intrând cu înţelepciune şi propovăduind cuvântul dreptei
credinţe şi făcând minuni, i-a întors la cunoştinţa de Dumnezeu.
În acest chip vânând apostolul pe kersoneni şi, ca pe nişte peşti cuvântători, aducându-i dar lui
Hristos, după pronia lui Dumnezeu s-a mutat de aici şi în părţile cele mai dinăuntru ale Rusiei şi a ajuns
până la râul Niprului; şi în Munţii Kievului a poposit, unde a rămas într-o noapte. A doua zi, sculându-se din
somn, a zis către ucenicii care erau cu dânsul: "Vedeţi aceşti munţi? Credeţi-mă că peste aceştia o să
strălucească darul lui Dumnezeu şi o să se facă cetate mare aici şi multe biserici o să se ridice lui
Dumnezeu şi o să se lumineze cu Sfântul Botez tot pământul Rusiei".
Şi suindu-se pe munţii aceia, i-a binecuvântat şi a înfipt o cruce, mai înainte vestind încredinţarea
poporului aceluia de la scaunul său cel apostolesc, care s-a întemeiat în Bizanţ şi a mers şi prin părţile cele
mai dinăuntru ale Rusiei, până unde este acum marea cetate a Novgorodului.
De acolo s-a întors pe mare iarăşi la cetatea Sinopi. Şi învăţând iarăşi acolo cuvântul Domnului, şi
mai întorcând şi pe ceilalţi oameni, câţi au rămas nebotezaţi din propovăduirea cea dintâi şi pe cei
credincioşi întărindu-i în credinţă, le-a hirotonit episcop al acelui loc pe un apostol din cei şaptezeci, cu
numele Filolog.
De acolo a venit în Bizanţ, care în acea vreme nu era în starea în care se vede în ziua de astăzi, ci
cuprindea numai o părticică - cât este palatul împărătesc -, ci mai pe urmă, Constantin a strălucit-o şi a
adus-o în starea în care se vede acum şi, după numele său, a numit-o "Cetatea lui Constantin".
În această cetate mergând acest mare apostol, a făcut şi acolo asemenea. Căci cu cuvintele sale şi
cu minunile învăţându-i şi cu Sfântul Botez luminându-i, a întors şi pe bizantini la lumina cunoştinţei de
Dumnezeu, făcându-i fii ai luminii prin primirea credinţei. Încă şi o biserică minunată a ridicat în numele
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în mijlocul cetăţii, aşezând-o păzitoare şi apărătoare a dreptei
credinţe de acei împăraţi din vremurile cele mai de pe urmă. Apoi hirotonisindu-le şi episcop pe Sfântul
Stahie, unul din cei şaptezeci de apostoli, de acolo s-a dus în Iraclia Traciei, care este departe de
Constantinopol, spre apus, cale de două zile.
Deci întru această cetate asemenea învăţând şi propovăduind cuvântul lui Dumnezeu şi pe mulţi
întorcându-i la cunoştinţa Darului, le-a hirotonit episcop în locul acela pe Apelin. De acolo a ieşit în cetăţile
şi satele de primprejur, asemenea, învăţând, botezând şi întorcînd pe popoare la credinţa în Hristos,
adevăratul Dumnezeu şi biserici zidind în numele Lui, a făcut din sufletele lor biserici însufleţite ale
Sfântului Duh. Aşa a făcut prin toată Tracia, prin Macedonia şi prin toată Tesalia, prin cea dintâi şi prin cea
de-a doua şi de la Tesalonic până la Licostom şi până la Farsala.
După ce a trecut Tesalia şi Elada, s-a dus în vestitul ostrov al Peloponezului, care acum se numeşte
Moreia. Şi în acest loc este cetatea care în ziua de astăzi se numeşte Paleapatra.
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În această cetate a intrat Sfântul Apostol Andrei şi, ducându-se pedestru, a găzduit în casa unui
om, care se numea Sosie, şi care zăcea în pat, fiind bolnav de o grea boală. Acesta a aflat doctor pe
sfântul, căci, cum a intrat în casa lui şi a pus sfânta lui mână pe dânsul, îndată s-a sculat Sosie sănătos,
neavând nici urmă de boală.
Dar nu numai acesta, ci şi un rob al femeii Maximila, soţia antipatului Patrelor, se afla în zilele
acelea aruncat într-un gunoi al cetăţii, cu totul topit de boală, şi nu mai avea acum nici o nădejde de viaţă.
Sfântul Andrei, fiind ucenic al lui Hristos, la Care nici rob, nici slobod nu se socoteşte prost, ci pe toţi
întocmai îi are, n-a trecut cu vederea pe robul acela, ca să se bântuie cu totul de cumplita boală, ci numai
cu cuvântul zicând: "În numele Domnului nostru Iisus Hristos, pe Care eu Îl propovăduiesc, scoală-te!" Şi
îndată, o, minunile Tale, Hristoase Împărate! s-a sculat cu totul sănătos. Robul acela, mergând la stăpâna
sa, i-a povestit ei toate cele ce i s-au întâmplat.
N-au trecut multe zile la mijloc şi femeia aceea, Maximila, stăpâna robului celui tămăduit, a căzut
într-o boală grea, în aşa fel încât nici meşteşugurile doctorilor nu puteau să-i folosească, nici bogăţia
bărbatului ei nu-i ajungea să o dea pentru doctori, căci bărbatul ei era, precum am zis, domn al locului
aceluia şi se numea Egheat.
Într-o boală ca aceasta aflându-se, şi-a adus aminte de străinul, de săracul, de defăimatul apostol
şi, numaidecât, l-a chemat, şi după ce a venit, a căzut la picioarele lui. Şi ce a făcut apostolul? El şi-a pus
sfânta sa mână pe femeia cea bolnavă şi numaidecât s-a făcut cu totul sănătoasă. Această minune
văzând-o Egheat, a luat multă avuţie şi a aruncat-o la picioarele apostolului, rugându-l să o ia pentru
doctorie.
Dar scopul Sfântului Apostol nu era să strângă bogăţia cea vremelnică, ci bogăţia cea veşnică,
pentru mântuirea poporului şi pentru pocăinţa şi întoarcerea antipatului Egheat. Pentru aceasta sfântul
nicidecum nu a primit, ci mai vârtos a zis: "Dascălul nostru Hristos aşa ne-a poruncit nouă: În dar aţi luat, în
dar să daţi". Acestea zicându-le sfântul şi învăţându-i pe dânşii cuvântul adevărului, s-a dus de la dânşii.
Umblând prin cetate, a văzut zăcând într-un cerdac pe un om slăbănog, care era de multă vreme
bolnav, neputând să umble nicidecum, nici să se mişte şi nu avea nici un om care să-l îngrijească. Iar
sfântul şi pe acesta numai cu numele lui Hristos l-a făcut sănătos. Şi nu numai minunile acestea le-a făcut
Sfântul Apostol Andrei acolo, ci şi ochii multor orbi i-a deschis. Pe un om lepros, care zăcea afară din
cetate pe gunoi, ca Iov cel de demult, şi pe acela l-a tămăduit, numai cât l-a botezat în mare în numele
Sfintei Treimi; şi acela, după ce s-a botezat şi s-a însănătoşit, s-a făcut următor al apostolului şi
propovăduia cu mare glas tuturor, prin puterea lui Hristos.
Astfel, apostolul cu cuvintele sale, cu minunile şi cu semnele întorcând la cunoştinţa de Dumnezeu
pe tot poporul care era în toată Ahaia, făcându-i turmă a lui Hristos şi popor sfânt, se bucura şi se veselea
cu duhul, slăvind pe Dumnezeu. După aceasta, singură mulţimea creştinilor care crezuseră a surpat
capiştile idoleşti, a zdrobit pe idoli şi a ars cărţile cele elineşti ca pe nişte pricini ale rătăcirii oamenilor, dând
cu aceasta o pildă de adeverire a credinţei lor celei adevărate. Apoi, adunându-şi avuţia lor, au aruncat-o la
picioarele Apostolului.
Iar el a lăudat osârdia lor şi socoteala cea bună a primit-o, iar avuţia nu a primit-o. Ci le-a poruncit,
pe unele să le împartă la cei lipsiţi şi săraci, iar pe altele să le cheltuiască la zidirea bisericii, care în puţine
zile s-a săvârşit. Şi se adunau acolo creştini, unde se slujea Sfânta Liturghie şi se sfinţeau de episcopii şi
de preoţii cei hirotoniţi de Sfântul Apostol Andrei, ascultând şi învăţătura cea de miere izvorâtoare a
sfântului. Fiindcă, totdeauna îi învăţa din cărţile lui Moise şi din ale proorocilor şi dovedea cum că unul şi
acelaşi purtător de lege este şi al Aşezământului celui vechi şi al celui Nou, care la sfârşitul veacului S-a
pogorât din cer şi S-a întrupat din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, pentru
mântuirea neamului omenesc.
Dar în timp ce s-au făcut acestea, antipatul Egheat - despre care mai înainte am zis că avea femeie
pe Maximila, pe care a tămăduit-o apostolul -, s-a dus la Roma, la Cezarul, ca să-şi dea seama pentru
slujba împărătească pe care o avea şi să se sârguiască ca să-şi ia iarăşi stăpânirea sa. Iar fratele său,
Stratoclis cu numele, care era înţelept şi învăţat şi care abia venise atunci de curând de la Atena, unde
fusese pentru învăţăturile filosofice, a rămas epitrop în locul lui. Şi avea un rob credincios şi preaînţelept,
pe care îl iubea foarte mult. Pe acesta, în acele zile, l-a apucat un drac înfricoşat şi era vedere pricinuitoare
de multă jale. Acestea văzându-le Stratoclis, plângea, se supăra, se amăra şi căuta doctor spre tămăduirea
acestei boli. Însă, să vedeţi iconomia lui Dumnezeu, cum aduce pe om la cunoştinţa adevărului.
Auzind Maximila, femeia antipatului, pricina aceasta, l-a vestit aşa: "Pentru ce tu fratele bărbatului
meu şi cumnate, având în mâinile tale doctor fără de plată te întristezi şi te necăjeşti? Aici este un om străin
şi sărac cu numele de Andrei, pe acela dacă îl vei chema, fără plată într-un ceas poate şi pe robul tău cel
credincios să-l tămăduiască şi pe tine de supărarea aceasta să te mângâie şi să te veselească. Căci şi eu,
precum ai auzit, cât de cumplită boală aveam încât şi de viaţă mă deznădăjduisem şi numai cu un cuvânt al
lui sunt acum sănătoasă".
Acestea auzind Stratoclis, îndată a chemat pe sfântul. Şi numai cum a intrat apostolul lui Hristos,
îndată a ieşit dracul şi s-a dus din locul acela. Şi s-a făcut sănătos şi înţeleptul rob, cel mai înainte legat cu
lanţuri de fier.
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Această minune dacă a văzut-o Stratoclis şi Maximila îndată au anatematizat înşelăciunea
elinească şi s-au făcut creştini, botezându-i apostolul. De atunci erau nedespărţiţi de sfântul şi în toate
zilele învăţau de la dânsul cunoştinţa cea mai desăvârşită a tainei sfintei credinţe creştineşti.
Acestea astfel făcându-se, s-a întors şi Egheat, antipatul, de la Roma. Şi după câteva zile a vrut
să-şi cunoască femeia sa. Iar ea, fiind botezată şi nevrând să se împărtăşească cu bărbatul ei cel
necredincios şi nebotezat, întâi s-a prefăcut că este bolnavă. Iar după câteva zile, pentru că a văzut că nu
se poate ascunde până la sfârşit, s-a arătat. Căci famenii au arătat bărbatului ei şi au zis: "Ea, de când tu
te-ai dus la Roma, nici bucatele de mai înainte nu le mai mănâncă, nici marilor zei nu se închină, ci cu totul
s-a pironit cu socoteala şi cu scopul ei, de un oarecare om bătrân şi străin care este aici. "
Acestea dacă le-a auzit Egheat, cu totul s-a îndrăcit de mânie, şi cu totul şi-a ieşit din minţi. Ocăra şi
înfricoşa şi numai un scop avea: cum să omoare pe Apostolul Andrei. Deci, câtăva vreme l-a pus în
temniţă, până când va socoti cu ce moarte îl va omorî. Iar la miezul nopţii, Stratoclis, luând pe cumnata sa
Maximila şi pe alţii, care erau mai sârguitori în credinţă dintre cei ce crezuseră, s-au dus în temniţa care era
pecetluită cu pecetea lui Egheat şi pe care ostaşii cu grijă o străjuiau.
Deci acolo ducându-se, încetişor au bătut la uşă încât să audă sfântul. Auzindu-i sfântul, cu
rugăciunea a deschis uşa temniţei şi au intrat înăuntru. Atunci Stratoclis şi Maximila au căzut la picioarele
sfântului, rugându-se şi cerând ca să-i întărească şi să-i împuternicească în credinţa lui Hristos. Iar sfântul
multe zicând, i-a învăţat cele cuviincioase şi i-a sfătuit, iar pe Stratoclis hirotonindu-l episcop al
Paleopatrelor, i-a trimis pe dânşii cu pace. Ducându-se ei, Sfântul Andrei iarăşi cu rugăciunea închizând
uşile temniţei, precum erau şi mai înainte pecetluite, şedea înăuntru aşteptând hotărârea păgânului Egheat.
Deci, antipatul, văzând că femeia lui Maximila, cu totul s-a lepădat de dânsul, aprinzându-se de
mânie, a hotărât asupra Sfântului Apostol moarte de cruce. El socotea căci cu aceasta va supăra pe
Sfântul Andrei, dar nu ştia că o moarte ca aceasta era bucurie, veselie şi viaţă veşnică a sfântului, căci
vrea să se facă împreună părtaş al patimilor lui Hristos, dascălul lui.
Pentru aceasta, ducându-l ostaşii ca să-l răstignească, văzând crucea a lăudat-o pe dânsa, ca pe
una ce avea să se facă pricină a suirii lui la cer. Apoi pe creştinii cei ce s-au aflat acolo, învăţându-i şi
întărindu-i, s-a suit pe cruce bucurându-se, iar ostaşii lui Egheat, făcând voia domnului lor, au pironit pe
cruce mâinile şi picioarele apostolului, pentru care lucru preoţii şi diaconii din Ahaia au scris aşa:
"Pătimirea Sfântului Apostol Andrei, pe care noi am văzut-o cu ochii noştri, toţi preoţii şi diaconii
bisericilor Ahaiei, scriem tuturor Bisericilor, care sunt la Răsărit şi la Apus, la Miazăzi şi la Miazănoapte,
care sunt alcătuite şi zidite în numele lui Hristos, pace vouă şi tuturor celor ce cred întru Unul desăvârşit
Dumnezeu în Treime, întru adevăratul Părintele Cel nenăscut, întru adevăratul Fiul Cel născut, întru
adevăratul Sfântul Duh, Care din Tatăl purcede şi întru Fiul se odihneşte. Căci această credinţă am învăţat
de la Sfântul Andrei, apostolul lui Hristos, a cărui pătimire noi văzând-o, am biruit şi după cât am putut o
istorisim".
Antipatul Egheat, întorcându-se de la Roma cu stăpânire înnoită şi intrând în cetatea Patrelor, a
început a sili pe cei ce credeau în Hristos să aducă jertfe idolilor.
Acestuia, ieşindu-i înainte Sfântul Andrei, i-a zis: "Ţi se cade ţie, judecător fiind al poporului, a
cunoaşte pe Judecătorul tău, care este în cer, şi cunoscându-L pe El, să te închini Lui şi, închinându-te
adevăratului Dumnezeu, să te întorci de la aceia care nu sunt dumnezei".
Iar Egheat a zis către dânsul: "Au tu eşti Andrei care risipeşti locaşurile zeilor şi sfătuieşti pe popor
să primească credinţa cea vrăjitorească, care de curând s-a arătat şi pe care împăraţii Romei au poruncit
să o piardă?"
Sfântul Andrei a zis: "Împăraţii Romei încă nu au cunoscut aceasta, că Fiul lui Dumnezeu venind pe
pământ pentru mântuirea oamenilor întru adevăr a arătat cum că idolii aceia, nu numai că nu sunt
dumnezei, ci draci necuraţi şi vrăjmaşi ai neamului omenesc, care îi învaţă pe oameni şi îi îndeamnă spre
toată necurăţia. Căci mâniind pe Dumnezeu să se întoarcă de la dânşii şi să nu-i asculte. Iar când se va
mânia Dumnezeu asupra lor şi se va întoarce de la oameni, atunci diavolii îi iau pe ei sub a lor stăpânire şi
până întru atât îi amăgesc pe dânşii încât îi scot goi cu totul de faptele bune, nimic altceva având, decât
păcatele lor pe care le duc cu ei".
Egheat a zis: "Aceste cuvinte băbeşti şi deşarte, când le propovăduia Iisus al vostru, iudeii l-au
pironit pe cruce". Sfântul Andrei a răspuns: "O, de ai fi voit a cunoaşte taina Crucii, cum Ziditorul neamului
omenesc, pentru dragostea Sa către noi, a răbdat Crucea, nu fără de voie, ci de bunăvoie, pentru care eu
însumi sunt martor, cum că şi vremea patimilor Sale o ştia mai dinainte şi mai dinainte ne-a spus despre
Învierea Sa, cea de a treia zi şi la cina cea mai de pe urmă împreună cu noi şezând, ne-a spus despre
vânzătorul Său, ne-a spus şi despre cele ce aveau să fie asupra Sa. Şi ştiind locul acela, în care era să fie
dat iudeilor, de bunăvoie a venit". Iar Egheat a zis: "Mă minunez de tine, căci om înţelept fiind tu, urmezi
Aceluia pe care în orice chip, cu voie, ori fără voie, îl mărturiseşti că a fost răstignit pe cruce".
Apostolul a răspuns: "Mare este taina Sfintei Cruci şi, dacă vei voii să asculţi, eu îţi voi povesti ţie".
Iar el a răspuns: "Nu este aceea taină, ci pedeapsă a făcătorilor de rele". Sfântul Andrei a răspuns: "Acea
pedeapsă este taina înnoirii oamenilor, numai să voieşti a mă asculta cu îndelungă răbdare".
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Egheat a zis: "Iată, te ascult pe tine cu îndelungă răbdare, însă şi tu, de nu vei face ceea ce eu îţi
poruncesc, aceeaşi taină a Crucii, asupră-ţi vei purta". Iar apostolul a zis: "De m-aş fi temut eu de
pedeapsa Crucii nu aş fi lăudat Crucea niciodată". Egheat a zis: "Precum din nebunia ta lauzi Crucea, aşa
dintru îndrăzneala ta nu te temi de moarte".
Apostolul a răspuns: "Nu din îndrăzneală, ci din credinţă nu mă tem de moarte. Căci moartea
drepţilor este cinstită, iar a păcătoşilor este cumplită. Deci, eu voiesc ca să asculţi taina Crucii, şi
cunoscând adevărul să crezi şi, crezând, să-ţi afli sufletul tău". Egheat a zis: "Acel lucru se află care a
pierit? Au doar a pierit sufletul meu că îmi porunceşti a-l afla pe el printr-o credinţă pe care nu o ştiu în ce
fel este?"
Sfântul Andrei a răspuns: "Aceasta este care o vei învăţa de la mine, căci eu îţi voi arăta ţie
pierderea sufletelor omeneşti, ca să cunoşti mântuirea lor, care prin cruce s-a lucrat. Omul cel dintâi prin
călcarea poruncii, adică prin lemn a adus moartea în lume şi se cădea neamului omenesc ca prin pătimirea
cea de pe lemn, să se izbăvească de moarte. Şi precum din pământul cel curat era zidit omul cel dintâi,
care a adus moartea prin lemnul încălcării de poruncă, aşa se cădea a se naşte Hristos din Fecioara cea
curată, om desăvârşit, Care este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a zidit pe omul cel dintâi şi a înnoit viaţa cea
veşnică, pe care toţi oamenii o pierduseră şi prin lemnul Crucii să se întoarcă de la lemnul poftei, spre care
omul cel dintâi, întinzându-şi mâinile, a greşit, aşa se cădea ca Fiul lui Dumnezeu să-şi întindă pe Cruce
mâinile Sale cele nevinovate, pentru neînfrânarea mâinilor omeneşti. Pentru hrana cea dulce a lemnului
celui oprit, să guste fierea amară şi luând asupra Sa moartea noastră, să ne dea nemurirea Sa".
După acestea Egheat a zis: "Aceste cuvinte povesteşte-le acelora care te ascultă, iar tu de nu vei
asculta porunca mea şi de nu vei aduce jertfă zeilor, apoi bătându-te cu toiege, te voi răstigni pe Crucea pe
care tu o lauzi".
Sfântul Andrei a răspuns: "Eu Unuia, Adevăratului şi Atotputernicului Dumnezeu, în toate zilele îi
aduc, nu fum de tămâie, nici carne de boi, nici sânge de ţapi, ci pe Mielul cel fără de prihană, care S-a jertfit
pe altarul Crucii, cu al Cărui preacinstit Trup se împărtăşeşte tot poporul cel credincios şi bea Sângele Lui,
pe când Mielul acesta rămâne întreg şi viu. Deşi cu adevărat se înjunghie şi cu adevărat Trupul Lui de toţi
se mănâncă şi Sângele Lui de toţi se bea, însă, precum zic, totdeauna petrece întreg, fără de prihană şi
viu". Egheat a zis: "Cum poate fi aceasta?"
Sfântul Andrei a răspuns: "Dacă voieşti să ştii, fă-te ucenic, ca să înveţi aceea pentru care întrebi".
Egheat a zis: "Eu acea învăţătură de la tine cu chinuri o voi cerca". Apostolul a răspuns: "Mă mir de tine, că
tu, om înţelept fiind, grăieşti cele nebune. Dar oare vei putea, ispitindu-mă cu munci, să cunoşti de la mine
Tainele lui Dumnezeu? Ai auzit taina Crucii, ai auzit şi taina Jertfei! De vei crede că Dumnezeu Cel răstignit
de iudei este Dumnezeu adevărat, atunci îţi voi arăta cum, omorât fiind trăieşte şi cum jertfit fiind şi mâncat,
petrece întreg întru Împărăţia Sa". Egheat a zis: "Dacă este omorât, şi de oameni este mâncat, precum zici,
apoi cum poate fi viu şi întreg?" Apostolul a răspuns: "Dacă vei crede cu toată inima ta, vei putea cunoaşte
această Taină; iar de nu vei crede, nu vei cunoaşte niciodată această taină".
Atunci Egheat, mâniindu-se, a poruncit să arunce pe apostol în temniţă. Şi aruncat fiind sfântul în
temniţă, s-a adunat la dânsul mult popor din toată latura aceea şi voia să-l ucidă pe Egheat, iar pe Sfântul
Andrei să-l scoată din temniţă. Iar Sfântul Apostol i-a oprit pe dânşii, învăţându-i şi grăind: "Nu prefaceţi
pacea Domnului nostru Iisus Hristos întru tulburare diavolească, că Domnul nostru Iisus Hristos, dându-se
pe Sine spre moarte, a arătat toată răbdarea şi împotrivă n-a grăit, nici n-a strigat, nici nu s-a auzit glasul
Lui în uliţe. Deci şi voi, tăceţi şi fiţi în pace.
Şi nu numai să nu faceţi împiedicarea muceniciei mele, ci şi voi singuri să vă gătiţi ca nişte buni
nevoitori şi ostaşi ai lui Hristos, a nu vă teme de îngrozirile tiranului, ci a purta cu răbdare pe trupurile
voastre rănile ce vi se vor aduce asupra voastră de chinuitori. Că de este nevoie a se teme cineva de frică,
apoi se cuvine a se teme de frica aceea care nu are sfârşit. Pentru că frica şi îngrozirile de la oameni sunt
asemenea fumului, că arătându-se îndată se sting. Şi de dureri dacă voim a ne teme, apoi se cuvine a ne
teme de acelea ce nu au sfârşit niciodată.
Căci durerile acestea vremelnice, deşi sunt mici, cu înlesnire se rabdă, iar dacă sunt mari, apoi
degrabă ieşind sufletul din trup, singure se sfârşesc. Durerile acelea sunt cumplite, care sunt acolo veşnice,
unde este plângerea cea neîncetată, strigare, tânguire şi munci fără de sfârşit, spre care Egheat nu se
teme a merge. Deci fiţi gata spre aceasta mai vârtos, ca prin supărările acestea vremelnice să treceţi spre
bucuria cea veşnică, unde vă veţi veseli totdeauna cu Hristos şi veţi împărăţi cu El".
Astfel Sfântul Andrei, toată noaptea a petrecut-o învăţând pe popor. Iar a doua zi antipatul Egheat a
şezut la judecată şi a adus înaintea sa pe Sfântul Andrei şi a zis către dânsul: "Oare socotit-ai să-ţi laşi
nebunia ta şi să nu mai propovăduieşti pe Hristos, ca să poţi a te veseli cu noi în această viaţă? Căci mare
nebunie este de a se duce cineva de bunăvoie spre chinuri şi spre foc". Sfântul Andrei a răspuns: "A mă
veseli împreună cu tine, voi putea numai când tu vei crede în Hristos şi te vei lepăda de idoli; căci pe mine
Hristos m-a trimis în partea aceasta în care mult popor am câştigat Lui".
Egheat a zis: "Deci pentru aceasta te silesc spre jertfe, ca cei amăgiţi de tine să lase deşertăciunea
învăţăturii tale şi să aducă jertfele cele plăcute zeilor. Căci nu este cetate în Ahaia în care să nu fi pustiit
lăcaşurile zeilor.
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Deci acum se cuvine ca iarăşi prin tine să se înoiască cinstea lor, ca cei mâniaţi prin tine, tot prin
tine să fie îmblânziţi şi tu să petreci întru dragostea noastră cea prietenească. Iar dacă nu, apoi multe feluri
de chinuri vei lua, pentru necinstea care prin tine s-a făcut lor, şi vei fi spânzurat pe Crucea pe care tu o
lauzi".
La acestea Sfântul Andrei a răspuns: "Ascultă, fiule al pierzării, paiule gătit pentru focul cel veşnic,
ascultă-mă pe mine sluga Domnului şi apostolul lui Iisus Hristos, că până acum am vorbit cu tine cu
blândeţe vrând a te învăţa sfânta credinţă, că doar după cum ai înţelegere, să cunoşti adevărul lepădândute de idoli, să te închini Dumnezeului Celui ce locuieşte în ceruri. Dar de vreme ce tu petreci în întuneric şi
socoteşti că eu mă tem de chinurile tale, apoi găteşte asupra mea chinuri de acelea ce ştii tu că sunt mai
grele, căci cu atât voi fi mai bine primit Împăratului meu cu cât mai grele chinuri voi răbda pentru El".
Atunci a poruncit Egheat, ca, întinzându-l pe pământ, să-l bată. Şi după ce s-au schimbat de şapte
ori câte trei cei ce-l băteau, l-au ridicat pe Sfântul Andrei şi l-au dus la judecător, care a zis către dânsul:
"Andreie, ascultă-mă pe mine, nu-ţi vărsa sângele în deşert, că de nu mă vei asculta, apoi pe cruce te voi
răstigni". Sfântul Andrei a răspuns: "Eu sunt rob Crucii lui Hristos, şi mai mult doresc moartea Crucii, decât
să mă izbăvesc de chinuri, de care nicidecum nu mă tem; iar tu vei putea scăpa de chinurile cele veşnice
care te aşteaptă, dacă ispitind răbdarea mea, vei crede în Hristos, căci eu mai mult pentru pierzarea ta mă
mâhnesc, decât tu pentru pătimirea mea. De vreme ce pătimirile mele vor fi numai într-o zi, sau cel mult
două şi vor sfârşi, iar patimile tale nici după o mie de ani nu vor avea sfârşit. De aceea nu-ţi mai înmulţi
patimile, nici îţi mai aprinde focul cel veşnic".
Deci, mâniindu-se Egheat, a poruncit să-l răstignească pe Sfântul Andrei pe cruce, legându-i
mâinile şi picioarele, că nu voia să-l pironească cu piroane, ca să nu moară degrabă, ci să-l spânzure aşa
legat ca mai mult chin să pătimească şi să sufere.
Deci, slugile ighemonului, ducând pe sfântul la răstignire, alerga poporul, strigând: "Ce a greşit omul
acesta drept şi prietenul lui Dumnezeu? Pentru ce îl duc la răstignire?" Iar Sfântul Andrei ruga poporul, ca
să nu facă împiedicare pătimirii lui. Căci mergea cu veselie şi neîncetat învăţa pe popor. Iar după ce a venit
la locul lui, în care era să-l răstignească, văzând de departe crucea gătită pentru dânsul, a strigat cu glas
mare:
"Bucură-te, Cruce sfinţită cu trupul lui Hristos şi cu mădularele Lui ca nişte mărgăritare împodobite,
căci mai înainte de a se răstigni Domnul pe tine, erai înfricoşată oamenilor, iar acum eşti iubită şi cu dorire
primită. Căci cunosc credincioşii câtă bucurie ai în tine şi ce fel de răsplătire li se pregăteşte pentru tine. Eu
cu îndrăzneală şi cu bucurie vin către tine; deci tu cu veselie primeşte-mă pe mine, că sunt ucenic al
Aceluia Care a fost spânzurat pe tine. Primeşte-mă, că totdeauna te-am dorit şi am poftit a te îmbrăţişa. O,
preabună Cruce, care ţi-ai câştigat frumuseţea şi bunacuviinţă din mădularele Domnului meu. Ceea ce eşti
de mult dorită şi cu osârdie iubită, pe care neîncetat te-am căutat şi abia acum te-am aflat gătită după
dorirea inimii mele. Deci ia-mă pe mine dintre popor, şi mă dă Învăţătorului meu, ca prin tine să mă
primească Cel ce prin tine m-a răscumpărat pe mine".
Acestea zicând şi-a dezbrăcat de pe sine hainele şi le-a dat chinuitorilor, iar ei l-au înălţat pe Cruce,
legându-i mâinile şi picioarele cu frânghii, l-au răstignit şi l-au spânzurat. Şi stătea împrejurul lui mulţime de
popor, ca la douăzeci de mii, întru care era şi Stratoclis, fratele lui Egheat, care striga împreună cu poporul:
"Cu nedreptate pătimeşte acest bărbat sfânt". Iar Sfântul Andrei întărea pe cei ce credeau în Hristos, îi
îmbărbăta spre răbdarea muncilor vremelnice, învăţându-i că nu este vrednică nici o muncă a vremii de
acum, pe lângă răsplătirea bunătăţilor celor ce vor să fie.
Apoi a alergat tot poporul la curtea lui Egheat strigând şi zicând: "Nu se cuvine a pătimi acestea,
acest om sfânt, cinstit şi învăţător bun, cu bun şi blând obicei şi înţelept, ci se cade a fi coborât de pe cruce,
căci iată este a doua zi de când este spânzurat pe cruce şi nu încetează învăţând dreptatea".
Atunci Egheat, temându-se de popor, a alergat împreună cu dânşii ca să coboare pe Sfântul Andrei
de pe cruce. Iar Sfântul Andrei, văzând pe Egheat, a zis către dânsul:
"Egheat, pentru ce ai venit? Dacă voieşti să crezi în Hristos, apoi, precum ţi-am făgăduit, ţi se va
deschide uşa darului. Iar dacă numai pentru aceasta ai venit, ca să mă dezlegi de pe cruce, apoi să ştii că
eu, până voi fi viu, nu voiesc să fiu coborât de pe cruce, căci acum văd pe Împăratul meu, acum mă închin
lui, acum stau înaintea lui şi mă bucur; iar pentru tine mă mâhnesc şi-mi pare rău, că te aşteaptă pierzarea
cea veşnică, care este gătită şi te aşteaptă pe tine. Deci, îngrijeşte-te pentru tine, până când este în
puterea ta, ca nu în vremea aceea să începi, când nu-ţi va fi ţie cu putinţă".
Şi vrând slugile să-l dezlege, nu puteau a se atinge de dânsul, apoi şi cealaltă mulţime a oamenilor
care veniseră acolo, se sârguiau unii după alţii ca să-l dezlege, cu toate acestea n-au putut, căci păreau
mâinile lor ca moarte. După acestea, Sfântul Andrei a strigat cu glas mare: "Doamne Iisuse Hristoase, nu
mă lăsa să fiu dezlegat de pe crucea pe care sunt spânzurat pentru numele Tău, ci primeşte-mă.
Învăţătorul meu, care Te-am iubit, care Te-am cunoscut şi care Te-am mărturisit în toată viaţa mea, şi
acum încă Te mărturisesc, care doresc a Te vedea şi prin care sunt ceea ce sunt; primeşte Doamne Iisuse
Hristoase în pace sufletul meu, căci acum este vremea a veni şi a Te vedea pe Tine cel dorit. Primeşte-mă
bunule Învăţător, şi nu porunci a fi pogorât de pe cruce, mai înainte până nu vei lua sufletul meu".
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Zicând el acestea, iată o lumină mare din cer l-a strălucit ca un fulger, pe care toţi o vedeau şi de jur
împrejur l-a strălucit pe el, încât nu era cu putinţă ochiului omenesc, celui de tină, a privi spre dânsa. Şi a
petrecut acea lumină cerească strălucindu-l ca la o jumătate de ceas; şi când lumina a dispărut, atunci şi
Sfântul Apostol şi-a dat sufletul său cel sfânt şi împreună cu dânsa s-a dus ca să stea înaintea Domnului.
Şi aşa s-a sfârşit sfântul bătrân, fiind plin de zile, că a trăit ca la optzeci de ani. Că aşa se cădea, ca
adevăratul ucenic a lui Hristos, apostol fiind, cu sfârşit mucenicesc să-şi săvârşească drumul propovăduirii.
Iar urâtul de Dumnezeu Egheat, de îndrăcire fiind cuprins, de demonii cei slujiţi şi cinstiţi de dânsul,
vrednice răsplătiri a luat, că s-a suit într-un deal înalt şi de acolo căzând jos păgânul, s-a zdrobit şi - după
cum a zis dumnezeiescul David -, s-au risipit oasele lui lângă iad.
Iar Stratoclis şi Maximila, care era de bun neam şi fată a unui senator, care crezuse în Hristos,
pogorând cinstitul şi sfântul trup al apostolului de pe cruce şi cu miruri ungându-l, l-au pus în loc însemnat.
Deci, Stratoclis împărţind la săraci toată avuţia fratelui său Egheat şi zidind episcopie din avuţia sa, pe locul
în care au pus trupul sfântului, acolo şi-a petrecut cealaltă parte din viaţa sa, bine păscând turma
încredinţată lui. Asemenea şi Maximila, împărţind cea mai mare parte din bogăţia sa săracilor, şi-a oprit o
parte cu care a zidit două mânăstiri: una de călugări şi alta de călugăriţe.
Şi astfel cu plăcere de Dumnezeu vieţuind ea, s-a dus la veşnicele locaşuri, în locul lucrurilor celor
pământeşti şi stricăcioase dobândind frumuseţile cele cereşti şi nestricăcioase.
Iar moaştele Sfântului Apostol Andrei au rămas în episcopia din Paleapatra mulţi ani, făcând
neîncetat minuni şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa, până în zilele marelui Constantin, întâiul
creştin între împăraţi, care a avut trei fii: Constantie, Constantin şi Consta. Doi din fii săi au luat fiecare câte
o parte din împărăţia sa. Consta a luat Roma, Constantin Portugalia, iar Constantie, al treilea fiu, a luat
Constantinopolul, adică scaunul tatălui său.
Deci, acest Constantie, a primit în inima sa o dorire bună şi de suflet folositoare. A dorit să aducă în
Constantinopol moaştele Sfinţilor Apostoli, ale lui Andrei, Luca şi Timotei şi să le aşeze în biserica Sfinţilor
Apostoli, pe care o zidise tatăl său, marele Constantin. În acea vreme Sfântul Artemie, care a mărturisit
credinţa mai pe urmă, în vremea lui Iulian Paravatul, era domn şi augustalie în Alexandria, şi pe dânsul l-a
socotit vrednic de o slujbă ca aceasta. Deci l-a chemat la sine şi i-a poruncit ca unui vrednic, să-i slujească
în această lăudată slujbă.
Apoi s-a dus Sfântul Artemie şi a luat de la Efes moaştele Sfântului Apostol Timotei, pe ale Sfântului
Apostol Luca, de la Tivele Beoţiei, iar de la Paleapatra a luat cinstitele şi sfintele moaşte ale Sfântului
Apostol Andrei.
Şi aşa le-a adus cu mare cinste la împăratul Constantie în Constantinopol. Iar împăratul primindu-le
şi cu multă evlavie închinându-se lor, apoi cu dragoste sărutându-le, le-a aşezat în prea vestita şi luminata
biserică a Sfinţilor Apostoli, în partea cea de-a dreapta Sfântului Altar şi acolo au fost închinate şi cinstite
de cei binecredincioşi, cât timp au avut creştinii împărăţie. Iar când a fost prădat Constantinopolul, s-au
împărţit sfintele moaşte în mâinile binecredincioşilor creştini.
Aceasta este viaţa şi petrecerea Sfântului Apostol Andrei, acestea sunt povestirile cele după
puterile noastre, despre ucenicul lui Hristos, cel întâi chemat. Aşa a petrecut sfântul, aşa s-a nevoit, aşa a
schimbat vânarea de peşti pe vânarea de oameni, aşa a dobândit împărăţia cerului şi acum se odihneşte şi
se veseleşte întru împărăţia cea rânduită de Învăţătorul său, după cum singur I s-a făgăduit zicând: Și Eu
vă făgăduiesc vouă, precum mi-a făgăduit Mie Tatăl Meu, împărăţie.
Acum şade la masa cea gătită lui, după făgăduinţa cea nemincinoasă,ca să mâncaţi şi să beţi la
masa Mea, întru Împărăţia Mea. Şi se roagă neîncetat pentru noi, cei luminaţi prin propovăduirea lui, ca de
păcate pocăindu-ne şi curăţindu-ne să ne învrednicim şi noi aceleiaşi Împărăţii, cu darul Domnului nostru
Iisus Hristos, căruia I se cuvine toată slava şi închinăciunea, împreună şi Părintelui Său, Celui fără de
început, şi Preasfântului, Bunului şi de viaţă făcătorului Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Sursa: "Viața și Acatistul Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României", Editura
Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române, 2012
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SFINTE MOAȘTE
Moaştele Sfântului Apostol Andrei
de la Mănăstirea Sfântului Andrei, Dobrogea
Părticică din Crucea Sf. Andrei se află la:
• Catedrala Episcopală Sf. Ierarh Nicolae din Galaţi,
Str. Domnească Nr. 104.
Fântâna Sfântului Andrei:
• Mănăstirea Dervent, Sat Galiţa, Com. Lipniţa, jud.
Constanţa (traseul de 114 km este acesta:
Constanţa - Valul lui Traian, 15 km, Valul lui Traian Basarabi, 3 km, Basarabi - Cobadin, 18 km,
Cobadin - Adamclisi, 26 km, Adamclisi - Ion Corvin,
15 km, Ion Corvin - Băneasa, 14 km, Băneasa Lipniţa, 13 km, Lipniţa - Mănăstirea Dervent, 10 km).
Părticele din Moaştele Sfântului se află la:
• Paraclisul cu hramurile "Învierea Domnului", "Icoana Maicii Domnului - Prodromița" și "Sfântul Ioan Gură
de Aur" din apropierea șantierului Catedralei Mântuirii Neamului;
• Biserica Mitropoliei din Iaşi. Tot aici se gaseşte şi un crucifix cuprinzând o părticică din crucea pe care a
fost martirizat Sf. Ap. Andrei; Aducerea Sfintelor Moaşte la Iaşi (12 octombrie 1996)
• Mănăstirea Recea, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, la 21 km SV de Focşani şi la 17 km nord de
Râmnicu Sărat;
• Părticele din moaştele Sfântului sunt într-un Crucifix, alături de alte Sfinte moaște, Crucifix care se află la
Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava; Acces - se poate ajunge prin Vatra Dornei sau pe Valea
Bistriţei; Rutier - DN17B Vatra Dornei, spre sud-est, prin Ortoaia (9 km) Rusca (3 km) - sat Chiril (11,5 km).
Pentru pelerinii care nu vin cu maşina personal - mergeţi cu trenul până la Vatra Dornei şi de la Autogară
se ia autobuzul pe traseul Dorna Arini-Chiril şi de la pod se urcă pe muntele Rarău (numai pe drumul
asfaltat); după 4 kilometri se află o troiţă (Cruce), de la care se merge pe drumul neasfaltat din dreapta 800
metri şi se ajunge la Sfânta Mănăstire Rarău;
• Mănăstirea Peştera Sf. Apostol Andrei, Dobrogea, (de la Cernavodă spre sud în direcţia Ostrov, pe un
drum aproape de cursul Dunării, până la comuna Ion Corvin. De la ieşirea din această comună, pe un drum
lateral cu indicator, la cca. 3-4 km, se află binecuvântatul locaş);
• Mănăstirea Dervent, Sat Galiţa, Com. Lipniţa, jud. Constanţa (traseul de 114 km este acesta: Constanţa Valul lui Traian, 15 km, Valul lui Traian - Basarabi, 3 km, Basarabi - Cobadin, 18 km, Cobadin - Adamclisi,
26 km, Adamclisi - Ion Corvin, 15 km, Ion Corvin - Băneasa, 14 km, Băneasa - Lipniţa, 13 km, Lipniţa Mănăstirea Dervent, 10 km);
• Mănăstirea Samurcăşeşti, în extrema de vest a Bucureştilor, pe raza comunei Ciorogârla la 20 km de
Bucureşti;
• Mănăstirea Sf. Nicolae-Mihai Vodă, Bucureşti, Str. Sapienţei Nr. 4 (la câteva sute de metri de staţia de
metrou Izvor);
• Biserica Sfânta Vineri Pajura, Bucureşti, Str. Băiculești Nr. 27, sector 1;
• Mănăstirea Sitaru, Mănăstirea Sitaru este situată în nord-estul județului Ilfov, în pădurea din apropierea
satului Sitaru din comuna Grădiștea - mai este cunoscută și sub numele de Mănăstirea Balamuci;
• Biserica Sf. Nicolae Rusă (a studenţilor), Bucureşti, Str. Ion Ghica Nr. 9, lângă Universitate;
• Biserica Ortodoxă din Viena, Wien, Simmeringer Hauptstrasse 161, 1110;
• Catedrala Episcopală Sf. Ierarh Nicolae din Galaţi, Str. Domnească Nr.104;
• Mănăstirea Stavropoleos, Bucureşti, Str. Stavropoleos Nr.4, (se află în apropiere de str. Lipscani);
• Mănăstirea Sihăstria, com. Vânători, jud. Neamţ, (22 km de Tg. Neamţ pe şoseaua care merge spre
Vatra Dornei);
• Biserica Sf. Andrei, Bucureşti, şos. Chitilei Nr. 138;
• Mănăstirea Duminica Sfinţilor Români, Bucureşti, şos. Olteniţei Nr. 255, lângă comuna Popeşti-Leordeni;
• Biserica Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou, Suceava, (B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.21);
• Mănăstirea Secu, la cca. 22 km de oraşul Targu Neamţ, pe valea pârâului Secu (DC 160), ce se
deschide în stânga soşelei care duce spre Pipirig şi Poiana Largului peste Muntele Petru Vodă;
• Mănăstirea Brâncoveni, com. Brâncoveni, jud. Olt (este situată la 20 km sud-vest de Slatina, la sud de
Piatra Olt, în zona şoselei Slatina-Caracal, şi la 6 km de halta Pârşcoveni, de pe linia ferată Piatra OltCaracal);
• Parohia Sf. Mina si Sf. Pantelimon, cu sediul in Mangalia, Incinta Spital;
• Șinca Veche-Schitul Sfântul Nectarie.
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SFÂNTUL CUVIOS GHEORGHE DE LA CERNICA
(3 decembrie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA:

Următor al cuvioşilor părinţi şi împlinitor al virtuţilor sihăstreşti, rugător
neîncetat şi înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase
Părinte Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare
milă.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Preacuviosul Părintele nostru Gheorghe Arhimandritul, sau Gheorghe
Ardeleanul, cum mai este cunoscut din unele însemnări, era de neamul său
român din Transilvania şi a păstorit obştea monahilor de la mănăstirea Cernica,
de la 1 septembrie 1781 până la 3 decembrie 1806, când a fost chemat de
Domnul la cele veşnice, numărându-se şi el în ceata marilor nevoitori şi
îndrumători ai monahismului nostru.
Fiind înzestrat de Dumnezeu cu o viziune clară asupra înaltei trăiri religioase, câştigându-şi
ascultarea şi smerita cugetare călugărească prin rugăciune neîntreruptă şi osteneli neprecupeţite, devenind
stareţ şi organizator al vieţii de obşte la mănăstirea Cernica, la Căldăruşani şi, în mod indirect, la Curtea de
Argeş, Cuviosul Gheorghe a luminat şi luminează ca un astru pe cerul vieţii monahale reorganizate de el şi
de ucenicii săi.
Din pomelnicul pe care l-a lăsat, ca şi din însemnările unor cercetători ai vieţii sale, constatăm că el
s-a născut în anul 1730, din părinţi credincioşi şi de bun neam în localitatea Sălişte, lângă Sibiu. Veche
aşezare românească din Transilvania, menţionată documentar în anul 1354, este cunoscută prin
frumoasele ţesături (1) şi străvechile tradiţii ortodoxe care se păstrează cu sfinţenie şi astăzi.
Înzestrat din naştere cu acea înclinaţie sufletească de a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor sub forma
unei înalte vieţi spirituale, înclinaţie cultivată, se vede, încă în sânul familiei sale, tânărul Gheorghe, la
vârsta de 19 ani, părăseşte casa părintească şi se îndreaptă către Bucureşti. Purta în inimă sfaturile
Mântuitorului Iisus Hristos adresate tânărului bogat: „Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta,
dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după acea, vino şi urmează-Mi‖ (Matei 19, 21).
Ajungând aici, la mitropolie, şi dorind să-şi închine întreaga sa fiinţă unei intense trăiri monahale,
viitorul stareţ cunoaşte întâmplător prin anul 1750 un ierarh grec cu care pleacă la Constantinopol. Peste
puţin timp s-au stabilit amândoi în mănăstirea Vatoped, din Athos. Rămânerea sa la Sfântul Munte, sub
îndrumarea acestui părinte duhovnicesc, a avut o deosebită însemnătate în orientarea şi formarea pentru
înalta viaţă duhovnicească. Făcând cunoştinţă cu modul de viaţă idioritmic şi cu cel de obşte, din alte
mănăstiri atonite, el a început să-şi impună o aspră trăire monahală prin înfrânare şi posturi, prin privegheri
de toată noaptea şi meditaţii îndelungate. De aceea a devenit mai bine cunoscut de către părinţii călugări
de la Vatoped, unde a primit de fapt, în curând, haina monahală, fiind hirotonit ierodiacon.
Nevoinţele de zi şi de noapte ale acestui râvnitor călugăr român, depuse la altarul sfânt al
monahismului de la Athos, cu greu pot fi povestite. De asemenea, lupta cu sine însuşi şi cu ispitele apărute
în calea vieţii atât de anevoioase închinate Domnului, dar şi clipele de înălţare sufletească şi de bucurie
spirituală pe care le trăia el în mijlocul obştii de la Vatoped.
Cine ar putea bănui câte planuri de viitor încerca tânărul nostru monah de la Athos, pentru o mai
bună organizare şi o înaltă trăire în comun a vieţii călugăreşti din ţările române şi chiar din Transilvania
natală, oprimată atunci?
După trecerea la cele veşnice a părintelui său duhovnicesc, el a auzit că vestitul stareţ Paisie,
plecând de la Poiana Mărului, se stabilise la Athos. De aceea s-a hotărât să intre şi el în mica obşte a
acestuia, alături de monahii moldoveni şi slavi, pe care îi îndruma pe calea mântuirii acest smerit şi luminat
trăitor al unei vieţi înalte. Era prin anul 1752, când ar fi primit, cu binecuvântarea Cuviosului Paisie, şi
marea schimă monahală, pentru ca peste doi ani să fie hirotonit ieroschimonah pe seama obştii româneşti
de la schitul Sfântul Ilie. După încă zece ani de lăudabile nevoinţe la Athos, ieroschimonahul Gheorghe se
strămută în Moldova, împreună cu stareţul Paisie şi cu 64 de ucenici ai acestuia.
După ce ei s-au stabilit la mănăstirea Dragomirna, din Moldova de Nord (1763-1775), şi apoi la
Secu, iar de aici la mănăstirea Neamţu, în anul 1775, Cuviosul Gheorghe, fiind neliniştit probabil de aceste
dese mutări, a voit să se reîntoarcă la Athos. Trecând însă prin Bucureşti, s-a întâlnit la mitropolie cu un
vechi prieten, de asemenea ucenic al stareţului Paisie, ieromonahul Macarie. Cum l-a văzut, el l-a primit în
gazdă şi, după câteva zile, l-a înfăţişat mitropolitului Grigore al II-lea. Bucurându-se mult de venirea
Cuviosului Gheorghe, acest ierarh cu darul cunoaşterii oamenilor duhovniceşti, preocupat de gândul
reîntemeierii unei mănăstiri cu viaţă de obşte în eparhia sa, a pus ochii pe nevoitorul atonit, pe care îl
vedea ca pe un trimis al lui Dumnezeu şi „bărbat al doririlor‖.
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L-a poftit deci să rămână în arhiepiscopia Bucureştilor, pentru organizarea monahismului românesc
de aici. Acestea se petreceau în anul 1781, la 1 septembrie.
Deşi Cuviosul Gheorghe era la vârsta de 51 de ani, fiind pătruns de modestie şi de trăire
duhovnicească, credea că nu ar fi în stare să îndeplinească această anevoioasă sarcină de răspundere.
Dar, după ce s-a sfătuit cu fratele său de cin, ieromonahul Macarie, care-l îndemna foarte stăruitor să
asculte de mitropolit, s-a hotărât să primească cu smerenie ascultarea dată. El îşi alese ca loc pentru
înfiinţarea unei comunităţi monahale, cu viaţă de obşte, „părăsita‖ şi „pustiita‖ mănăstire Cernica, spre
marea mirare a mitropolitului, care aştepta să-l audă că vrea una dintre cele mai mari şi mai vestite din
eparhie (2). I s-a încredinţat astfel schitul părăsit al mănăstirii Cernica, pentru, a-l readuce la viaţă,
reînfiinţând obştea monahală de acolo, risipită prin anii 1739-1740.
În hrisovul dat cu acest prilej, mitropolitul mărturiseşte: „De când am luat scaunul Sfintei Mitropolii.
(1760, n.n.), am avut mare dorire ca să am în eparhia mea mănăstiri cu viaţă de obşte şi n-am putut face
nimic până când pronia dumnezeiască nu mi-a ajutat. Iată dar că mi-a trimis Dumnezeu pe Preacuviosul
Stareţ Gheorghe şi i-am dat schitul Cernica (metocul Sfintei Mitropolii) ca să aducă părinţi cu viaţă de
obşte, aşezând regulile şi orânduielile Sfântului Munte. Şi rog pe toţi fraţii mitropoliţi ce vor fi după mine, ca
să nu strice această chinovioară, ce acum de curând s-a întemeiat, ci să o ajute şi să o întărească după
putinţă, ca să fie şi numele lor pomenit la preasfântul jertfelnic cel mai presus de ceruri...‖ (3).
În condiţii foarte grele pe plan local, în izolarea codrului, Cuviosul Gheorghe, ajutat de cei doi
ucenici bătrâni, Atanasie şi Gherasim, a curăţat locul de mărăcini, a alungat sălbăticiunile, sporind obştea
călugărească cu noi membri, atraşi de farmecul duhovnicesc al personalităţii sale. După patru ani (17811785), mănăstirea Cernica redeschisă şi pusă la dispoziţia monahilor cu vocaţie şi a credincioşilor, care
începuseră să ia cunoştinţă despre ostenelile binecuvântate ale râvnitorului atonit, număra 54 de ucenici
care doreau această viaţă aleasă. Noua stare de lucruri, care cerea nevoinţe susţinute pe toate planurile,
pentru reînnodarea firului vieţii monahale de aici, este foarte fidel oglindită în descrierea activităţii şi
nevoinţelor Cuviosului Gheorghe, făcută de ucenicul său de mai târziu, Protasie Ieromonahul: „După ce a
intrat stareţul Gheorghe în Cernica, şi-a făcut un toporaş şi a început întâi a curăţi mărăcinii şi a lărgi
cărarea de la vad (lac) până la biserică.
Chilii nu mai erau aici, afară de casele vornicului Cernica din preajma bisericii, dărâmate şi ele până
la faţa pământului. Numai pivniţa şi un beci, fiind boltite, stăteau nedărâmate. Iar dascălul Macarie
arhimandritul, fiind rânduit de mitropolit să ţină cuvânt de învăţătură pe la biserici în toate duminicile,
vorbea la început despre mănăstirea Cernica că a fost redeschisă şi că cei trei pustnici săraci, care se
nevoiesc aici pentru readucerea acestui aşezământ la starea cea de la început, au nevoie să fie miluiţi de
credincioşi. Fiind astfel îndemnaţi de dascălul Macarie şi pătrunşi de evlavie faţă de Sfântul Ierarh Nicolae
în cinstea căruia era închinată mănăstirea, mulţi credincioşi au început să vină şi să se închine la Cernica
şi să-i ajute cu cele de trebuinţă pe cuvioşii părinţi călugări care se osteneau sub îndrumarea Stareţului
Gheorghe. Şi au început să vină la mănăstire tot mai mulţi în toate duminicile şi sărbătorile şi le făcea
cuviosul stareţ şi el cuvânt duhovnicesc, iar ei ascultau cu multă dragoste şi se întorceau toţi la casele lor
cu mult folos sufletesc. Iar unii dintre aceşti închinători, aprinzându-se de râvnă duhovnicească, au început
a rămânea sub ascultarea şi povaţa Cuviosului Gheorghe, care îi primea cu dragoste şi îi îndruma
duhovniceşte.
În felul acesta, în decurs de un an şi jumătate s-au strâns şasesprezece fraţi. Luând exemplu de la
părintele lor sufletesc, noii veniţi şi-au procurat câte un topor şi toată ziua tăiau la mărăcini în insula Sfântul
Nicolae, pentru a crea condiţii corespunzătoare vieţii noi mănăstireşti pe care o doreau să fie cât mai
frumoasă, iar noaptea, dând foc la mărăcinii tăiaţi, se culcau în preajma focului, căci nimeni încă nu avea
locuinţă unde să-şi plece capul. În timp de iarnă se adăposteau peste noapte în beciul despre care am
pomenit mai sus...‖.
Fiind frământat mereu de aflarea condiţiilor prielnice unei vieţi de obşte, Cuviosul Gheorghe a
început să zidească şi două rânduri de chilii pentru monahii de aici şi o casă-arhondaric pentru credincioşii
care îi cercetau şi îi ajutau pe noii călugări la reorganizarea începută.
Fericitul stareţ era atunci singurul preot la Cernica. El săvârşea Sfânta Liturghie numai la sărbătorile
împărăteşti, în zilele de peste săptămână oficiindu-se de obicei doar cele şapte laude. Conştient că el
trebuie să fie ca o lumină în sfeşnic, care să lumineze tuturor celor din jurul său, în următorii ani a mărit
numărul călugărilor de sub îndrumarea sa până la 103 monahi şi fraţi dornici să slujească lui Dumnezeu şi
neamului din care făceau parte. Dintre aceştia, trei au devenit preoţi şi trei diaconi. Slujbele şi Sfânta
Liturghie au început să se săvârşească acum zilnic, după rânduiala tradiţională din mănăstirile româneşti
de la Muntele Athos.
Călăuzindu-se după regulile practice ale vieţii monahale, sintetizate în maxima „roagă-te şi
munceşte‖, aceşti părinţi îmbunătăţiţi, prin hărnicia şi dragostea lor faţă de tot ce este sfânt şi folositor, au
reuşit să transforme pustietatea şi ruina în care ajunsese aşezarea monahală de la Cernica într-o grădină
înfloritoare, atrăgând asupra ei din ce în ce mai mult luarea-aminte şi evlavia binecredincioşilor creştini din
împrejurimi şi îndeosebi din Bucureşti.
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Viaţa trăită în curăţie, în ascultare, în sărăcie, în rugăciune şi în smerenie, după modelul celei
isihaste de la Muntele Athos era preocuparea sfântă şi neîntreruptă a ostenitorilor conduşi de Cuviosul
Gheorghe. Vestea despre atmosfera plină de sfinţenie şi hărnicia obştii de la Cernica a ajuns în curând
până la urechile domnitorului Nicolae Mavrogheni (1789-1791), care l-a cercetat personal pe neobositul
ostenitor la Cernica şi, preţuindu-i viaţa exemplară şi nevoinţele închinate binelui obştesc, pe lângă darul
de 103 galbeni oferit fraţilor, l-a numit pe stareţ „frate de cruce întru Hristos‖ (4). Domnitorul justifică
aceasta într-un hrisov al său, zicând: „Domnia noastră înşine am văzut viaţa. Cuviosului stareţ chir
Gheorghe şi a părinţilor călugări ce sihăstresc împreună, cum că petrecerea şi orânduirea vieţii lor
împreună este vrednică de laudă‖ (5).
Asemănătoare cuvinte de laudă faţă de osteneala duhovnicească a Cuviosului Gheorghe, pentru
reînvierea tradiţiei monahale în Muntenia, are domnitorul Mavrogheni şi în hrisovul său pentru mănăstirea
Curtea de Argeş: „Sihăstreasca mănăstire ce se numeşte Cernica, situată în Ilfovul de sud, aproape de
scaunul domniei mele, în care se sihăstresc 103 fraţi călugări cu stareţul lor, care părăsind lumea s-au
deosebit într-un colţ de loc, în ostrovul acela, şi petrec viaţa fără prihană cu posturi şi rugăciuni neîncetat
pentru domni, pentru ctitori şi pentru toţi pravoslavnicii creştini ai ţării acesteia, muncind şi lucrând înşişi cu
mâinile lor de au deschis şi au împodobit acel loc, ce rămăsese pustiu, a cărora strădanie şi viaţă s-a făcut
cunoscut de faţă şi este vrednică de laudă...‖ (6).
Domnitorul sporeşte astfel încrederea în Stareţul Gheorghe, încredinţându-i şi conducerea
mănăstirii Curtea de Argeş, pe lângă aceea a Cernicăi, şi îi recunoaşte rangul de arhimandrit în anul 1788.
După cum se ştie din însemnările mai vechi ale mănăstirii, Nicolae Mavrogheni venea deseori la Cernica,
cerceta cu mult interes bunul mers al comunităţii şi se plimba cu stareţul prin ostrovul cel mic, numit Sfântul
Gheorghe, vorbind între ei „vorbe de taină‖, scrie Protasie Ieromonahul, care precizează că acesta avea
mare dragoste şi evlavie faţă de ostaşul Domnului (7).
În timpul Stareţului Gheorghe, mănăstirea Cernica s-a bucurat de sprijinul domnitorului ţării, cât şi
de acela al conducerii bisericeşti şi al evlavioşilor care o cercetau. Filaret al II-lea a arătat o deosebită
bunăvoinţă faţă de această ctitorie şi faţă de conducătorul ei. Astfel, în 1792, mitropolitul scria următoarele: „Deci şi eu, ce acum la anul 1792 am luat scaunul sfintei mitropolii, întăresc pe cele făcute de
fratele nostru, Grigorie, şi am socotit ca să dau şi eu sfânta mănăstire Căldăruşani... şi acum din porunca
Măriei Sale Alexandru Moruzi Voevod şi cu a noastră blagoslovenie se rânduieşte şi se întăreşte
Preacuvioşia Sa Chir Gheorghe, stareţul schitului Cernica, ca să fie stareţ şi la sfânta mănăstire
Căldăruşani, să strângă şi să aşeze obşte de părinţi de la Cernica, după regulile Sfântului Munte...‖ (8).
Această importantă sarcină de reorganizare a vieţii duhovniceşti şi gospodăreşti a mănăstirii Căldăruşani o
primea Cuviosul Gheorghe după doi ani. Sub înţeleapta sa conducere, cele două mănăstiri s-au refăcut
complet, sub raport moral-religios, dar şi material. Pe temeiul hrisovului amintit, el a rânduit o parte din
călugări să meargă în ascultare la Căldăruşani sub îndrumarea sa, lăsând la Cernica pe viitorul stareţ al ei,
ieromonahul şi duhovnicul Timotei (9).
În noua obşte, Cuviosul Gheorghe a pus toate în rânduială, restabilind vechea tradiţie a vieţii
noastre călugăreşti. În locul mărăcinilor şi al stufăriei de la Cocioc, din apropiere, a sădit pomi, a ridicat o
biserică păstrată până astăzi şi a construit câteva chilii pentru părinţii călugări dornici de mai multă linişte.
Unii dintre monahi se retrăgeau apoi la Cocioc, pentru meditaţie şi rugăciune, iar sâmbăta şi Duminica
reveneau în obşte.
Ava Gheorghe cerceta, fără preget, când mănăstirea Căldăruşani, când pe aceea de la Cernica. El
era legat sufleteşte de toţii fiii săi duhovniceşti, povăţuind cu egală dragoste şi dăruire părintească nu
numai pe vieţuitorii din cele două aşezări monahale reorganizate de el, ci şi pe bunii creştini dornici de
mântuire şi de înalta trăire spirituală.
Datorită variatelor eforturi neprecupeţite pe care le depusese până atunci, sănătatea sa a început
să devină tot mai şubredă. Fiind slăbit de suferinţă, de post şi de rugăciune, el a chemat pe toţi cuvioşii
călugări în biserică la începutul lunii decembrie 1806. După o stăruitoare rugăciune către Mântuitorul Iisus
Hristos, către Maica Domnului şi către Sfântul Dumitru - ocrotitorul acelei mănăstiri -, el a invocat ajutorul lui
Dumnezeu pentru obştea monahală de la Căldăruşani. A citit apoi fraţilor o rugăciune de iertare şi, în
plânsetele tuturor, a plecat pentru ultima dată la Cernica.
Aici, în mijlocul confraţilor şi ucenicilor săi, „restauratorul”, „blândul şi bunul nostru povăţuitor”,
„puternic în cuvânt şi în lucru”, „cel cu multă trecere înaintea oamenilor şi a lui Dumnezeu‖, cum a
fost cu drept-cuvânt numit de către contemporani, a trecut la cele veşnice. Sfântul Calinic consemnează cu
mare preţuire într-un pomelnic al mănăstirii: „1806, din decembrie 3: au răposat Părintele Gheorghe,
arhimandrit al ăştii obştii, fiind om preacuvios, la statul trupului de mijloc, cu neamul român din Ardeal, au
deschis şcoală duhovnicească întâia aicea, la Cernica şi la Căldăruşani‖ (10). Stingerea sa din această
viaţă a produs multă întristare şi plângere în obştea sfintelor mănăstiri Căldăruşani şi Cernica. Cuviosul
stareţ a fost înmormântat în cimitirul făcut de dânsul în jurul bisericii Sfântul Lazăr pe care el a zidit-o şi a
înfrumuseţat-o în anul 1804.
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În urmă, mormântul său a devenit cavou al mitropolitului Nifon (+ 1875). „Se cuvenea însă ca
rămăşiţele pămînteşti ale Stareţului Gheorghe să fi fost aşezate lângă racla mitropolitului, pentru ca astăzi
să poată fi văzute de fraţii monahi‖ (11) şi de toţi care preţuiesc viaţa sfântă a acestui mare avă.
Pentru ca osteneala sa de reorganizator al monahismului să nu se stingă, Stareţul Gheorghe a avut
înţelepciunea să lase urmaşilor o diată, scrisă cu mulţi ani înaintea morţii. În acest testament sunt cuprinse
principiile şi normele după care el a reuşit să întărească cele două obşti. Călugărul Rafail de la
Căldăruşani, un ardelean şi el, mărturisea în 1851, la atâţia ani de la trecerea la cele veşnice a
destoinicului îndrumător: „S-au prescris această diată de mine sub iscălitură întocmai, ca să se afle şi la
sfânta mănăstire Căldăruşani, unde mai sunt în viaţă din ucenicii răposatului Gheorghe stareţul,
Cernicanul‖ (12).
În intenţia sa, diata aceasta trebuia să rămână un îndreptar al vieţii călugăreşti. Cu ajutorul ei,
monahii vor omorî „toate patimile cele alcătuite prin limbă, prin inimă şi prin simţuri, făcându-se vrednici
de-a pururea împărtăşirii Dumnezeieştilor Taine‖. Nevoinţa monahală este apoi împărţită în şapte trepte
sau porunci:
1) Potrivit primei trepte, întreaga viaţă a monahului trebuie să se desfăşoare sub semnul supunerii,
„ca nicidecum fără blagoslovenia povăţuitorului obştirii (sic) să nu cutezaţi a face măcar cât de mic lucru,
căci este scris că numai „cu blagoslovenie veţi gusta din pâinea vieţii cea plină de dar‖.
2) A doua poruncă priveşte Taina Mărturisirii: „Până la unul, rânduieşte el, să mergeţi de trei ori pe
săptămâna către cei aleşi de sobor evlavioşi (duhovnici), pentru a mărturisi pre toate cele ascunse cugete
de greşale, suspinând dintru adânc şi cerând iertăciune. Atunci puteţi a crede cum că locuiţi în ostrovul
spăşeniei şi cum că adeseori vă spălaţi cu apa iertării păcatului..., pentru că de la cei nelămuriţi în
spovedanie departe stă şi mântuirea‖.
3) A treia chibzuită poruncă se referă la ispitirea din partea diavolului: „Că de veţi simţi că vă supără
şi în ce lucru diavolul cel ivit despre miazăzi şoptindu-vă prin crederea minţii că doar aţi fi voi mai buni la
Dumnezeu decât alţii sau mai sfinţi şi cuvioşi, imediat, ca din săgeată, să alergaţi, rugând pe îndrumătorul
(duhovnicul) ca să pomenească până ce veţi scăpa din robia cugetului mândriei‖. Căci călugărul trebuie să
se lupte împotriva nelegiuitelor eresuri. „Să aveţi străjuire, zice el, să vă păziţi capul credinţei, prin smerita
înţelepciune, a nu fi zdrobit de cel mai necurat duh al blestematei huliri...‖.
4) A patra treaptă sau poruncă priveşte Sfânta Împărtăşanie. „Şi iată, părinteşte vă îndemn,
sfătuieşte Cuviosul Stareţ, ca să nu vă treacă nici o luna, nefiind împărtăşiţi cu Dumnezeieştile Taine, ci toţi
de obşte să vă îndeletniciţi a vă comineca de 12 ori pe an‖.
5) În a cincea îndrumare (treaptă) „cu limbă de moarte‖, încercatul duhovnic arată „cum să vă păziţi
de focul cel vârât în spuză şi tăinuit cu pricepere întru nepricepere‖. Sfaturile acestea au drept scop să
ferească obştea de anumiţi oameni nedoriţi, care smintesc rânduiala mănăstirească. Cu aceleaşi expresii
plastice, el previne pe fiii săi duhovniceşti: „Feriţi-vă dar, o! fiii mei, ca să nu vă înşelaţi grăbindu-vă a primi
lupi cuvântători, întru smerita turmă, adică pe aceste cinci firi de oameni, ce sunt încurcaţi şi cu străine
aşezări: pe călugărul venit de aiurea numai rasofor, pe cel mai trecut, mai presus de chipul vostru cu
schimnicia, cât şi pe cel cu totul cilibiu (simplu) de neam, dimpreună cu cel foarte învăţat şi nesupus şi pe
altul ce ar fi chiar peste fire lipsit de minte, ale cărora nepotrivite aşezări, nici (că) vă sunt de folos (dacă) ar
rămânea cu voi‖.
6) În treapta a şasea, Cuviosul Gheorghe dă înţelepte sfaturi iconomului mănăstirii, în mâna căruia
se află administraţia bunurilor ei: „O, prea iubite fiul meu iconoame, că mai vârtos ţie şi deosebi, am lăsat
părintească poruncă, pentru ca să şti(i) cum să rânduieşti toate trebile cele dinlăuntru şi dinafară. Că de
vreme ce dregătoria aceasta în seama ta este încredinţată întru acest an, şi se cuvine dar să umbli şi foarte
cu trezire, atâta întru sporirea locaşului, făcându-te chip, cât şi spre binele tău, păstrându-ţi sufletul...‖.
Pline de duh şi într-o limbă pitorească sunt şi sfaturile marelui stareţ privitoare la relaţiile îndrumătorului
duhovnicesc cu colaboratorii săi (13): „Dar şi aceasta să-ţi fie în ştire, o fiule, că nu poți să încredinţezi
ascultare celor ce cu totul nu se pricep a scoate la cale acel lucru, nici să îneci mărgăritarul cuvântului în
gura celor cu temelia supunerii pe nisip întărită; pe cei posomoriţi şi fricoşi la luptă niciodată să nu-i pui la
slujbe grele, pentru că negreşit te vor ruşina; aşijderea şi prea cu bună bază să cumpăneşti greşealele
fraţilor a nu le judeca numai cu asprime, după trup, ci mai ales prin milostivire, după duh, că scris este „milă
voiesc, iar nu jertfă‖, adică, deşi multe căderi îţi vor aduce, ca nişte oameni cu neputinţe şi feluri de scârbe
cu nemulţumire, ci însă nu-i mustra cu patimă, nici de a hrăpi de obicei cumva osândindu-i. Drept aceasta,
arată-te vesel spre ei şi foarte vei fi iubit‖.
7) Treapta a şaptea priveşte respectarea rânduielilor „părintelui Kir Paisie, care poate şi în zilele
noastre mult a ne folosi, fiindcă pravila acelui bărbat este întemeiată cu şapte stâlpi şi întărită pe cele şapte
laude ale Maicii noastre Biserici‖.
Stareţul Gheorghe recomandă ca obştea monahală din mănăstire să nu depăşească 103 monahi,
„măcar de ar veni la voi orice faţă, aducându-vă toate bunătăţile pământului‖. Fiind înzestrat cu adânci şi
înţelepte sentimente naţionale, pe care i le vor fi fortificat trăirea sa la Sfântul Munte, el lasă cu limbă de
moarte să nu se supună obştea întemeiată conducătorilor de alt neam:
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„Deci şi întru auzul tuturor, mai întâi pe voi, duhovnicii, preoţii, diaconii, clirosanii şi pe toţi cine
sunteţi primitori de sfatul meu, cel lisat către voi cu limbă de moarte, părinteşte vă rog, pentru numele
Preasfintei Troiţe, ca să nu faceţi supusă smerita obşte altor mai procopsite neamuri, până când se va
ţinea câte un prosticel suflet de român într-însa‖ (14).
Păstrând cu sfinţenie moştenirea lăsată de neobositul râvnitor al lui Hristos, cuvioşii stareţi de la
Cernica şi Căldăruşani, precum şi monahii Bisericii noastre privesc cu osârdie la pilda vieţii marelui lor
înaintaş, străduindu-se fiecare să-i urmeze credinţa şi virtutea.
ARHIM. DR. CHESARIE GHEORGHESCU
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SFINTE MOAȘTE
Moaştele Sfântului se află la:
• Mănăstirea Cernica - Comuna Cernica, Judeţ
Ilfov (pe DN 3 Bucureşti, spre Est până în comuna
Pantelimon, apoi spre dreapta pe DL până în
comuna Cernica - aproximativ 12 km).
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SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA DE LA CURTEA DE ARGEŞ
(7 decembrie)

TROPAR, GLASUL AL 8-LEA

Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat
răbdând, bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe
flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să
mântuiască sufletele noastre.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA Apărătoare Doamnă...

Sfântă Filofteia, Preafericită, din pruncie te-ai adus prin fapta bună jertfă fără
prihană lui Dumnezeu, Celui Ce mai înainte de a te naşte te ştia pe tine, care
te-ai făcut podoaba fecioarelor şi locuitoare Cămării celei de nuntă, vrednică de
laudă. Pentru aceasta strigăm ţie: Bucură-te, fecioară, pururea pomenită!
VIAȚA SI NEVOINȚELE
În salba de mărgăritare a numelor sfinţilor din fiecare zi, la 7 decembrie, se face pomenirea Sfintei
Muceniţe Filofteia - Fecioara.
Această frumoasă stâlpare aducătoare de roduri vrednice de împărăţia cerurilor s-a născut pe la
1206 în marea cetate a Târnovei, capitala împărăţiei românilor şi bulgarilor, din sudul Dunării. Părinţii sfintei
erau creştini şi se ocupau cu agricultura.
Mama fecioarei, de neam valah, fire evlavioasă şi temătoare de Dumnezeu, urma pilda sfintelor
femei, ca: Emilia - mama Sfântului Vasile cel Mare; Antuza - mama Sfâtului Ioan Gură de Aur; Monica mama Fericitului Augustin şi altele. Mergea adesea la sfintele slujbe bisericeşti, ascultând cu luare aminte
dumnezeieştile Scripturi, străduindu-se să fie împlinitoare a lor. Rugăciunile făcute cu multă căldură
sufletească şi posturile ţinute cu multă grijă erau podoabele ei duhovniceşti. Pe lângă buna chivernisire a
gospodăriei nu uita să-şi păzească de gânduri tulburătoare curată cămara cea lăuntrică a inimii. Milosteniile
şi alte fapte bune erau lucrarea ei din fiecare zi.
Copila Filofteia, trup din trupul mamei sale şi fire din firea ei, era nelipsită de lângă dânsa la
biserică, la rugăciune, la postiri, la milostenii şi la faceri de bine.
Când ea a ajuns la vârsta deprinderii învăţăturii creştineşti, a frumuseţii fecioriei, a iubirii de străini şi
a altor virtuţi, care fac pe om plăcut lui Dumnezeu, mama ei scumpă s-a mutat la cele cereşti, lăsând-o în
grija tatălui. Rămânând orfană de mamă, fetiţa s-a arătat un pământ bogat în rodiri de fapte bune.
Ea nu s-a dedat la pierzătoare cântece lumeşti, nici la iubirea hainelor scumpe, nici la împodobirea
părului, fapte care moleşesc sufletul. Urmând învăţătura Sfântului Apostol Petru, ea căuta să
împodobească „omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de
mare preţ înaintea lui Dumnezeu‖ (I Petru 3, 3-4).
După pilda mamei sale, tânăra fecioară se îndeletnicea îndeosebi cu lucrarea milosteniei, ştiind că
Mântuitorul Iisus Hristos nu numai că fericeşte pe cei darnici, dar Se şi face una cu cei suferinzi. Sădind în
inima ei această poruncă, buna Filofteia nu mai trăia pentru ea, ci pentru mirele ei, Iisus Hristos, după cum
o arată şi numele: „iubitoare de Dumnezeu‖. Hainele ei încălzeau trupurile săracilor şi hrana ei îndestula pe
cei flămânzi. Toate acestea le săvârşea fericita în taină, că foarte se temea de slava oamenilor, care pierde
toate ostenelile făcătorului de bine. De aceea şi Mântuitorul zice: „Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa
înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca sa fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au
luat răsplata lor. Tu, însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să
fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie‖ (Matei 6, 2-4).
Îndeletnicindu-se cu plugăria, tatăl fericitei avea şi el credinţă creştină, dar nelucrătoare. Grijile
acestei lumi şi deşertăciunile vieţii înăbuşiseră îndemnurile evanghelice, care se ofileau înainte de rodire.
De aceea, binefacerile şi milosteniile fiicei sale le socotea o pagubă, se mânia, adesea o certa şi chiar o
bătea, în loc să ia aminte la psalmistul care zice: „Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută, îşi
rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti‖ (Ps. 111, 5).
După ce a trecut la cele veşnice mama fetei, tatăl ei şi-a luat după o vreme, o femeie străină de
vieţuirea creştină, nemilostivă şi plină de zavistie. De aceea ura de moarte pe fericita copilă, deşi aceasta o
ajuta în gospodărie şi o asculta, însă nu mai mult ca pe Dumnezeu. Mergerea la biserică a tinerei i se
părea mamei vitrege o pierdere de timp, postirile şi rugăciunile ei o porneau spre mânie la îndemnul celui
urâtor de oameni şi al firii ei pline de răutate.
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S-a pornit, aşadar, cu ură neîmpăcată asupra bunei fecioare, pe care o bătea, chinuind-o cu felurite
munci, şi căuta, ca o altă Irodiadă, vreme potrivită să învrăjbească şi mai mult pe tată asupra propriei sale
fiice, însă nici ispitirile diavoleşti, nici bătăile părintelui său, nici chinurile pe care le răbda de la vitrega
mamă n-au putut să o oprească de la milostenii şi de la lucrarea faptelor bune, după cum zice proorocul
David: „Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale‖ (Ps. 118, 60).
Între multele ascultări pe care i le dăduse mama vitregă bunei Filofteia era şi aceea de a duce
tatălui hrană la câmp. Mergând ea cu bucate în fiecare zi la ţarina unde lucra acesta, unii oameni sărmani
ştiind-o milostivă, îi ieşeau înainte, cerându-i cu multă stăruinţă să-i miluiască. Fericita, văzându-i atât de
lipsiţi, se înduioşa şi, neavând altceva să le dea, le punea înainte din bucatele pe care le ducea tatălui său.
Făcând în mai multe zile astfel de fapte, părintele său era hrănit neîndestulător. De aceea el îi reproşează
soţiei: „- Pentru ce nu-mi trimiţi bucate îndeajuns?‖. Iar femeia i-a răspuns, învinovăţind-o pe fată: „- Eu
totdeauna ţi-am trimis bucate destule. Dar ştiu eu ce face fiica ta cu ele? Poate, după obiceiul ei, le împarte
la săraci‖. Auzind acestea, tatăl copilei a tăcut, punându-şi în gând să o urmărească.
Mergând într-o zi la ţarină ca să lucreze, când s-a apropiat vremea să vină fericita cu hrana
obişnuită, s-a aşezat la pândă, să vadă ce face fiica lui cu bucatele. După obiceiul lor, săracii i-au ieşit
înainte şi, cu mai multă sârguinţă, i-au cerut să le împartă din cele ce ducea tatălui ei. Neavând altceva,
aceasta a început să le împartă mâncarea pe care i-o dăduse mama vitregă.
Din locul în care se ascunsese, tatăl vedea cum fiica lui miluia din bucatele pe care le aştepta. În loc
să se bucure de buna deprindere şi de o faptă ca aceasta, pornit fiind pe fericită de învinuirile mamei
vitrege şi orbit de urâtorul binelui, el s-a aprins într-atât de mânia cea dobitocească, încât n-a mai avut
răbdare şi, scoţând de la brâu barda pe care o purta de obicei, a aruncat-o asupra ei. Rănind-o grav la
picior, sângele a început să curgă şiroaie. Fericita Filofteia, la vârsta de 12 ani, dându-şi în mâinile lui
Dumnezeu feciorescul ei suflet, a adormit pentru viaţa cea veşnică. O seninătate a luminat atunci faţa ei
îngerească, după cuvântul proorocului: „nu te teme de ocara oamenilor şi de batjocura lor să nu te
înfricoşezi‖ (Isaia 51, 7).
Nevrednicul ei tată a fost cuprins pe loc de spaimă şi cutremur. El se făcuse ucigaşul fiicei sale pe
care o vedea acum strălucind de mărirea lui Dumnezeu care se revărsase asupra ei. Venindu-şi întru
părintească milă, s-a gândit să o ridice spre a o înmormânta în mod obişnuit. Dar Dumnezeu, preamărind-o
cu darul facerii de minuni, a îngreuiat trupul ei cel tânăr şi fecioresc ca pe o stâncă de piatră şi nimeni n-a
putut să o ridice. Nedumerindu-se de cele întâmplate, mâniosul ucigaş a alergat în cetate la arhiepiscop,
unde a istorisit toată întâmplarea şi cum trupul fecioarei se află pe pământ proslăvit de Dumnezeu cu
cerească lumină.
Acesta, împreună cu mai marii cetăţii, cu clerici şi cu mulţime de credincioşi, au venit cu făclii şi
tămâie la locul unde se afla sfânta. Văzând trupul ei strălucind de o lumină mai presus de fire, au preamărit
pe Dumnezeu, Care Se arată minunat întru sfinţii Săi. După ce au înălţat cu toţii rugăciuni fierbinţi către
Dumnezeu, au slăvit pe prea-plăcuta cerului cu imne ca acesta: „Veniţi, iubitorilor de praznic, să fericim pe
preasfânta fecioară Filofteia şi să-i mărim nevoinţele cele pentru fapta bună. Că ea, Fericita, nu şi-a miluit
vasul cel de lut, ci cu multe feluri de bătăi l-a chinuit; pălmuiri şi scuipări a răbdat, pândiri şi moarte
mucenicească de la cel ce a născut-o a suferit‖ (1).
După îndelungată slujire, membrii soborului au voit să ridice sfintele ei moaşte şi să le aşeze cu
cinste în catedrala cetăţii Târnovo, dar n-au putut să o clintească din loc. Arhiepiscopul şi toţi ceilalţi clerici,
spăimântându-se şi mai mult, au făcut rugăciuni cu toată evlavia către Dumnezeu, dar moaştele nu se
lăsau nicidecum ridicate.
Înţelegând că nu este voia sfintei să fie dusă în cetatea aceasta, au început slujitorii să enumere
numele diferitelor oraşe, biserici şi mănăstiri din dreapta şi din stânga Dunării. Dar, minune, când au rostit
numele bisericii cu hramul Sfântul Nicolae de la Curtea de Argeş, din ţara noastră, trupul sfintei s-a arătat
mai uşor decât era firesc. Înştiinţând şi pe voievodul Radu Negru despre vrerea Sfintei Muceniţe FilofteiaFecioara, el a venit în grabă cu mare evlavie la Dunăre, înconjurat de vlădici, clerici şi nu puţin popor
dreptmăritor. Cu slavoslovii, cu tămâieri şi cu făclii au fost întâmpinate sfintele ei moaşte. Şi a „mers aşa
măreţu alai prin târguri şi sate, zile şi nopţi de-a rândul. Şi pe unde trecea, bolile celor ce o primeau cu
credinţă se tămăduiau. Şi ducând-o, au aşezat-o în „Biserica Domnească‖, din vechea cetate a Argeşului‖.
De atunci, cinstitele moaşte ale Sfintei Muceniţe Filofteia au devenit pentru ţara noastră o
binecuvântare a lui Dumnezeu, iar pentru dreptcredinciosul popor român, ca una ce era de acelaşi neam
cu el, izvor nesecat de binefaceri.
De aproape opt veacuri, ea ocroteşte mănăstirea Curtea de Argeş şi pe credincioşii ortodocşi.
Multe locaşuri măreţe s-au ridicat întru pomenirea Sfintei Muceniţe. Icoana ei se află la loc de cinste
în casele creştinilor. Nenumărate dreptcredincioase îi poartă numele. De aceea, ea a devenit izvor
tămăduitor de multe suferinţe, celor lipsiţi, ajutătoare, celor întristaţi, mângâietoare către Domnul Iisus
Hristos - tuturor mijlocitoare (2).
† Gherasim - Episcopul Râmnicului şi al Argeşului
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Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 281-285, Sfânta Muceniţă Filofteia „de la Argeş‖.
SFINTE MOAȘTE

Moaştele Sfintei se află la:
• In 7 dec 2018 moaștele sfintei au fost mutate în noua Catedrala Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș, in
vecinătatea Mănăstirii ctitorită de Sf Voievod Neagoe Basarab. situată la cca. 36 km NV de la Piteşti.
Părticele din Moaştele Sfintei se află la:
• Mănăstirea Recea, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, la 21 km SV de Focşani şi la 17 km nord de
Râmnicu Sărat;
• Schitul Sihla, comuna Vânători Neamţ, jud. Neamţ;
• Mănăstirea Săraca, este aşezată în plină câmpie bănăţeană, în localitatea Şemlacul Mic, comuna Gătaia,
la 67 km sud de Timişoara, pe drumul care leagă cele două localităţi.
Moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia au fost proslăvite de Dumnezeu cu darul neputrezirii şi al facerii
de minuni. Ele s-au pus în racla de argint şi au stat sute de ani în frumoasa catedrală domnească a lui
Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş, unde a fost şi mănăstire cu mulţi călugări.
Dar în ultimele decenii, zidindu-se la Argeş noi clădiri, sfintele sale moaşte au fost mutate în
paraclisul de iarnă și apoi in noua Catedrală. Aceste Sfinte moaște constituie încă un odor dumnezeiesc,
încă un protector al pământului şi neamului românesc.
Dintre minunile Sfintei Muceniţe Filoteia
Moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia sunt încă un izvor nesecat de tămăduiri miraculoase, încă un
doctor fără de argint al poporului şi Bisericii Româneşti. Asemenea celorlalte moaşte din ţara noastră,
moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia s-au dovedit de la început ajutătoare în nevoi credincioşilor şi
vindecătoare de toată boala şi neputinţa.
Cine poate spune câte feluri de boli, paralizii, epilepsii, umflături şi dureri ale trupurilor omeneşti
s-au vindecat aici? Din moşi-strămoşi se păstrează tradiţia ca să vină credincioşii, mai ales cei din părţile
Argeşului şi Muşcelului, la moaştele Sfintei Filoteia, ori de câte ori se simţeau bolnavi, loviţi de grele
suferinţe, ameninţaţi de primejdii şi de moarte. Şi, după râvna şi credinţa lor, cei mai mulţi căpătau sănătate
prin minune, uşurare de dureri şi mângâiere sufletească.
Mai ales cei bolnavi de epilepsie şi de boli interne, greu de tămăduit sau nevindecabile, alergau la
moaştele sfintei muceniţe, se rugau cu credinţă, treceau pe sub sfânta raclă, li se făcea Sfântul Maslu şi se
întorceau acasă uşuraţi sau cu totul vindecaţi. Mare păcat că niciuna din vindecările acestea miraculoase
făcute la moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia nu s-au scris. Fiecare s-a bucurat când s-a vindecat, când a
găsit un asemenea doctor minunat, dar toţi au uitat să mărturisească aceste minuni prin scris şi viu grai,
generaţiilor viitoare, spre lauda lui Dumnezeu şi a Sfintei Muceniţe Filoteia.
Astăzi, ca şi altădată, aleargă credincioşii la aceste Sfinte moaște şi capătă multă mângâiere şi
uşurare de suferinţele trupeşti şi sufleteşti, prin harul Sfântului Duh.
Sursa: Sfinte moaște în România
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SFÂNTUL IERARH DOSOFTEI, MITROPOLITUL MOLDOVEI
(13 decembrie)
TROPAR, GLASUL AL 8-LEA

Apărătorule al Ortodoxiei și învățătorule al sfințeniei, păstor blând ca un
miel și mare dascăl al Sfintei Liturghii, Părinte Ierarhe Dosoftei, roagă pe
Hristos-Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA

Arătatu-te-ai bun lucrător în via lui Hristos, folosind cuvântul Evangheliei
Domnului la povățuirea dreptcredincioșilor pe calea mântuirii, ca un adevărat
păstor duhovnicesc al Bisericii și slujitor al oamenilor. Credința păzind-o și pe
credincioși către Dumnezeu îndreptându-i, întărești nădejdea în sufletele celor
care te cinstesc, fericite ierarhe.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Sfântul Ierarh Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava în familia
Barilă. Părinţii săi Leontie şi Misira, binecredincioşi creştini, români de neam,
aveau rudenii în Transilvania şi în ţinutul Liovului.
La botez, pruncul a primit numele Dimitrie, pentru că se născuse în preajma zilei de 26 octombrie,
când Biserica sărbătoreşte pe Sfântul Martir din cetatea Tesalonicului de la începutul veacului al IV-lea.
Tânărul Dimitrie Barilă a învăţat carte de la cei mai renumiţi dascăli din Moldova şi la şcoala Frăţiei
Ortodoxe de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Liov. Dăruit de Dumnezeu cu o inteligenţă
deosebită şi-a agonisit încă din anii copilăriei şi ai tinereţii multă ştiinţă de carte. A studiat cu multă râvnă
Sfintele Scripturi şi învăţăturile dumnezeieştilor Părinţi ai Bisericii şi a deprins cu mult drag meşteşugul
tâlcuirii textelor sfinte în limba română, pentru că învăţase a vorbi şi a scrie în alte limbi ca să transmită
tezaurul sfintei Ortodoxii: greacă, latină, slavonă bisericească, polonă şi ucraineană.
Pe lângă învăţătura adunată cu migală de la mulţi dascăli, la şcoala mănăstirii Probota a deprins şi
învăţătura cea duhovnicească: rugăciunea, ascultarea, smerenia şi nevoinţele ascetice.
A primit îngerescul chip în această sfântă mănăstire la anul 1649, cu numele de monah Dosoftei.
Iubitor de înţelepciune şi vrednic împlinitor al nevoinţelor călugăreşti, Cuviosul Dosoftei a sporit în
dragoste şi rugăciune, devenind părinte duhovnicesc şi începător al obştii de la Probota.
Într-o însemnare în limba română el scrie la 14 septembrie 1649: "Ieromonah Dosoftei de la
Pobrata, feciorul lui Leontar Barilovici", iar alături, în limba greacă: "Dositheos, ieromonah, fiul lui Leontar
Barila şi al Misirei".
Timp de mai mulţi ani învăţatul egumen a călăuzit pe monahi la Hristos, întărindu-i în buna nevoinţă
şi în cunoaşterea Sfintei Scripturi. A dezvoltat mult şcoala mănăstirii Probota şi a crescut mulţi ucenici
luminaţi, aducând în obştea sa o adevărată înnoire duhovnicească.
Datorită prestigiului său de cărturar şi virtuţilor care-i luminau chipul şi faptele, ieromonahul Dosoftei
este chemat de Dumnezeu la slujirea arhierească. În anul 1658 este episcop de Huşi, după un an trece în
scaunul vlădicesc de la Roman, iar în 1671 este ales mitropolit al Moldovei. Blând şi smerit, înaltul ierarh
uimea pe toţi prin înţelepciune şi bunătate. Cronicarul Ion Neculce îl descrie astfel: „Acest Dosoftei
mitropolit nu era om prost (simplu) de felul lui. Şi era neam de mazâl. Prea învăţat, multe limbi ştia:
elineşte, sloveneşte, şi altă adâncă carte şi-nvăţătură. Deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un
miel. În ţara noastră, pe ceasta vreme nu este om ca acela‖.
Iubitor şi trăitor al dreptei credinţe, purtător de grijă faţă de păstoriţii săi în vremuri „nepaşnice pentru
ţară‖, cu dese schimbări de domnii, Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei şi-a împlinit misiunea pastorală
prin punerea în lucrare a darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu din belşug: traducerea şi tipărirea de carte
sfântă în limba română. În liniştea chiliei sale din patria natală sau aflat în pribegie, Sfântul a dăruit Bisericii
şi neamului românesc lucrări de mare valoare.
Primele cărţi tipărite au fost Psaltirea în versuri şi Acatistul Născătoarei de Dumnezeu (Uniev,
1673). Înţelegând în Duhul Sfânt poezia psalmilor, i-a transpus în versuri româneşti, ca să apropie tot mai
mult de sufletul poporului comoara de lumină şi de har a cuvântului dumnezeiesc. Recunoscut ca autoritate
teologică, a revizuit traducerea făcută de spătarul Nicolae Milescu la Vechiul Testament, text care va fi
inclus în Biblia de la Bucureşti, din 1688.
În toamna anului 1673 a plecat în pribegie în Polonia, din cauza schimbărilor de domn în ţară şi a
convingerilor sale antiotomane. În 1674 a fost înlocuit în scaunul mitropolitan de la Iaşi cu Teodosie,
episcopul de Roman. În anul următor, Mitropolitul Dosoftei este readus în demnitatea sa chiriarhală, iar
Teodosie se retrage la mănăstirea Bogdana şi peste puţină vreme va cunoaşte moarte martirică.
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După refacerea tipografiei de la Iaşi, Mitropolitul Dosoftei a tipărit noi cărţi de slujbă şi de învăţătură
în limba română: Dumnezăiasca Liturghie (1679 şi 1683), Psaltirea de-nţăles (1680), cu text paralel în
română şi slavonă, Molitvănic de-nţăles (1681). Între anii 1682-1686 a tradus după izvoare greceşti şi
slavone şi a tipărit în limba română Viaţa şi petrecerea sfinţilor, în patru volume. Lucrarea a rămas
neterminată datorită plecării forţate în Polonia.
Această carte deosebit de necesară pentru misiunea Bisericii arată darul de mare cărturar al
Mitropolitului Dosoftei dar şi dragostea sa pentru sfinţi şi pentru sfinţenie. De aceea, el scrie despre sfinţi
cuvioşi români pe care i-a cunoscut personal şi despre alţii pe care poporul îi venera cu multă evlavie:
„Dară tocma şi din rumâni mulţi sfinţi sânt, carii am şi vădzut viaţa şi traiul lor, dară nu s-au căutat, fără
numai Daniil de Voroneţ, şi Rafil de Agapia, i-am sărutat şi svintele moştii. Apucat-am în dzâlele noastre
părinţ nalţ la bunătăţ şi-n podvig, şi plecaţ la smerenie adâncă. Părintele Chiriac de Beserecani, gol şi
ticăloşit în munte 60 de ani. Şi Chiriac de Tazlău, Epifanie de Voroneţ, Partenie de Agapia. Dară Ioan de
Râşca, arhiepiscopul acel svânt şi minunat, Inochentie de Pobrata şi Istatie!‖.
În 1686 regele polon Jan Sobieski, în campania sa antiotomană, a intrat în Moldova pentru a-l
atrage de partea sa pe voievodul Constantin Cantemir. Fiind nevoiţi să se retragă, polonii au luat cu ei
mulţime de pietre scumpe, odoare din aur şi argint. Luat ostatec împreună cu tezaurul Mitropoliei şi cu
moaştele Sf. Ioan cel Nou, Mitropolitul Dosoftei a trăit ultimii ani ai vieţii sale pământeşti departe de ţară.
Aici a continuat lucrarea sa cărturărească şi a păstrat mereu legătura cu ierarhii ortodocşi de la Moscova şi
de la Kiev. Pentru a aplana conflictele teologice privind epicleza euharistică mitropolitul moldovean a tradus
din elineşte în slavo-rusă scrieri ale Sfinţilor Părinţi Ioan Gură de Aur, Efrem Sirul, Gherman, patriarhul
Constantinopolului, Simeon al Tesalonicului, argumentând astfel dreapta învăţătură a Bisericii.
Păstor dreptcredincios şi jertfelnic, Sfântul Ierarh a îndurat cu demnitate asprimile şi lipsurile,
purtând de grijă comunităţii sale ortodoxe care se afla în Polonia. Sfinţenia vieţii lui strălucea nu numai
asupra fiilor duhovniceşti, chiar regele Jan Sobieski venea adesea la castelul de la Stryi, unde locuia
Sfântul Mitropolit al Moldovei, ca să participe la slujbe cu familia şi să-i dea cinstire cuvenită. În ciuda
presiunilor care s-au făcut asupra lui, Sfântul Ierarh Dosoftei a refuzat trecerea la uniaţie şi a rămas ortodox
până la trecerea sa la veşnicie, la 13 decembrie 1693. Din mărturiile călugărilor care l-au însoţit în exil
aflăm că Sfântul şi-a cunoscut vremea chemării sale la veşnicie de către Domnul. Blândul ierarh Dosoftei a
fost înmormântat la Biserica „Naşterea Domnului‖ din Jolkiew, astăzi în Ucraina.
Pătimind încercări şi necazuri în această viaţă trecătoare, Sf. Mitropolit Dosoftei al Moldovei rămâne
peste veacuri un teolog al întregii Ortodoxii, ierarh cu viaţă sfântă şi neîntrecut învăţător al dreptei credinţe
în limba poporului său. Luminat de harul Duhului Sfânt, el a slujit cu dragoste Biserica Mântuitorului Hristos,
cu smerenie şi fapte minunate, iar acum se roagă în ceruri pentru mântuirea sufletelor noastre. Cu ale lui
sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!
Sursa: Sfinţii ocrotitori ai Moldovei
SFINTE MOAȘTE
Părticele din Moaştele Sfântului se află la: • Biserica Buna Vestire, din incinta Mănăstirii Sihăstria Voronei.

SFÂNTUL CUVIOS DANIIL SIHASTRUL
(18 decembrie)
TROPAR, GLASUL AL 8-LEA:

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând
Crucea, ai urmat lui Hristos; și luptând, ai învățat să nu se uite la trup, că este
trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și
cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Daniile, duhul tău.
CONDAC, GLASUL AL 3-LEA:

Viață îngerească ai petrecut pe pământ, chip și pildă făcându-te
ucenicilor tăi. Prin rugăciuni, posturi îndelungate și privegheri, te-ai învrednicit
a sălășlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniil de Dumnezeu cinstitorule,
podoaba sihaștrilor și lauda călugărilor.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
În regiunea în care slăvitul voievod al Moldovei, Ştefan, a zidit
monumentala mănăstire Putna, fiinţau, la începutul veacului al XV-lea, câteva
aşezări călugăreşti a căror origine se pierde în negura trecutului.
La 5-6 kilometri de Putna, spre nord-est, este situat satul Laura, în care, potrivit tradiţiei, se afla o
mănăstire cu hramul „Sfântul Laurenţiu‖ (1). Unii dintre vieţuitorii din trecutul acestei aşezări călugăreşti,
însetaţi de linişte, vor fi căutat în desişul codrilor şi în adâncurile văilor locuri mai potrivite pentru rugăciune.
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Chilia de piatră - negreşit o sihăstrie - care dăinuie neclintită pe apa Viţeul şi „bisericuţa de lemn‖ de pe un
„deluşel‖ din preajma Putnei, „care s-au risipit‖ - este vorba numai de bisericuţa la care se referă Ion
Neculce (2) - sunt înjghebări ale unor sihaştri, originari fie de la Laura, fie de la Volovăţ sau Rădăuţi, unde
vieţuiau călugări. Nu avem, este adevărat, documente istorice pe deplin concludente, în legătură cu timpul
când au fost întemeiate modestele aşezări monahale pomenite şi cu ctitorii acestora, dar ele sunt atestate
la începutul secolului al XV-lea.
Chilia, în întregime de piatră, de pe o stâncă de la marginea pârâului Viţeul, situată la vreo 3
kilometri de mănăstirea Putna în direcţia sud-est, se spune din bătrâni, a fost săpată de un monah
încununat cu osârdie duhovnicească şi evlavie, anume Daniil; de aceea, ea este denumită Chilia sau
Sihăstria lui Daniil Sihastrul. Dreptcredincioşii din satele care se învecinează cu impunătorul locaş în care
domnul Ştefan, slăvitul ctitor, odihneşte în veci, păstrează cu deosebită sfinţenie ceea ce au primit ei prin
viu grai, de la părinţii, moşii şi strămoşii lor, adică tradiţiile - pe care, între timp, cercetători ai trecutului
nostru le-au cules şi consemnat în diferite scrieri - în legătură cu viaţa şi strădaniile pustniceşti ale acestui
destoinic fiu al Bisericii Ortodoxe : Cuviosul Daniil Sihastrul.
Potrivit tradiţiei, el s-a născut la începutul veacului al XV-lea, într-un sat din apropierea oraşului
Rădăuţi. Părinţii săi, simpli ţărani evlavioşi (3), i-au dat la botez numele Dumitru. Împresuraţi de nevoile
vieţii, atât părinţii cât şi fiul lor au muncit pe moşia episcopiei Rădăuţilor. Aici tânărul Dumitru a cunoscut
călugări şi slujitori bisericeşti care i-au dat învăţături creştineşti, îndemnîndu-l să urmeze mai cu osârdie lui
Hristos. Îmbrăcând haina călugărească, i s-a dat numele de David, apoi, în pilduitoare ascultare, ca
vieţuitor în jurul bisericii Sfântul Nicolae din Rădăuţi, ctitoria voievodului Bogdan I, întemeietorul, el a stăruit
în rugăciune, nevoinţă şi muncă.
Râvnind desăvârşirea, tânărul monah, aşa cum s-a spus din neam în neam, a plecat de la Rădăuţi,
spre a nu fi învăluit şi biruit de viaţa zgomotoasă a târgului şi de necontenitele treburi de la scaunul
vlădicesc local. Mergând pe apa Sucevei, spre soare apune, însetat de apa cea vie a Domnului, el a
poposit la schitul Sfântul Laurenţiu, de la Laura, unde zi şi noapte postea, veghea şi se ruga Atotţiitorului şi
unde, împreună cu alţi fraţi, împletea coşuri de nuiele. Trimis o dată de către egumenul schitului la Târgul
Siret, cu unele treburi, monahul David a zăbovit, înconjurat de credincioşii care-i cereau sfaturi şi îndrumări
duhovniceşti. Întorcându-se, egumenul l-a mustrat cu asprime şi i-a dat un canon pe care David l-a
îndeplinit fără nici o împotrivire. îmbrăcând el schima cea mare, i s-a dat numele nou Daniil, apoi s-a retras
la munte, într-un loc tăinuit, unde, pe o stâncă de pe malul pârâului Viţeul, a dăltuit cu trudă un paraclis la
care se observă limpede pridvorul, naosul şi altarul locaşului de închinare, iar dedesubt o încăpere, de
asemenea săpată în piatră, în care Daniil îşi pleca ostenit capul. Spre acest schimnic plin de râvnă, vestit
prin viaţa fără de prihană, prin faptele minunate pe care le săvârşea şi prin dulceaţa cuvintelor sale, se
îndreptau necontenit dreptcredincioşi din toate laturile nordice ale Moldovei, ca la un liman izbăvitor.
Sârguinţa cuviosului sihastru, în propovăduirea cuvântului dumnezeiesc, şi mulţimea faptelor
pilduitoare pe care le săvârşea erau bine cunoscute la scaunul mitropolitan al Sucevei şi, chiar la curtea
domnească a ţării. Se spune că, în vremea copilăriei sale, vlăstarul domnesc, Ştefan, care avea să dea mai
târziu strălucire Moldovei, sub numele voievodal de Ştefan cel Mare, ar fi ascultat cu luare, aminte, în chilia
de piatră de pe apa Viţeul, îndrumările şi poveţele fericitului ascet (4).
După asasinarea mişelească a tatălui său, în luna octombrie 1451, tânărul Ştefan, scăpat ca prin
minune din acea dramatică împrejurare, ar fi poposit în chilia sihastrului Daniil de la care ar fi ascultat
cuvinte părinteşti de mângâiere şi îmbărbătare. Tot atunci, cuviosul ar fi proorocit tânărului copleşit de
deznădejde că, nu peste multă vreme, va purta sceptrul domnesc al Moldovei, Împlinindu-se cuvântul
sihastrului, deseori, se spune, Ştefan cel Mare se oprea la chilia acestuia şi sorbea înţeleptele sale sfaturi.
Înduplecat de Daniil, după „multă sufletească vorbă‖, Ştefan a luat hotărârea creştinească să zidească în
locul bisericuţei de lemn, din apropierea chiliei sale, risipită apoi de vitregia vremurilor, mănăstirea Putna cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului‖, spre a fi atât pentru el însuşi, cât şi pentru urmaşii săi, locaş de
veşnică odihnă (5).
La aceasta mănăstire se păstrează un deget (arătător), îmbrăcat în ferecături de argint „pe care se
află 11 mărgăritare şi un granat‖, care, potrivit tradiţiei, este al Cuviosul Daniil Sihastrul. Cu degetul acesta,
fericitul ar fi arătat lui Ştefan cel Mare locul cel mai bun pentru zidirea ctitoriei sale. Inscripţia: „aceste
relicve le-am ferecat eu, Ghedeon, igumen ot Voroneţ, cu toată cheltuiala mea, în anul 7257 în 4
decemvrie‖ (1749) este dovada că acest preţios fragment a fost preluat din „moaştele‖ cuviosului,
înmormântat la Voroneţ, şi trimis spre păstrare la Putna, ctitorită de slăvitul Ştefan cu sfatul său, pe când
vieţuia în chilia de pe apa Viţeul. Fapta celui ce a trimis acest deget la Putna confirmă că puternica tradiţie
privind vieţuirea Cuviosului Daniil în preajma acestei măreţe mănăstiri este întemeiată. În condiţiile noi de
viaţă zgomotoasă de pe valea Putnei, sihăstria înţeleptului schimnic era tot mai tulburată de curiozitatea
oamenilor, încât el nu mai avea liniştea pe care o dorea. Se spune, în sfârşit, că după moartea
mitropolitului Teoctist I, în anul 1477, voievodul, clericii şi dreptcredincioşii moldoveni doreau ca arhipăstor
pe Daniil Sihastrul.
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Auzind ceea ce se plănuia, acesta, călăuzit de duhul smereniei, a părăsit valea Putnei, a trecut
munţii spre miazăzi şi s-a oprit într-un loc liniştit de pe malul Corbului sau al Voroneţului, asemănător cu
acela de lângă apa Viţeului. În realitate, atunci el se afla la Voroneţ, unde şi-a făcut paraclis şi chilie sub
stânca numită Şoimul (6).
Odată cu retragerea şi aşezarea sa lângă mănăstirea Voroneţ, în viaţa Cuviosului Daniil, împovărat
acum de numărul anilor şi cu puterile slăbite, începea o nouă etapă. Dacă, pentru cea dintâi parte a vieţii
sale, tradiţia este unicul izvor pe care dreptcredincioşii şi chiar cercetătorii s-au sprijinit, susţinând că Daniil
s-a născut în apropiere de Rădăuţi, s-a călugărit la episcopia din acel oraş, apoi a vieţuit pe valea Putnei,
pentru a doua parte a vieţii sale există şi alte dovezi. Ele conving grăitor că a trăit şi în cele din urmă a
adormit întru Domnul la Voroneţ. Ca şi în chilia de la Viţeul şi în aceea de lângă stânca Şoimul, el
priveghea şi se ruga, fără încetare, se nevoia cu postul, povăţuind pe toţi cei care se îndreptau spre sfântul
său sălaş. Printre ucenicii care au primit astfel de folositoare îndrumări se aminteşte şi Grigore Roşca (7),
mai târziu mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi ctitor la Voroneţ.
Spre chilia Cuviosului Daniil de la Şoimul se îndrepta, mai cu seamă în vremuri de restrişte şi de
cumpănă, însuşi domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, care cunoştea de demult vrednicia duhovnicească a
vestitului eremit. Astfel, cronicarul Ion Neculce nota în O samă de cuvinte, ceea ce păstrase fără îndoială
poporul, că după ce a fost el copleşit de năpustiitoarea putere otomană, la Valea Albă, în anul 1476, „au
mărs pe la Voroneţ, unde trăia un părinte sihastru, pre nume Daniil. Şi bătând Ştefan Vodă în uşa
sihastrului, să-i descuie, au răspuns sihastrul să aştepte Ştefan Vodă afară până şi-a isprăvi ruga. Şi după
ce ş-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pre Ştefan Vodă. Şi s-au spovedit Ştefan Vodă la dânsul
(8). Şi-au întrebat Ştefan Vodă pe sihastru ce va mai face că nu poate să să mai bată cu turcii: închina-va
ţara la turci, au ba?, iar sihastru a zis să nu o închine că războiul este al lui, numai după ce va izbândi să
facă o mănăstire acolo, în numele Sfântului Gheorghe, să fie hramul bisericii‖. Strângând oaste, „feliuri de
feliuri de oameni‖, Ştefan a reînceput lupta împotriva turcilor, izgonindu-i din ţară. „Şi întorcându-se înapoi,
Ştefan Vodă, încheie Neculce, s-au apucat de au făcut mănăstirea Voroneţul. Şi au pus hramul bisericii
Sfântul Gheorghe‖ (9).
La Valea Albă, „cu voia lui Dumnezeu, au fost înfrânţi creştinii‖ (10). Voievodul şi oastea sa, câtă
mai rămăsese, după sângeroasele lupte din vara anului 1476, s-au retras de bună seamă în nordul ţării. În
aceste condiţii dureroase, o întâlnire şi o discuţie a domnului Ştefan cel Mare cu Daniil Sihastrul, la
Voroneţ, ar fi putut avea loc; cuviosul ascet, la îndemnul conştiinţei sale creştine ortodoxe, îl va fi
îmbărbătat şi sfătuit pe voievod să continue lupta, dându-i asigurări că va înfrânge pe cotropitori; cu acel
prilej, pustnicul îl va fi îndemnat pe Ştefan să înalţe, după biruinţă, o biserică la Voroneţ, cu hramul „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă‖. Voievodul biruitor a zidit, Într-adevăr, o biserică la
Voroneţ, dar în 1488, deci după 12 ani de la luptele sale cu turcii. Măsura în care a contribuit Daniil la
înălţarea acestei biserici, ca de altfel şi a mănăstirii Putna, este o taină pe care numai Atotştiutorul o
cunoaşte (11).
S-a afirmat, însă fără temeiuri istorice sigure, că Daniil Sihastrul ar fi condus, în ultimii ani ai vieţii
sale, mănăstirea Voroneţ în calitate de „stareţ‖. Mai întâi, trebuie reţinut că în covârşitoarea majoritate a
hrisoavelor moldoveneşti cunoscute, mai ales a celor din a doua jumătate a veacului al XV-lea, conducătorul unei mănăstiri este menţionat cu titulatura de egumen, şi nu cu aceea de stareţ. Într-adevăr, în
unele documente din secolul al XVI-lea, despre care va fi vorba în cele ce urmează, este pomenit cu
titulatura de „sfântul stareţ‖, dar cu altă semnificaţie.
Plecând el din valea Putnei, unde după zidirea bisericii şi întemeierea mănăstirii de acolo nu mai
avea liniştea pe care o cereau firea şi năzuinţa sa după desăvârşire, în sfârşit, retrăgându-se în preajma
Voroneţului, când trecerea sa din cele de aici era aproape, şi vieţuind mai departe într-o chilie, dincolo de
freamătul zilnic al treburilor mănăstireşti, Daniil n-ar fi primit răspunderea de egumen. Asemenea multor
cuvioşi din Pateric, el trebuie să fi rămas, până la apusul său, ceea ce a fost totdeauna: părinte
duhovnicesc al ucenicilor şi al fraţilor săi din mănăstire. Daniil este numit uneori „sfântul stareţ‖, dar - foarte
probabil - cu sensul de călugăr încărcat de ani, povăţuitor şi îndrumător.
De asemenea este greu să admitem că el ar fi primit la bătrâneţe „deşertăciunea‖ de care fugise în
prima parte a vieţii (12). Daniil Sihastrul a fost înmormântat în partea sudică a pronaosului bisericii Voroneţ.
Mormântul său este acoperit de o lespede de gresie groasă (13).
Dacă legăturile sihastrului Daniil cu regiunea Rădăuţi şi Valea Putnei pot genera îndoieli, petrecerea
sa pe lângă ostrovul călugăresc,- Voroneţul - în ultimii ani ai vieţii este adeverită întru totul de mormântul
său. De aceea, el a fost numit de timpuriu Daniil de la Voroneţ. Tradiţia şi legendele pe care simplii
credincioşi le cunoşteau despre acest osârdnic ascet pot fi completate şi de alte mărturii istorice.
Pentru identificarea înfăţişării exterioare şi a fizionomiei sale morale se cercetează fresca de pe
faţada sudică a pridvorului bisericii Voroneţ, în care Daniil apare alături de mitropolitul Grigore Roşca (14).
Altă operă de artă în care apare chipul sihastrului Daniil este un Tetraevanghel (15), dăruit
mănăstirii Voroneţ de mitropolitul Grigore Roşca.
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Prin însemnarea de pe el, ierarhul a dorit să se precizeze că „din tinereţe s-a trudit‖ la Voroneţ şi tot
acolo „a primit cinul îngeresc‖, ceea ce înseamnă că această mănăstire era metania sa. În el se arată că,
alături de Sfântul Gheorghe, mănăstirea are ca hram şi pe „Părintele Daniil cel Nou‖; fără îndoială, este
vorba de Daniil Sihastrul care a vieţuit la Voroneţ, întipărit ca „părinte‖ în conştiinţa celor ce l-au cunoscut printre ei însuşi mitropolitul amintit, ucenicul său, bucurându-se de îndrumările şi poveţele sale. Numindu-l
ocrotitor al bisericii, alături de Sfântul Gheorghe, avem dovada clară că mitropolitul Grigore, ca şi meşterii
care au alcătuit inscripţia, erau convinşi de temeinicia istorică a legendei, potrivit căreia Daniil l-a sfătuit pe
Ştefan cel Mare să zidească acest locaş.
Prin atributul „cel Nou‖ s-a urmărit să se arate că, spre deosebire de proorocul Daniil din Legea
Veche, el este un Daniil Nou. Aşadar, viaţa sihastrului a fost atât de pilduitoare, darurile cu care l-a
binecuvântat Dumnezeu atât de bogate, strădaniile sale în nevoinţă atât de necontenite şi îndrumările date
ucenicilor atât de ziditoare, încât în practica mănăstirească zilnică de la Voroneţ el era cinstit ca sfânt, mai
mult, ca ocrotitor şi hram al mănăstirii. El a fost un propovăduitor al isihasmului.
Altă însemnare din cartea de cult amintită îl numeşte Sfântul părinte al nostru Daniil cel Nou.
Această mărturie confirmă părerea potrivit căreia, clericii şi dreptcredincioşii din Moldova, la jumătatea
veacului al XVI-lea, îl cinsteau pe Daniil Sihastrul ca pe un sfânt.
În anul de la zidirea lumii 7058 (1550), un monah cu numele Ioan dăruia mănăstirii Voroneţ „un
frumos manuscris slavon cuprinzând viaţa Sfântului Efrem‖ (16). O însemnare bogată de pe această carte,
din care reproducem câteva pasaje, oglindeşte gândurile şi simţămintele acestui călugăr: „...monahul
Ioan... cu învăţătura şi cu fapta Preasfinţitului Mitropolit Grigorie... am dorit din inimă şi am dat din dreapta
mea agonisită şi am făcut această carte, anume a Sfântului Efrem, şi am dat-o la mănăstirea Voroneţului,
unde este hram Sfântul Marele Mucenic al lui Hristos, Gheorghe, unde din fragedă tinereţe şi din copilărie
m-am făgăduit lui Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Daniil cel Nou şi unde am primit
mântuitorul şi îngerescul cin...‖ (17).
Nu avem nici un fel de ştiri în legătură cu acest monah Ioan. Ca şi mitropolitul Grigore Roşca, el era
unul din ucenicii Sihastrului Daniil al cărui chip de sfânt rămăsese întipărit în cugetul şi în inima sa. După
trecerea sa la locaşurile veşnice, prin urmare, Daniil Sihastrul s-a bucurat de cinstirea cuvenită sfinţilor. În
ochii tuturor, el era un „sfânt al Bisericii‖, „sfântul stareţ‖ al mănăstirii Voroneţ, cu atributul de „cel Nou‖. Cu
titlul de sfânt, cum s-a arătat, apare el în fresca de la Voroneţ şi în Tetraevanghelul dăruit acestei mănăstiri
de mitropolitul Grigore Roşca al Moldovei şi Sucevei, în mijlocul secolului al XVI-lea, la 50-60 de ani de la
moartea sa. Cu acelaşi atribut este el pomenit în câteva „cărţi‖ (hrisoave) domneşti, cunoscute, din veacul
al XVI-lea, referitoare la mănăstirea Voroneţ. De pildă, printr-o astfel de „carte‖, datată 21 martie 1551, Iliaş
voievod întărea unele danii făcute mănăstirii de mitropolitul amintit. După menţionarea de trei ori a hramului
acestei aşezări călugăreşti, Sfântul Gheorghe, apare, tot de trei ori, şi complementara de loc: „unde
odihneşte sfântul stareţ Daniil‖ (18).
Într-o „carte‖, datată 5 aprilie 1558, prin care Alexandru Lăpuşneanu întărea mănăstirii Voroneţ
dania făcută de monahul Teodosie şi unele rudenii ale sale, hramul bisericii mănăstireşti este menţionat
astfel: „Sfântul Mare Mucenic al lui Hristos, Gheorghe, şi sfântul stareţ Daniil‖ (19). La 16 iulie 1575 Petru
Şchiopul întărea această danie mănăstirii Voroneţ. Acum, însă, hramul este numai Sfântul Gheorghe, dar
apare referinţa „şi (unde sunt) moaştele sfântului stareţ Daniil‖ (20).
În sfârşit, într-un hrisov din 17 decembrie 1599, prin care voievodul Ieremia Movilă întărea mănăstirii
Voroneţ dania făcută de „Grigorcea marele vornic de Ţara de Sus‖ - o parte din dreptele sale ocini - Daniil,
ca şi în actul datat 5 aprilie 1558, nu apare ca sfânt patronimic (hram) alături de „Sfântul Gheorghe‖; în
schimb, întâlnim o lungă propoziţie complementară: „unde se odihnesc sfintele moaşte a(le) preacuviosului
şi purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru Daniil cel Nou‖ (21).
Chiar dacă suntem în faţa unor redactări variate ca formulare, n-am putea afirma că Daniil nu era
cunoscut în Moldova; el era, când se vorbea sau se scria despre mănăstirea Voroneţ, un personaj de
referinţă, un „sfânt stareţ‖, „un părinte preacuvios şi purtător de Dumnezeu‖, „un Daniil cel Nou‖, ale cărui
„moaşte‖ sunt înhumate în biserica acelei mănăstiri.
În formarea religios-morală a creştinilor răsăriteni, un mare rol îl au Vieţile Sfinţilor. Spre a se
demonstra că toate popoarele dreptcredincioase au dăruit şi continuă să dăruiască Ortodoxiei sfinţi, unii
teologi s-au referit în scrierile lor la sfinţii noi. Astfel, teologul ortodox malorus, considerat apologet al
Bisericii Ortodoxe, Zaharia Kopîstenşki, în lucrarea sa - Palinodia, publicată prin 1621-1622, se ocupă şi de
sfinţii noi ai Bisericilor Ortodoxe din Grecia, din Serbia, din Rusia şi din Ţările Române, menţionând
localităţile în care se află moaştele unora dintre ei. La Suceava, a notat el, sunt moaştele Sfântului Ioan cel
Nou, iar la Voroneţ, ale Sfântului Daniil, Făcătorul de Minuni; printre sfinţii noi ai românilor este pomenit şi
Leontie de la Rădăuţi (22).
Peste câteva decenii, renumitul ierarh cărturar şi stihuitor al psalmilor „pe cât a putut mai frumos‖,
mitropolitul Dosoftei al Moldovei şi Sucevei, publica Viaţa şi petrecerea Svinţilor, cu ţelul de a arăta
credincioşilor şi a-i convinge cât de importante şi de folositoare sunt pentru sănătatea lor duhovnicească şi
pentru mântuirea lor strădaniile şi vredniciile celor aleşi. În această operă, Dosoftei a arătat „că şi în
vremea de acum mulţi sfinţi sunt de petrec cu noi, care numai Dumnezeu îi ştie la inima lor...
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Dară şi din rumâni mulţi sunt carii am şi văzut viaţa şi traiul lor, dară nu s-au căutat fără numai Daniil
de la Voroneţ şi Rafail de la Agapia‖ (23). În continuare, el numeşte şi alţi sfinţi pe care i-a rodit pământul
românesc, fireşte, spre a demonstra că şi acest popor nu este mai prejos în familia Bisericilor ortodoxe.
Cu unele deosebiri de redactare, textul lui Dosoftei referitor la sfinţii români este reprodus de
Veniamin Costachi în Vieţile Sfinţilor din luna dechemvrie (24), încheiat cu o concluzie sugestivă: „S-au
adăugat această înştiinţare aicea, ca nu prin trecerea vremii, să se facă cu totul neştiuţi aceşti cuvioşi
părinţi, neamului acestui mai de pe urmă, şi ca să se arate că dintre toate neamurile îşi alege Dumnezeu
pe robii Săi cei ce urmează voii şi poruncitor Lui‖.
La 23 ianuarie 1857 un demnitar de la curtea imperială a Rusiei, A. N. Muraviev, comunica
mitropolitului Sofronie Miclescu al Moldovei şi Sucevei, printr-o scrisoare, că a terminat de scris vieţile
sfinţilor ruşi şi sloveni pe cele dintâi şase luni ale anului, în care însă nu este inclus nici un moldo-valah, şi-l
ruga să-i trimită ştiri în legătură cu sfinţii români spre a-i introduce în volumele pe care le pregăteşte pentru
publicare. La 18 martie 1857, Muraviev revenea prin altă scrisoare. Mitropolitul a trimis aceste scrisori
stareţului Gherasim de la mănăstirea Neamţu, cu dispoziţia de a cerceta şi răspunde. Stareţul a trimis
mitropoliei un lung raport care cuprinde referiri la sfinţii români, printre ei şi Daniil de la Voroneţ. Relatările
acestuia vor fi fost trimise, negreşit, în Rusia şi, probabil, au fost folosite de istoricul citat la redactarea
lucrării sale (25).
Chiar aşa succinte, cum au apărut în literatura religioasă română şi străină, menţiunile referitoare la
Daniil Sihastrul, alături de alte mărturii istorici, sunt dovezi care conving pe deplin că el este un personaj
istoric, că s-a nevoit schimniceşte în timpul vieţii slujind Mântuitorului Hristos. Foarte adevărat, cea dintâi
parte a vieţii sale este învăluită de tradiţii şi legende generate, amplificate cu unele exagerări şi răspândite
de adânca evlavie a dreptcredincioşilor, dar mărturiile istorice atestă, fără îndoială, că Daniil Sihastrul a fost
un fiu ales al Bisericii, necontenit o candelă cu untdelemnul credinţei şi al faptelor bune, o flacără nestinsă
a Ortodoxiei.
Un învăţat bucovinean nota, acum un secol, că pe Daniil „posteritatea l-a declarat sfânt, i-a
constituit un cult care se continuă până astăzi, moaştele lui se păstrează şi acum în pronaosul bisericii
(Voroneţ) în criptă... cu un lumânariu (sfeşnic) şi un pupitru sau analoghion unde în fiecare an se fac
rugăciuni la ziua sfântului‖ (26). Negreşit, cunoscutul om de cultură, referindu-se la Daniil Sihastrul, a
relatat ceea ce văzuse cu ochii săi la Voroneţ: dreptcredincioşi plecându-se lângă mormântul pustnicului, în
semn de cinstire, un sfeşnic în care ardeau, fără încetare, luminări şi un analoghion pe care se aflau cărţi
de slujbă. El a notat, apoi, că se constituise cultul sfântului, că în fiecare an se făceau rugăciuni la ziua lui.
Nu ştim în ce consta şi cum se desfăşura cultul Sfântului Daniil şi nici în ce zi a anului era el pomenit.
Probabil se păstra, prin tradiţie orală, ziua când a murit el, şi, de atunci, credincioşii îl pomeneau şi se
rugau lui Dumnezeu lângă mormântul său, fără a avea o slujbă specială. Dacă ar fi existat aşa ceva, sigur
s-ar fi păstrat vreo dovadă scrisă.
Alt profesor, care a funcţionat pe vremuri la Universitatea din Cernăuţi, observa că tradiţia populară
îl numeşte pe Daniil sfânt; el a fost cinstit de credincioşi, fiindcă s-a remarcat prin smerenie şi viaţă fără
prihană, mai mult încă, scria el, moaştele sale au fost cinstite ca făcătoare de minuni şi spre ele se
îndreptau închinători de la mari depărtări (27).
Cei doi învăţaţi cunoşteau, fără îndoială, tradiţiile şi legendele referitoare la Daniil Sihastrul, care
circulau peste tot în Bucovina. Ei ştiau că, la chilia sa de la mânăstirea Putna şi la mormântul său de la
Voroneţ, credincioşii aprindeau luminări; de asemenea, cunoşteau şi mărturiile istorice care atestă că, întradevăr, Daniil a fost cinstit ca sfânt.
Pr. Scarlat Porcescu
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8. Dacă Daniil Sihastrul va fi fost ieromonah (în 1476, ieroschimonah), s-ar putea crede că Ştefan cel Mare şi-a îndeplinit o
îndatorire creştinească de conştiinţă spovedindu-se, adică mărturisindu-şi greşelile; dacă Daniil era numai schi-monah, voievodul la cercetat spre a cunoaşte părerile acestuia în ceasurile de cumpănă prin care trecea atunci Moldova, fără să primească sfânta
Taină a Mărturisirii.
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9. Ion Neculce, op. cit., p. 107.
10. Din pisania votivă a bisericii Sf. Arhanghel Mihail de la Războieni-Neamţ, ctitoria lui Ştefan cel Mare.
11. Tradiţia orală, privind întâlnirea şi sfatul voievodului înfrânt la Valea Albă cu Daniil Sihastrul, la Voroneţ, este atât de puternică,
încît ea a fost versificată de D. Bolintineanu:
„Sub o stâncă stearpă, pe un râu în spume, / Unde un sihastru a fugit de lume,
Cu vărsarea serii un străin sosi. / - „Ştefan al Moldovei vine a-ţi vorbi!...‖
- „Bunule părinte! sunt rănit şi-nvins ;... / Viu să-ţi cer povaţă dacă nu-i mai bine
Turcilor Moldova d-astăzi să se-nchine?‖ / Daniel Sihastru domnului a zis:
- „Mă înşeală-auzul ori eu am un vis?... / Doamne! tu ai dreptul a schimba-n mormânturi
Pentru neatârnare, oameni şi pământuri; / Dar nu ai p-acela ca să-i umileşti!
Poţi ca să îi sfarămi -, dar nu să-i robeşti!...‖ / Dupe-aceste vorbe, Ştefan strânge-oştire
Şi-nvingând păgânii, nalţă-o monastire‖. (Ed. Bucureşti, 1971, p. 82).
12. In afară de aceasta, se cunosc câţiva conducători ai mănăstirii Voroneţ, în intervalul 1472-1499 : „popa‖ Missail, pomenit în
1472, „popa‖ Efrem, pomenit în 1488 şi 1489; „popa‖ Ghenadie, pomenit în 1490 şi „popa‖ Macarie, pomenit în 1497 şi 1499. Daniil
nu apare printre egumenii Voroneţului. Documenta Roma-niae historica, vol. II (Leon Şimanschi, Georgeta Ignat şi Dumitru
Agache), Bucureşti, 1976, p. 267.
13. În câmpul lespedei apare un ornament romanic cu frunze late, iar pe margine, împletituri. Dispusă pe două rânduri, la capetele
lespedei, o inscripţie cuprinde următoarele: „Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimnicul Daniil‖. Nici o indicaţie în
legătură cu anul când a trecut el în corturile drepţilor. Asemănările motivelor decorative de pe lespedea renumitului schimnic cu
acelea de pe pietrele de mormânt aşezate în 1479-1482 de Ştefan cel Mare, în biserica Bogdan Vodă din Rădăuţi, pe mormintele
unora dintre înaintaşii săi în scaunul domnesc, conduc la concluzia că Daniil Sihastrul a adormit întru Domnul după ce s-au lucrat
aceste pietre de mormânt, adică pe la anul 1482.
14. Mitropolitul, în prim plan, „este înveşmântat într-un sacos împodobit cu cruci închise în cercuri şi poartă omoforul mare. Pe cap
are o camilafcă de formă particulară, asemănătoare unui văl care, legat strâns, îi acoperă părul şi atârnă pe umeri‖. La stânga, în al
doilea plan, ceva mai sus decât mitropolitul, apare silueta dominantă a sihastrului. De o parte şi de alta a capului este pictată în
caractere albe, însemnarea: „Sfântul Daniil‖. Sihastrul este „înveşmântat călugăreşte‖, poartă mantia de slujbă desfăşurată larg în
faţă şi pe laturi şi încheiată la gât; în faţă atârnă „schima‖. Capul, acoperit de păr alb, asemenea bărbii bogate care îi încadrează
faţa, are multe însuşiri de portret... Fruntea este înaltă, chipul prelung, nasul drept, umerii obrajilor supţi şi ochii apropiaţi... Mâna
stângă se sprijină pe o cârjă, asemenea celor de care se slujesc călugării bătrâni..., cu mâna dreaptă înalţă un pergament
desfăşurat pe care citim, în slova bisericească, următoarea însemnare: „Veniţi, fiii mei, şi ascultaţi-mă cu frică de Dumnezeu ce
este omul!‖. Nici un semn, nici o indicaţie care ar arăta că sfântul a slujit în via Domnului, ca ieroschimonah. Spre deosebire de
mitropolit, Daniil are în jurul capului coroana sfinţeniei (nimbul), ceea cedovedeşte că la mijlocul veacului al XVI-lea, i se aducea
cinstirea cuvenită celor aleşi. Liniile trase cu măiestrie de zugrav, în schiţarea portretului, şi culorile folosite de acesta sunt expresii
care pun în lumină vie profilul spiritual al sihastrului. El priveşte spre cei care se află în faţa frescei, ca din sânul Bisericii
triumfătoare; chemând, sfătuind, poruncind şi arătând calea Domnului. Chipul său iradiază bunătate nesfârşită, smerenie adâncă,
cuviinţă, sfinţenie. I. D. Ştefănescu, Cuviosul Daniil Sihastrul, în „Biserica Ortodoxă Română‖ LXXIV (1956), nr. 6-7, p. 538; Vasile
Drăguţ, Pictura veche românească (sec. XI-XVIII), în vol. Pictura românească în imagini, Bucureşti, 1970, p. 72.
15. Gorina Nicolescu, Arta metalelor preţioase în România, Bucureşti, 1973, p. 53, planşa 59.
16. Constantin Turcu, op. cit., p. 254.
17. N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. XVI, Bucureşti, 1909, p. 280-281; cartea a fost descoperită de
acest învăţat la mănăstirea Coşula.
18. Documente privind istoria României, vol. XVI, A. Moldova, vol. II, (1551-1570), Bucureşti, 1951, p. 3-4.
19. Ibidem, vol. XVI/2, p. 105-106. / 20. Ibidem, vol. XVI/3 (1571-1590), Bucureşti, 1951, p. 57.
21. Ibidem, veacul XVI, A. Moldova, vol. IV (1591-1600), Bucureşti, 1952, p. 275.
22. Constantin Turcu, op. cit, p. 257-258; Pr. dr. Liviu Stan, Sfinţi români, Sibiu, 1945, p. 31.
23. Dosoftei, Viaţa şi petrecerea Svinţilor, vol. IV, Iaşi, 1686, fila 152, la ziua de 9 iunie.
24. Ediţia mănăstirii Neamţu, 1811, ziua de 11 decembrie, fila 333 r.
25. Constantin Turcu, op. cit. p. 258-259, după dosarul 7/1857, Fond. Mitropolia Moldovei, administrative, Arhivele Statului, Iaşi; Pr.
prof. Petru Rezuş, op. cit., p. 235.
26. I. G. Sbierea, Codicele voroneţean, Cernăuţi, 1885, p. 258, col. 1; p. 264, col. 1.
27. E. Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina, I Teil, Wien, 1903, p. 205.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 319-330, Sfântul Daniil Sihastrul.
SFINTE MOAȘTE
Mormântul Sfântului se află la:
• Mănăstirea Voroneţ, de la Suceava, 41 km, de la Rădăuţi, 45 km.
Părticele din Moaştele Sfantului se află la:
• un deget al Sfântului se află la Mănăstirii Putna, comuna Putna, judeţul Suceava, la 30 km nordvest de Rădăuţi;
• Mănăstirea Sihăstria, com. Vânători, jud. Neamţ, (22 km de Tg. Neamţ pe şoseaua care merge
spre Vatra Dornei).
- FOTO - chilia preacuviosului Părintelui nostru Daniil Sihastrul –
Vedere exterioară

Vedere interioară
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Degetul sfântului de la Măn. Putna

Sursa: Sfinte moaște din România

SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ, MITROPOLITUL KIEVULUI
(22 decembrie)
TROPAR, GLASUL AL 4-LEA

Apărătorule și mărturisitorule al Ortodoxiei, luminătorule al neamurilor,
fiule al Moldovei și Părinte al Ucrainei, Sfinte Ierarhe Petru, mult nevoitorule,
roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne apere credința și să mântuiască sufletele
noastre.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
În mijlocul poporului român au odrăslit şi mulţi oameni de seamă care
şi-au pus toate puterile de muncă în slujba altor Biserici şi popoare,
aducându-şi o contribuţie preţioasă la renaşterea lor culturală, politică sau
bisericească. Între aceştia se situează la loc de cinste şi Petru Movilă,
mitropolitul Kievului, a cărui personalitate a dominat întreaga viaţă bisericească
şi naţională a Ucrainei ortodoxe în prima jumătate a sec. al XVII-lea.
S-a născut la Suceava, probabil în anul 1596, ca fiu al lui Simion Movilă, care va domni mai târziu în
Ţara Românească, şi al soţiei acestuia, Marghita, călugărită ulterior sub numele de Melania. Tatăl său a
avut ca fraţi pe Ieremia Movilă, domn al Moldovei între 1595-1606 şi pe Gheorghe, viitorul mitropolit.
După moartea tatălui său, tânărul fiu de domnitor va pribegi, împreună cu mama şi cu fraţii săi în
Ţara Românească, după care se vor aşeza definitiv în Polonia. Învăţătura şi-o va începe în casa
părintească, apoi o va continua la vestita şcoală a „Frăţiei‖ ortodoxe din Kiev şi la Academia Zamoiska din
Zemosč, unde va învăţa limbile latină, greacă, slavonă şi polonă, la care se adăugau şi celelalte discipline
studiate: gramatica, poetica, retorica, dialectica, teologia. Potrivit obiceiului nobililor polonezi, a trebuit să
înveţe şi mânuirea armelor, luând parte şi la două lupte ale polonilor împotriva turcilor, la Ţuţora şi Hotin.
Datorită unei chemări lăuntrice, dar şi sub înrâurirea stareţului mănăstirii Pecerska, arhimandritul
Zaharia Kopâstenski, a hotărât să se călugărească. Astfel, după ce se va pregăti duhovniceşte la moşia sa
din Rubiejovka, unde a zidit şi o biserică cu hramul Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, va fi tuns în
monahism, la Lavra Pecerska, după anul 1625. În toamna anului 1627 a fost ales egumen al mănăstirii, la
vârsta de 31 de ani. Situaţia ortodoxiei în acea perioadă era tulbure din cauza încercărilor de catolicizare a
nobilimii lituane, bieloruse şi ucrainiene, care era, în mare parte, ortodoxă. Însă, prin activitatea sa depusă
timp de 5 ani ca egumen, Petru Movilă a reuşit să ridice prestigiul cultural şi bisericesc al mănăstirii la un
nivel necunoscut până atunci. Astfel, s-a ocupat de restaurarea şi înfrumuseţarea mănăstirilor şi a
peşterilor în care se găseau moaşte de sfinţi şi a continuat activitatea tipografică a înaintaşilor săi, dând la
lumină mai multe cărţi de slujbă şi de învăţătură.
În anul 1631 a pus bazele unui colegiu în Lavră, din care se va dezvolta vestita Academie
duhovnicească de la Kiev, iar în 1632, prin alegerea şi înscăunarea lui Wladislav IV (1632-1648) ca rege al
Poloniei, a reuşit să recâştige libertatea de cult a Ortodoxiei în regatul polonez, recunoaşterea legală a
Mitropoliei ortodoxe a Kievului, dreptul Bisericii Ortodoxe de a avea biserici, tipografii şi spitale, restituirea
tuturor bisericilor ortodoxe din Kiev, care fuseseră răpite de uniţi.
La 2 martie 1631, mitropolitul Kievului, Ion Boreţki a trecut la cele veşnice, şi ca urmare a alegerilor,
Petru Movilă va fi numit mitropolit „al Kievului, Haliciului şi a toată Rusia‖, alegere recunoscută de Wladislav
IV şi întărită de Patriarhul ecumenic Chiril Lucaris. La 28 aprilie 1633 va fi hirotonit arhiereu, în catedrala cu
hramul Adormirea Maicii Domnului din Lvov.
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În acest fel, rodnica sa activitate începută ca egumen al Lavrei Pecerska va fi continuată cu şi mai
mare însufleţire. În latura gospodărească remarcăm refacerea şi înfrumuseţarea unor biserici şi mănăstiri
din Kiev, printre care catedrala mitropolitană Sfânta Sofia şi mănăstirile aferente acesteia, precum şi
biserica principală a mănăstirii Pecerska. În afară de acestea, a ridicat şi câteva spitale şi azile şi a pus
bazele unei noi frăţii ortodoxe, şi a luat măsuri pentru întărirea disciplinei clericale şi monahale.
În chip deosebit însă trebuie subliniată activitatea culturală a mitropolitului Petru Movilă, care a
purtat o permanentă grijă faţă de colegiul său din Kiev, considerată cel mai vechi aşezământ de învăţământ
superior la slavii ortodocşi, după modelul căreia se va organiza, în 1640, o şcoală la mănăstirea Trei
Ierarhi, de către domnitorul Vasile Lupu. Sub aspect tipografic, se cunosc aproximativ 50 de tipărituri
îngrijite de mitropolitul Petru Movilă, unele dintre ele fiind lucrate de el însuşi. Aceste lucrări se pot împărţi
în 3 categorii: de slujbă, de evlavie şi zidire sufletească, şi de apărare a ortodoxiei. Dar cea mai însemnată
carte a lui Petru Movilă rămâne Evhologhionul sau Molitfelnicul (Trebnicul), cu peste 1500 de pagini şi 126
de slujbe, tipărit în 1646 la Lavra Pecerska. Mai putem menţiona ca făcând parte dintre lucrările sale şi
lucrarea Evanghelia învăţătoare sau Cazania, tradusă din greceşte şi tipărită la Kiev în 1637, precum şi
Nomocanonul, o lucrare canonico-juridică apărută în 1629.
Ca expresie a dragostei sale faţă de neamul din care făcea parte, pe frontispiciul multora din
tipărituri se găsea stema Movileştilor sau a celor două ţări române în care domniseră ai săi, iar el însuşi se
intitula adesea „fiu de neam moldovean‖ sau „fiu al voievodului Ţării Moldovei‖.
Dar dintre toate se distinge prin importanţa ei, lucrarea Mărturisirea Ortodoxă (Pravoslavnica
Mărturisire), care a apărut ca urmare a nevoii de învăţătură ortodoxă, cât şi din pricina apariţiei unei
mărturisiri de credinţă calvinizante, pusă în seama patriarhului ecumenic Chiril Lucaris. Această lucrare a
fost întocmită în limba latină sub titlul Expositio fidei Ecclesiaae Rusiae minoris, şi cuprindea 261 de
întrebări şi răspunsuri, împărţite după cele trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea. Deoarece
la lucrările Sinodului întrunit între 8 şi 18 septembrie 1640 la Kiev nu s-au putut pune de acord membrii
participanţi asupra a două puncte din această lucrare, care stipulau existenţa purgatoriului şi momentul
epiclezei, s-a ajuns la ideea convocării unui alt Sinod, cu participarea delegaţiilor mai multor Biserici
Ortodoxe surori. Cum acest Sinod nu se putea ţine nici la Constantinopol, care era stăpânit de turci, şi nici
la Kiev, aflat sub stăpânirea polonilor catolici, mitropolitul Petru Movilă s-a gândit că Moldova, ţara sa
natală, ar fi un loc potrivit pentru convocarea acestui Sinod. Astfel, între 15 septembrie şi 27 octombrie
1642, la Iaşi s-au ţinut lucrările acestui Sinod, care avea ca drept scop cercetarea Mărturisirii ortodoxe a
mitropolitului Petru Movilă. Cele două puncte care conţineau influenţe catolice au fost îndreptate, astfel că
la data de 30 octombrie Mărturisirea, tradusă în greceşte, a fost transmisă Sinodului patriarhal din
Constantinopol, care în martie 1643 a aprobat faptul că traducerea greacă a acestei Mărturisiri, să devină
Mărturisirea ortodoxă a Bisericii soborniceşti şi apostoleşti a Răsăritului.
Astfel, lucrarea învăţatului mitropolit de neam român devenea a treia mărturisire de credinţă a
Bisericii ortodoxe, după Simbolul credinţei şi Dogmatica Sf. Ioan Damaschin. După 1667, această
Mărturisire va fi tradusă în mai multe limbi şi tipărită în numeroase ediţii, fiind cercetată şi apreciată de
numeroşi teologi, din toate timpurile şi toate confesiunile, mult timp fiind folosită şi ca manual în şcolile
teologice din Rusia, ţările române sau alte părţi. De aceea, pe bună dreptate, marele istoric şi dogmatist
Macarie Bulgakov socotea pe Petru Movilă drept „părintele teologiei ortodoxe moderne‖ (2), iar profesorul
Alexandru Elian remarca faptul că ‖opera lui Movilă şi-a câştigat un loc neatins de nici o altă lucrare
similară din cadrul teologiei simbolice ortodoxe‖ (3). În acest fel putem considera că Petru Movilă a fost un
mare dar duhovnicesc făcut de poporul român Bisericii ucraino-bieloruse, dar şi Ortodoxiei întregi.
După o păstorire de 13 ani, mitropolitul Petru Movilă a trecut la cele veşnice, în ziua de 1 ianuarie
1647, fiind îngropat în biserica cea mare a mănăstirii Pecerska. Prin testamentul său, averea sa a fost
lăsată Colegiului de la Kiev şi catedralei Sfintei Sofia şi mănăstirii Pecerska, pentru refacerea lor şi pentru
azilul de bătrâni.
În anul 1995, pe data de 27 iulie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina a trecut în rândul
sfinţilor pe marele ierarh român, ca dată de prăznuire fiind stabilită ziua de 31 decembrie.
Bibliografie
1. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, E.I.B.M.B.O.R, 1994, p. 32-48.
2. Ibidem, p. 43 / 3. Ibidem

Sursa: Sfântul Ierarh Petru Movilă
SFINTE MOAȘTE
Mormântul Sfântului se află la:
• Mănăstirea (Lavra) Pecerska Kiev, Ucraina (Lavra Pecerska în limba română se traduce - despre
Mănăstirea Peşterilor )
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SFÂNTUL CUVIOS NICODIM DE LA TISMANA
(26 decembrie)
TROPAR, GLASUL 1

Celui Ce a Răsărit din Fecioara, Mai Marelui Păstorilor, ca o oaie de
turmă ai urmat, Părinte al nostru Sfinte Nicodim. Cu postul, cu privegherea şi
cu rugăciunile, te-ai făcut lucrător sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele
celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm: Slavă Celui Ce te-a
preaslăvit pe tine; Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce a arătat
tuturor prin tine îndreptare.
CONDAC, GLASUL AL 8-LEA

Ca pe cel împreună râvnitor sfinţilor şi ca pe un părinte mare, toată
lavra ta, Tismana, te cinsteşte pe tine cu credinţă, Sfinţite Nicodim; pe care
păzeşte-o cu rugăciunile tale, fericite, totdeauna nebiruită şi netulburată de
toate nevoile, ca un părinte cuvios şi pururea lăudat.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
În ceata celor care prin fapta şi cuvânt au îmbogăţit spiritualitatea românească se numără şi
Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, reprezentant de seamă al vechii noastre culturi bisericeşti din
secolul al XIV-lea şi de la începutul celui următor (1).
Valah de neam (2), din sudul Dunării, născut în prima jumătate a veacului al XIV-lea la o dată greu
de stabilit cu exactitate, Cuviosul Nicodim a simţit încă din fragedă tinereţe chemare spre viaţa
duhovnicească. Luând legătură cu monahii de la Muntele Athos, a plecat cu aceştia în taină, lănsând
bogăţiile şi măririle ce-l aşteptau, „ca să se înalţe întru smerenie, prin pustniceşti nevoinţe, spre totala
slujire a lui Hristos‖ (3).
Pe la jumătatea secolului al XIV-lea, când tânărul Nicodim se stabilea la mănăstirea Hilandar,
Sfântul Munte era centrul spiritualităţii ortodoxe. Doctrina isihastă, formulată la Athos, a dus la „o
solidaritate ortodoxă cu mari urmări spirituale şi culturale‖ (4). Nu se ştie dacă tânărul Nicodim îl va fi
cunoscut pe Sfântul Grigorie Sinaitul (+1346), unul dintre reprezentanţii de seamă ai practicii isihaste; este
însă foarte probabil că, la Athos, el a cunoscut alţi tineri nevoitori spre o viaţă îmbunătăţită, între care
amintim pe Eftimie, viitorul patriarh de Târnovo, şi pe Ciprian, viitorul mitropolit al Kievului, cu care Cuviosul
Nicodim va păstra legături prieteneşti.
Pe lângă faptul că aici a învăţat limbile slavonă şi greacă, el şi-a însuşit la Sfântul Munte o profundă
cultură teologică, ce se va reflecta în preocupările sale de mai târziu.
Tot în această oază duhovnicească, Nicodim „adunase la sine toată buna faptă, nevoindu-se prin
nevoinţa cea bună cu postirile cele din fiecare zi, cu stările cele în privegheri de toată noaptea, cu rugăciuni
neîncetate şi cu toate cele pătimiri, care se cuvin vieţuirii monahiceşti celei adevărate şi lui Dumnezeu
plăcute şi pentru cea a sa adâncă smerenie, supunere şi ascultare către toţi, cu trupul şi cu sufletul, şi după
ispitirea şi cercarea de trei ani a primit sfântul şi marele îngeresc chip‖ (5).
Hirotonit apoi ieromonah, şi pentru ale lui prea mari şi îmbunătăţite fapte, Cuviosul Nicodim este
ales egumen al mănăstirii Hilandar. El însă dorea liniştea pustietăţii, de aceea pleacă pe ascuns de la
Sfântul Munte şi se aşază mai întâi la sudul Dunării, în regiunea Cladovei, la locul numit Saina (6). Acolo a
organizat o comunitate de călugări şi a înălţat o biserică mică, de zid, cu hramul Preasfintei Treimi.
De aici, Cuviosul Nicodim trece în nordul Dunării, unde începe un nou capitol al vieţii şi activităţii
sale, mai important şi mai bine cunoscut. Plecarea lui din sudul Dunării în jurul anului 1366 a fost sigur
determinată de faptul că la acea dată regele Ludovic cel Mare al Ungariei a ocupat teritorii din unele părţi
dunărene, transformându-le într-un „Banat al Bulgariei‖ şi favorizând aici o puternică propagandă de
catolicizare (7). Că nevoitorul nostru n-a plecat în altă parte, la vreme de restrişte, ci la nordul Dunării,
constituie o dovadă în plus a originii sale valahe.
La venirea Cuviosului Nicodim pe pământul românesc, monahismul era aici de mult încetăţenit.
Cercetările din ultimii ani au evidenţiat prezenţa lui la români încă din primul mileniu al erei creştine (8).
Hotărârea sinodală, dată de Patriarhia Ecumenică la 1359, prevedea ca pe noul mitropolit „toţi clericii din
acea ţară şi toţi cei sfinţiţi călugări şi laici să-l respecte şi să i se supună lui‖ (9). În acest context apare şi
Cuviosul Nicodim în Ţara Românească, organizând mai întâi comunitatea monahală de la mănăstirea
Vodiţa, cu munca sa şi a „fraţilor‖ săi, cu cheltuiala şi daniile principelui domnitor Vladislav-Vlaicu Vodă
(1364-1377) (10). Biserica acestei mănăstiri a fost sfinţită de către Cuviosul Nicodim în anul 1372, iar la
anul 1374 (11) a fost emis hrisovul prin care domnitorul afirma că „ascultând pe cinstitul între călugări
Nicodim, de asemenea şi cu cheltuiala şi daruri de la domnia mea şi cu munca lui Nicodim şi a fraţilor lui,
am zidit şi am zugrăvit această biserică‖.
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Acest document este nu numai prima mărturie despre prezenţa şi începutul activităţii Cuviosului
Nicodim în Ţara Românească, ci reflectă, în acelaşi timp, caracterul activităţii sale, anume de a fi
colaborator al voievozilor, nu numai ctitor ci şi chivernisitor al averilor mănăstirilor întemeiate de ei. Astfel,
un istoric român avea dreptate să remarce că „epoca lui Nicodim înseamnă mai mult sfârşitul unei evoluţii
istorice a vieţii româneşti în Ţara Românească decât începutul ei‖. Mănăstirea Vodiţa şi apoi Tismana sunt
primele mănăstiri care au trecut sub oblăduirea domnului: mănăstirile şi averea lor au intrat sub protecţia
domniei, devenind la rândul lor un sprijin al suzeranităţii domneşti în faţa boierimii cu domenii autonome
(12). Aşadar, Cuviosul Nicodim nu este întemeietorul, ci reorganizatorul monahismului românesc. Cu vasta
sa cultură teologică de factură isihastă, dar mai ales hotărât să atingă un nivel duhovnicesc cât mai înalt, el
dă un impuls nou monahismului de la nordul Dunării, unde, în mod sigur, isihasmul pătrunsese înaintea lui
(13).
Scurtă vreme după întemeierea Vodiţei, Banatul Severinului este recucerit de către unguri la
sfârşitul anului 1375, ceea ce a dus la risipirea, pentru un timp, a comunităţii monahale de aici şi la
înfiinţarea mănăstirii Tismana, de care Cuviosul Nicodim şi-a legat numele pentru totdeauna.
În această perioadă însă rîvnitorul monah era sustras de la dulceaţa contemplaţiei duhovniceşti şi
însărcinat să îndeplinească importantă misiune la Constantinopol. De mai mulţi ani, Biserica Sârbă, care se
declarase autocefală, stătea sub anatema Patriarhiei Ecumenice. Cneazul Lazăr, care după tradiţie ar fi
fost rudă a Cuviosului Nicodim, a trimis la Constantinopol o delegaţie pentru a mijloci împăcarea dintre cele
două Biserici. Se pare că Nicodim a fost conducătorul acelei delegaţii, întrucât el stăpânea atât limba
sârbă, cât şi pe cea greacă. În acel timp, păstorea pentru a doua oară Patriarhul Ecumenic Filotei Kokinos,
care a acordat Cuviosului Nicodim rangul de arhimandrit şi dreptul de a sfinţi biserici, ca şi trei părticele din
moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Ignatie Teoforul şi ale Sfântului Mucenic Teofil, rămase
odoare de preţ ale mănăstirii Tismana până astăzi. Contribuţia mărinimoasă a cneazului Lazăr la ctitoria
Vodiţei şi a Tismanei este considerată de unii istorici ca recompensă pentru intervenţia fructuoasă a
Cuviosului Nicodim la împăcarea dintre Biserica Sârbă şi Patriarhia Ecumenică.
Sub cârmuirea plină de har şi înţelepciune a marelui stareţ, mănăstirea Tismana a avut o situaţie de
continuă prosperitate, beneficiind şi de un privilegiu deosebit: obştea monahală de aici era independentă era o „samovlastie‖ (14).
Rânduiala şi datina aceasta, care se stabileşte în aşezămintele întemeiate de sfântul cuvios şi se
păstrează multă vreme după moartea sa, se concentrează în trei caracteristici organizatorice :
- samovlastia sau statutul juridic şi canonic de autocârmuire, comunitatea respectivă singură având cădere
să-şi pună cârmuitor;
- modul de viaţă comunitar sau chinovial;
- conducerea unitară a celor două vechi mănăstiri oltene.
În afară de Vodiţa şi de Tismana, mai multe aşezăminte monahale româneşti revendică pe Cuviosul
Nicodim drept ctitor al lor, cum sunt: Gura Motrului, Vişina (15), apoi mănăstirea Prislop din părţile
Haţegului, iar după tradiţie, chiar în Moldova ar fi ajuns ucenici ai Cuviosului de la Tismana. Această tradiţie
este ecoul influenţei puternice culturale şi spirituale pe care a exercitat-o „cea mai slăvită dintre ctitoriile
Olteniei‖ (16) asupra monahismului românesc.
Pe lângă calităţile sale de desăvârşit organizator al vieţii monahale în ţara noastră, de apărător al
dreptei-credinţe, Cuviosul Nicodim a fost şi un om de o aleasă cultură teologică. În acest sens este citată
corespondenţa stareţului de la Tismana cu ultimul patriarh al Târnovei, Sfântul Eftimie, „personalitate
impresionantă, cu adânci izvoare de cultură religioasă câştigată la Constantinopol, şi mai ales în meditaţiile
singuratice de la Muntele Athos‖ (17). Din acest schimb epistolar ni s-au păstrat două scrisori de răspuns,
adresate de către patriarh Cuviosului de la Tismana. În prima, eruditul ierarh răspunde la şase întrebări
dogmatice: despre sfinţii îngeri, despre existenţa răului în lume, despre Sfânta Cruce, despre întrupare şi
despre suflet; din a doua scrisoare s-a păstrat numai o întrebare şi un răspuns cu privire la curăţia morală a
celor ce vor să se preoţească (18). Această corespondenţă arată, dincolo de exaltarea curăţiei morale a
cinului preoţesc, temeinice cunoştinţe teologice, mergând până la aprofundarea subtilităţilor de gândire ale
unor scrieri ca, de pildă, Ierarhia cerească a lui Pseudo-Dionisie Areopagitul, fiind primul cititor de la noi,
cunoscut până acum, al acestor adânci opere patristice (19).
De la Cuviosul Nicodim a rămas şi vestitul Tetraevanghel, capodoperă de caligrafie, copiat în anul
1404-1405; în limba slavă bisericească de redacţie sârbă, fiind primul manuscris cu dată sigură, executat
pe teritoriul patriei noastre. Dincolo de sufletul isihast din care a rezultat această operă, de o reală
măiestrie artistică sunt frontispiciile fiecărei Evanghelii, ca şi ferecătura manuscrisului, care prezintă pe cele
două feţe Răstignirea şi Învierea. Pe una din file se află vestita însemnare: „Această Sfântă Evanghelie a
scris-o popa Nicodim în Ţara Ungurească, în anul cel al şaselea al prigonirii lui, iar de la începutul firii
socotim 6000 şi nouă sute şi 13‖. Această însemnare a suscitat „multe interpretări‖, pornindu-se mai ales
de la cuvântul „prigonire‖. S-a afirmat astfel că luminatul monah ar fi intrat în conflict cu Mircea cel Bătrân,
sau poate cu mitropolitul Atanasie din Severin, ceea ce ar fi dus la prigonirea lui Nicodim, poate chiar la
exilarea sa în Transilvania. Un alt cercetător vede aici năzuinţa după isihie (20), deci o retragere de bună
voie a cuviosului, în singurătate.
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Ştefan Ieromonahul, un autor de dată târzie, dar care consemnează că o veche tradiţie arată că
Sfântul Nicodim şi-a petrecut ultimii ani în permanentă retragere în peştera „care este deasupra de
mănăstire, în piatră, care peşteră o avea gătită de mai înainte, de când venise aici pentru trebuinţa liniştii
sale... şi suindu-se, s-a dat pre sine spre linişte desăvârşită, petrecând uneori cu unul: Dumnezeu prin post
şi privegheri de toată noaptea‖. De acolo cobora numai Duminica şi la praznice împărăteşti şi „slujea cu
părinţii în sobor de se împărtăşea cu Preasfintele şi de-viaţă-făcătoare Taine ale Mântuitorului nostru Iisus
Hristos...―
Simţind apoi, prin descoperire dumnezeiască, apropierea mutării sale către Domnul, cuviosul nostru
a coborât între fraţi, s-a împărtăşit împreună cu ei şi le-a dat sfaturi duhovniceşti, trecând apoi la cele
veşnice în ziua de 26 decembrie 1406 şi fiind înmormântat la Tismana. Prin viaţa plină de sfinţenie şi prin
rugăciunile sale, Cuviosul Nicodim a săvârşit încă din timpul petrecerii sale pământeşti o serie de fapte
minunate, cum au fost: trecerea prin foc fără să fie vătămat, vindecarea unei rudenii a regelui Sigismund al
Ungariei şi alte fapte minunate care au continuat a se petrece la mormântul său, fapte pentru care poporul
l-a cinstit ca pe un sfânt. Prăznuirea lui se săvârşeşte în ziua morţii sale, adică la 26 decembrie.
În anul 1955, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a generalizat cultul
Sfântului Nicodim de la Tismana în toată ţara noastră. Evlavia pe care acest neobosit râvnitor de la
Tismana a inspirat-o credincioşilor din Biserica noastră o arată paraclisul şi câteva acatiste care îl cinstesc
după cuviinţă.
Activitatea de aproape patru decenii, depusă pe pământul românesc de către Cuviosul Nicodim cel
Sfinţit de la Tismana, „a reprezentat o piatră de temelie întru apărarea şi consolidarea Ortodoxiei, a
creat o epocă în cultura medievală românească şi începuturile unei tradiţii de unde au purces noi
etape de înflorire şi continuă rodire în veacurile viitoare...‖ (21). O dată cu aceste valori, nevoinţa sa pe
calea desăvârşirii evanghelice luminează şi astăzi sufletele adevăraţilor închinători ai Mântuitorului nostru
Iisus Hristos.
Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
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SFINTE MOAȘTE

Mormântul
și peștera
Sf. Cuv. Nicodim

Din sfintele sale moaște se păstrează doar degetul cel mare de la mâna dreaptă la Mănăstirea
Tismana, la cca. 37 km N-V de Târgu Jiu şi 5 km de centrul comunei Tismana.
Sfintele sale moaşte s-au îngropat cu multă plângere în biserica Mănăstirii Tismana, în mormântul
dinainte pregătit, cum se vede până astăzi, unde se face în tot anul prăznuirea lui. După ce Dumnezeu i-a
proslăvit moaştele cu mireasma dumnezeiască de bun miros şi cu dar izvorâtor de mir şi cu facere de
minuni, au si fost puse în raclă, fiind aşezate cu cinste în biserica zidită de el, ca şi moaştele Sfântului
Grigore Decapolitul, în Sfânta Mănăstire Bistriţa.
După trecere de mulţi ani, un domn al Ţării Româneşti a voit să ridice din Mănăstirea Tismana
moaştele Sfântului Nicodim şi să le ducă în oraşul Bucureşti. Dar, nefiind voia Sfântului să se înstrăineze
moaştele din lăcaşul său, a făcut minune, încât a părăsit domnul acela lucrul neplăcut sfântului.
După aceea s-a arătat în vedenie unuia dintre călugări poruncindu-i să spună egumenului să-i
ascundă moaştele şi numai un deget sa ia de la mână pentru evlavia locuitorilor. În acest chip s-a arătat
Sfântul Nicodim şi egumenului, poruncindu-i, asemenea, să facă precum îi spusese şi fratelui aceluia.
Încredinţându-se egumenul, a luat un deget de la mâna sfântului şi mir de la moaştele sale şi au fost puse
într-un vas de cositor, împreună cu o cruce mare de plumb pe care o purta sfântul la grumaz; ele se află în
Sfânta Mănăstire Tismana până în ziua de astăzi ca podoabe duhovniceşti cinstite şi de mare preţ.
Mica raclă de argint destinată să adăpostească un deget din moaştele fondatorului Tismanei, a fost
dăruită la 1671 de către ierodiaconul Nicodim şi egumenul Petronie. Scenele care figurează pe această
raclă prezintă mai multe episoade din viaţa sfântului: una din scene îl prezintă, împreună cu ctitoria sa,
înaintea Maicii Domnului, iar celelalte figurează naşterea sa, botezul, hirotonia, anii învăţăturii şi scena
„trecerii prin foc‖ în prezenţa craiului Mateiaş al Ungariei.

SFÂNTUL MUCENIC HERMES
(31 decembrie)
TROPAR, GLASUL 1

Ca pe un mărgăritar de mult preţ te are pe tine Biserica drept-măritoare,
Sfinte Mucenice Hermes, propovăduitorule al lui Hristos, că de veacuri se
cinsteşte numele tău în tot ţinutul românesc, iar poporul cel binecredincios laudă
faptele tale minunate, săvârşite pentru cei bolnavi şi stăpâniţi de duhuri
necurate. Drept aceea, te rugăm să mijloceşti către Dumnezeu, cu cei împreună
pătimitori cu tine, pentru mântuirea celor ce săvârşesc cu dragoste sfântă
pomenirea ta.
VIAȚA SI NEVOINȚELE
Este nesfârşit şirul mucenicilor din populaţia daco-romană de pe malurile
Dunării care s-au împărtăşit devreme de harul sfinţeniei creştine cu preţul
sângelui lor. Dintre aceştia, unii s-au învrednicit de slujire bisericească înaltă, ca
episcopi, preoţi sau diaconi, iar alţii au ajutat pe fraţii lor de credinţă în slujiri mai
modeste, dar folositoare mântuirii lor.
Astfel, unii citeau din cărţile sfinte la slujbele bisericeşti, iar alţii, dăruiţi cu
o putere deosebită, înlăturau duhurile rele ce stăpâneau pe unii creştini. Aceştia purtau numele de exorcişti
şi aveau un rol mare în pregătirea celor care doreau să primească botezul creştin, citind rugăciunile de
lepădare şi de alungare a duhurilor rele din trupurile şi sufletele lor, ceea ce astăzi face preotul, căci nu se
mai folosesc exorciştii (1).
Ei luau deci parte cu multă râvnă şi cu evlavie la lucrările sfinte din biserică, iar în timpul prigoanei
împăratului Diocleţian, mulţi au înfruntat cu curaj şi lepădare de sine suferinţele şi moartea, ca şi cei din
slujirile bisericeşti mai înalte, primind cununa de mucenici şi ajungând la lumina slavei celei de sus.
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Între aceştia se face pomenirea Sfântului Mucenic Hermes, exorcistul (2), care a slujit cu smerenie
şi adâncă evlavie lui Hristos în biserica din cetatea Bononia. Aici exista un locaş sfânt şi mulţi închinători
dintre băştinaşii daco-romani, trăitori ca şi acesta cu multă evlavie creştină şi ascultând şi urmând
poruncilor adevăratului Dumnezeu.
Neînfricoşându-se de asprele măsuri de prigonire a închinătorilor şi slujitorilor lui Hristos, luate de
împăratul Diocleţian şi aduse la îndeplinire de către demnitarii săi, exorcistul Hermes primea în biserică pe
cei stăpâniţi de duhuri rele şi prin harul şi puterea rugăciunii sale le alunga şi-i tămăduia pe aceştia.
Totodată el pregătea pe cei care aveau să se boteze, citind rugăciunile de lepădare şi de curăţire de
întinare a demonilor, după care se oficia taina Botezului de către episcop sau de către preot.
Când s-a pornit mânia conducătorilor păgâni ca să nimicească pe slujitorii Bisericii, fără să se
lepede sau să ascundă lucrarea sa printre cei de o credinţă cu el, exorcistul Hermes a arătat folosul slujirii
sale în Biserică şi a primit cu curaj şi sfântă bucurie mucenicească sfârşitul vieţii sale pământeşti, când
călăii cei păgâni i-au tăiat fără milă capul. De altfel, aşa s-au sfârşit prin ascuţişul sabiei atâţia mărturisitori
neînfricaţi din cetatea Bononia şi de pe întinsul ţărmurilor Dunării.
Prin această moarte martirică, exorcistul Hermes a păşit în viaţa cea adevărată şi veşnică. Sângele
său nevinovat şi de mult preţ i-a deschis şi însemnat calea către ceruri, unde s-a învrednicit să intre în
ceata sfinţilor şi să trăiască în slava cea veşnică.
Totodată, pe pământ, Hermes-exorcistul s-a dovedit vrednic de cinstire de-a lungul veacurilor nu
numai în cetatea sa, ci şi în cetatea apropiată, Ratiaria, şi oriunde trăiau suflete creştine, ce căutau
mântuirea cu ajutorul confraţilor, care din cer se rugau pentru ei.
Pomenirea morţii muceniceşti a lui Hermes, exorcistul, avea loc la 31 decembrie (3).
Pr. Prof. Dr. Vasile Gh. Sibiescu
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2. Despre Hermes,, exorcistul, am folosit cele menţionate de H. Delehaye, Saints de Thrace et de Mesie, în «Analecta
Bollandiana», XXXI (1912), p. 257-258. J. Zeiller.
3. Data morţii lui Hermes, exorcistul, e pusă la 30 decembrie în Prescurtarea siriacă şi la 31 decembrie în Notiţia din Martirologiul
ieronimian, care pare mai sigură. A se vedea H. Delehaye, ibidem, p. 250.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1987, p. 190-191, Sfântul Mucenic Hermes.
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ACATISTUL SFINȚILOR ROMÂNI
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 s-a
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.
Bucurați-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru
sufletele noastre!

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: Bucuraţi-vă, 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 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;

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;
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Bucuraţi-vă, soborul ierarhilor români din toate
timpurile şi din toate ţinuturile româneşti.
Bucurați-vă Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru
sufletele noastre!

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 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;
Bucuraţi-vă, că sfintele voastre moaşte sunt purtătoare
de har dumnezeiesc;
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.

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
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Bucuraţi-vă Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru
sufletele noastre!

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.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru
sufletele noastre!

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 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;

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
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Bucuraţi-vă, că vedeţi pururea faţa lui Hristos.
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Români, rugători fierbinţi pentru
sufletele noastre!

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 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!

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 10-lea
De strălucirea cea mai presus de minte bucurându-vă,
sfinţilor români, şi de dumnezeiasca veselie umplânduvă, 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!

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 11-lea
Fericim ceata Sfinţilor Părinţi ai Bisericii noastre
dreptmăritoare, pe dascălii teologiei româneşti, cei ce
ne-au lăsat învăţături şi ne-au 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!
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;

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.
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CUPRINS
IANUARIE
Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești 10 Ian
Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic 13 Ian
Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului 25 Ian
Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei 26 Ian
FEBRUARIE
Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea 29 Feb
Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul 29 Feb
MARTIE
Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului - 7 Mart
Sfinții Mucenici Montanus, preotul și soția sa Maxima - 26 Mart
Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia - 26 Mart
APRILIE
Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium - 6 Apr
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului - 11 Apr
Sfântul Mucenic Sava de la Buzău - 12 Apr
Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului - 14 Apr
Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului - 20 Apr
Sfinții Ier. Mărt. Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei - 24 Apr
Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei
Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș - 24 Apr
Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin din Durostorum - 24 Apr
Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului- 25 Apr
Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) - 26 Apr
Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia - 28 Apr
MAI
Sfântul Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului - 2 Mai
Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici - 3 Mai
Sfântul Mucenic Ioan Valahul - 12 Mai
Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei - 15 Mai
Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei - 16 Mai
Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul - 27 Mai
IUNIE
Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava - 2 Iun
Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel - 4 Iun
Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian - 8 Iun
Sfântul Mucenic Isihie - 15 Iun
Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești - 22 Iun
Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana - 24 Iun
Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț - 30 Iun
IULIE
Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți - 1 Iul
Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - 2 Iul
Sfinții Mucenici Epictet și Astion - 8 Iul
Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor - 18 Iul
Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche - 21 Iul
Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș) - 26 Iul
AUGUST
Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - 5 Aug
Sfântul Cuvios Pafnutie - Pârvu Zugravul - 7 Aug
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla - 7 Aug
Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului - 11 Aug
Sfinții Martiri Brâncoveni - 16 Aug
Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec - 16 Aug
Sfântul Gheorghe Pelerinul - 17 Aug
Sfimții Mucenici Donat și Silvan diaconul, Romul preotul și Venust - 21 Aug
Sfântul Mucenic Lup - 23 Aug
Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului - 30 Aug
Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei - 30 Aug
SEPTEMBRIE
Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit) - 1 Sept
Sfinții Cuviosi Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânişoara - 3 Sept
Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați - 7 Sept
Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona - 9 Sept
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