Cuv=nt înainte

Vie]i de Sfin]i

SFIN}I OCROTITORI AI MOLDOVEI
canoniza]i în perioada 1992-2009

1

Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

ISBN: 978-606-92105-6-7
© Mitropolia Moldovei [i Bucovinei * Editura DOXOLOGIA
2

Cuv=nt înainte

SFIN}I OCROTITORI
AI MOLDOVEI
canoniza]i în perioada
1992-2009
Carte tip\rit\ cu binecuv=ntarea
~naltpreasfin]itului TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei
Edi]ie îngrijit\ de P. Cuv. Arhim. Dr. Emilian Nica

Mitropolia Moldovei [i Bucovinei
DOXOLOGIA
Ia[i, 2009
3

Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

4

Cuv=nt înainte

Cuprins

Cuv=nt înainte .................................................................7
Sfântul Ierarh Leontie, Episcopul R\d\u]ilor ............13
Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei..............16
Sfântul Ierarh Petru Movil\, Mitropolitul
Kievului, Gali]iei [i al întregii Rusii Mici ................21
Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei..............29
Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul....................................35
Sfânta Cuvioas\ Teodora de la Sihla ...........................39
Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona............................45
Sfântul Cuvios Antipa de la Calapode[ti......................50
Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neam] — Hozevitul ....55
Sfântul Voievod {tefan cel Mare...................................63
Sfin]ii Cuvio[i Iosif [i Chiriac de la Bisericani ..............71
Sfin]ii Cuvio[i Simeon [i Amfilohie,
siha[trii de la Pâng\ra]i ............................................... 75
Sfin]ii Cuvio[i Rafail [i Partenie de la Agapia Veche ..83
Sfântul Ierarh Ioan de la Râ[ca [i Secu........................89
Sfântul Cuvios Iosif de la Varatic .................................94
Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazl\u.............................99
Bibliografie selectiv\ ...................................................103

5

Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

6
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Cuvânt înainte
„Fi]i sfin]i, pentru c\ Eu sunt Sfânt”
(I Petru 1, 16)
Când rostim cuvântul „sfin]i”, gândul nostru se
îndreapt\ instantaneu c\tre acei cre[tini cu profund\ vie]uire duhovniceasc\, plini de fapte de bun\tate [i pietate pilduitoare, pe care Biserica îi socote[te
vrednici a fi venera]i în evlavia cre[tin\.
Sfin]enia este iubirea des\vâr[it\ de Dumnezeu
[i de oameni [i se dobânde[te prin intensitatea maxim\ a tr\irii dragostei cre[tine [i a tuturor valen]elor ei. Sfin]ii sunt oameni care înc\ din via]a lor
p\mânteasc\ au binepl\cut lui Dumnezeu, iar dup\
moarte au fost învrednici]i de o parte din fericirea
ve[nic\, devenind „casnici ai lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 19), „prieteni ai lui Dumnezeu” (cf. Ioan 15, 14;
Iacob 2, 23), dup\ cum îi nume[te Sfânta Scriptur\.
Cinstindu-i pe sfin]i, noi Îl cinstim în mod indirect pe Dumnezeu, Care a dat acestora harul S\u,
ca prin ajutorul Lui [i ostenelile lor s\ devin\ persoane binepl\cute Sfintei Treimi. Sfântul Simeon
Noul Teolog spune c\ nu ceea ce face omul conteaz\
pentru via]a ve[nic\, ci ceea ce este el, dac\ este asemenea lui Iisus Hristos Domnul nostru sau dac\
este diferit [i neasem\n\tor Lui: În via]a viitoare,

cre[tinul nu este cercetat dac\ s-a lep\dat de lumea întreag\ pentru dragostea lui Hristos sau dac\
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[i-a împ\r]it bog\]iile sale s\racilor, sau dac\ a postit,
sau a privegheat, sau s-a rugat, sau a plâns, sau s-a
tânguit pentru p\catele sale, sau dac\ a f\cut orice
alt lucru bun în aceast\ via]\, ci este cercetat cu
grij\ dac\ are vreo asem\nare cu Hristos, a[a cum
un fiu seam\n\ cu tat\l s\u.
Astfel, sfin]ii, fiind oameni crea]i dup\ chipul
lui Dumnezeu, au dorit, au lucrat [i au dobândit asem\narea cu Hristos, Dumnezeul-Om. Prin oameni
se arat\ sfin]enia [i slava lui Dumnezeu, iar sfin]ii
sunt cei ce s-au str\duit s\ pun\ în eviden]\ sfin]enia [i slava lui Dumnezeu prin via]a lor. Sfin]ii
sunt cei care au f\cut v\dite în lume aceste însu[iri
dumnezeie[ti, iar Dumnezeu, în dragostea [i dreptatea Sa nem\rginit\, îi a[az\ la loc de mare cinste
întru Împ\r\]ia [i Biserica Sa. Slava sfin]ilor î[i
are izvorul în slava lui Dumnezeu [i acest lucru se
arat\ în cult, în miridele care-i reprezint\ [i care
sunt a[ezate în jurul Agne]ului, care se preface în
Trupul lui Hristos. S\vâr[irea fiec\rei Sfinte Euharistii este atât spre slava Mântuitorului Hristos, cât
[i spre slava sfin]ilor. În fiecare sfânt Se s\l\[luie[te
Domnul Iisus Hristos, prin dumnezeirea [i umanitatea Sa, sfânt\ [i sfin]itoare, izvor al harului.
Prin Taina Sfântului Botez, to]i cre[tinii sunt chema]i la sfin]enie, devenind o f\ptur\ nou\ ce particip\ la sfin]enia lui Hristos. Existen]a sfin]ilor este
m\rturia puterii sfin]itoare a Mântuitorului Iisus
Hristos asupra umanului [i asupra umanit\]ii prin
lucrarea Duhului Sfânt, a harului dumnezeiesc.
Istoria dezvolt\rii cultului sfin]ilor în întreaga
Biseric\ ne arat\ c\, înc\ de la început, fiecare Biseric\ local\ `i declara [i rânduia pe eroii credin]ei în
8
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rândul sfin]ilor. Canonizarea unor noi sfin]i se s\vâr[e[te de fiecare Biseric\ Autocefal\, prin dreptul
Sfântului [i Îndrept\torului Sinod care, printr-un
act solemn, proclam\ introducerea în rândul sfin]ilor a acelor cre[tini care se bucur\ de cinstire
pentru via]a [i faptele lor alese, în mod statornic [i
de o îndelungat\ perioad\ de timp. Semnele cele mai
evidente ale sfin]eniei sunt considerate moartea martiric\ [i m\rturisirea lui Hristos pân\ la moarte.
Condi]iile de fond pe care o persoan\ trebuie s\ le îndeplineasc\ spre a fi a[ezat\ în rândul sfin]ilor
sunt: 1. ortodoxia credin]ei; 2. sfin]enia vie]ii (prosl\virea lui de c\tre Dumnezeu prin diverse daruri);
3. fapte minunate [i cinstirea în evlavia popular\.
Biserica Ortodox\ Român\ a rânduit în calendar
numero[i sfin]i cinsti]i de întreaga Ortodoxie, martiri daco-romani din primele secole cre[tine, m\rturisitori [i tr\itori ai Evangheliei, care au odr\slit
din neamul românesc. Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, arat\ `n lucrarea sa: Proloage sau
Via]a [i Petrecerea Sfin]ilor, temeiurile puternice
ale cinstirii sfin]ilor în Biserica noastr\. Într-o însemnare autobiografic\, evocând o vizit\ f\cut\ la
Kiev, cu prilejul închin\rii la moa[tele sfin]ilor de
la Lavra Pecerska, men]ioneaz\, pentru prima dat\
în acest context, sfin]i români cu profund\ tr\ire a isihiei, cu via]\ plin\ de virtu]i duhovnice[ti. Sfântul
Dosoftei se adreseaz\ cititorului : „S\ [tii c\ pu]ine
zile sunt peste an s\ nu fie sfin]i întrînsele de la
]ara ruseasc\ (...). Mul]i sfin]i se fac la ru[i [i pân\
ast\zi se fac (...). Dar tocmai [i din Rumâni mul]i
sunt care am v\zut via]a [i traiul lor, dar nu s-a c\utat, f\r\ numai Daniil de la Vorone] [i Rafail de la
9
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Agapia; am s\rutat [i sfintele mo[tii. Apucat-am în
zilele noastre p\rin]i nal]i la bun\t\]i [i podvig [i
pleca]i la smerenie adâncu: P\rintele Chiriac de la
Bisericani (...), Chiriac de la Tazl\u, Epifanie de la
Vorone], Partenie de la Agapia, Ioan de la R=[ca
arhiepiscopul cel sfânt [i minunat, Inochentie de la
Probota (...).
C\ Dumnezeu, Sfin]ia Sa, nici un neam de rodul omenesc pe p\mânt nu las\ nepartinic de darul
Sfin]iei Sale. C\ peste tot au atins mila Sa [i-a deschis tuturor u[a de sp\senie...” (Via]a [i Petrecerea
Sfin]ilor. Proloage, Ia[i, 1682-1686, f. 151 v.).
Cinstea adus\ unor sfin]i din neamul românesc
a determinat Sinodul Bisericii Ortodoxe Române
s\ ini]ieze canonizarea cu cinstire local\ a acestora [i
s\ hot\rasc\ generalizarea cinstirii pe 28 februarie
1950, [i s\ hot\rasc\ generalizarea cinstirii în toat\
Patriarhia Român\ a unor sfin]i cu moa[te la noi în
]ar\: Sf. Muceni]\ Filofteia, Sf. Cuv. Nicodim cel
Sfin]it, Sf. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava, Sf. Cuv.
Grigorie Decapolitul, Sf. Cuv. Parascheva de la Ia[i
[i Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi. În anul
1955, luna octombrie, Sfântul Sinod a proclamat oficial canonizarea noilor sfin]i români [i inaugur=nd
oficial cultul acestora; totodat\ s-a proclamat [i generalizarea cultului pentru sfin]ii cu moa[te la noi în
]ar\. La aceast\ bucurie duhovniceasc\ s-a ad\ugat
hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 20 iunie 1992, privind canonizarea [i generalizarea cultului altor sfin]i români; `n aceea[i [edin]\ a Sf=ntului Sinod s-a hot\r=t [i proclamarea
solemn\ a generaliz\rii cultului sfin]ilor români canoniza]i în anul 1950 [i proclama]i cu cinstire local\
10
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în anul 1955. În aceea[i [edin]\, Sfântul Sinod a hot\rât proclamarea instituirii „Duminicii Tuturor
Sfin]ilor Români”, pr\znuit\ în prima duminic\ de
dup\ Duminica Tuturor Sfin]ilor.
Sfin]ii români ale c\ror vie]i sunt expuse în
aceast\ lucrare au fost canoniza]i de Sfântul Sinod
al Bisericii noastre în anii 1992 (Sf. Ierarh Leontie
de la R\d\u]i, Sf. Cuv. Daniil Sihastrul, Sf. Voievod {tefan cel Mare, Sf. Cuv. Teodora de la Sihla,
Sf. Ioan Iacob de la Neam]), 1997 (Sf. Ierarh Petru
Movil\; proclamarea oficial\ a canoniz\rii a avut
loc în anul 2002), 2005 (Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei), 2007 (Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei) [i `n 2008 (Sf. Cuv. Iosif [i Chiriac
de la Bisericani, Sf. Cuv. Simeon [i Amfilohie de la
Pâng\ra]i, Sf. Cuv. Rafail [i Partenie de la Agapia,
Sf. Ierarh Ioan de la R=[ca [i Secu, Sf. Cuv. Iosif de
la Varatic [i Sf. Cuv. Chiriac de la Tazl\u). Dup\ cum
se observ\, în lucrarea de fa]\ sunt cuprinse numai
vie]ile sfin]ilor care s-au n\scut în Mitropolia Moldovei [i Bucovinei (cu excep]ia Sf. Cuv. Onufrie de
la Vorona), dorind prin aceasta ca binecredincio[ii
cre[tini s\ cunoasc\ mai bine via]a lor sfânt\, faptele
bune [i credin]a statornic\ în Dumnezeu.
Este o bucurie [i n\dejde duhovniceasc\ pentru
noi, cei de ast\zi, s\ avem rug\tori înaintea tronului
Preasfintei Treimi sfin]i din neamul nostru românesc,
care au sfin]it p\mântul Moldovei, iar acum sunt
„casnici” ai lui Dumnezeu. Pentru fiecare cre[tin,
experien]a vie]ii sfin]ilor pe care ne-o propov\duie[te
Sfânta Biseric\ este o luminoas\ pild\ [i o c\l\uz\
sigur\ c\tre Împ\r\]ia Cerurilor. Din vie]ile sfin]ilor, din r\bdarea [i dragostea lor, din nevoin]ele [i
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biruin]ele duhovnice[ti, din dobândirea asem\n\rii
cu Hristos-Domnul, înv\]\m [i noi cum s\ lupt\m
cu ispitele, cum s\ cucerim virtu]ile [i s\ devenim
binepl\cu]i înaintea lui Dumnezeu.
Sf. Ioan Gur\ de Aur aduce mereu în fa]a credincio[ilor chipuri ale sfin]ilor, îndemnându-i s\ le urmeze pilda, c\ci, zice el, cel mai bun mod de a-i cinsti
pe sfin]i este imitarea lor. Iar Fericitul Augustin
spune: „Dac\-i iubim pe sfin]i, s\-i imit\m”.
Cu credin]\ statornic\ în iubirea sfin]ilor pentru
noi [i îndr\zneala lor c\tre Dumnezeu, le cerem sfin]ilor români s\ se roage lui Hristos-Dumnezeu pentru
mântuirea noastr\, s\ se roage Mântuitorului Hristos
s\ ne dea nou\ cele de folos în via]a aceasta [i fericirea ve[nic\.

Arhim. Emilian Nica
12 februarie 2009
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Sfântul Ierarh Leontie,
Episcopul R\d\u]ilor
(1 iulie)

Acest sfânt purt\tor de Dumnezeu, Leontie, s-a
n\scut din p\rin]i dreptm\ritori cre[tini, în ora[ul
R\d\u]i, la începutul secolului al XV-lea. Înc\ din
pruncie, mergând cu p\rin]ii s\i la biseric\, a fost cuprins de o mare dragoste fa]\ de casa lui Dumnezeu,
unde, mai apoi, asculta zilnic cu toat\ luarea aminte
întreaga slujb\, c\utând s\ se apropie cât mai mult
suflete[te de sfin]i]ii slujitori, de Cuvio[ii P\rin]i [i
de ostenitorii de la aceast\ biseric\ voievodal\.
P\rin]ii din ob[tea Catedralei, v\zându-l cu atâta
dragoste pentru casa lui Dumnezeu [i pentru sfintele slujbe, l-au primit în ob[tea lor, unde fericitul
Leontie ar\ta râvn\ [i smerenie în toate.
Pentru via]a lui duhovniceasc\ a fost c\lug\rit,
primind numele de Lavrentie. Râvna lui pentru nevoin]ele duhovnice[ti sporea tot mai mult. Luând binecuvântare de la stare]ul ob[tii, s-a îndreptat c\tre
un loc retras, nu departe de Putna, unde erau câ]iva
siha[tri. Mitropolitul Moldovei de atunci, Iosif Mu[at,
aflând de aceast\ vatr\ sih\streasc\ cu rânduial\
preafrumoas\, a mers [i a sfin]it biserica acelui schit
[i, odat\ cu aceasta, a hirotonit în preot pe Cuviosul
Lavrentie, numindu-l tot atunci egumen, potrivit dorin]ei acelei ob[ti. Aici, în aceast\ cuvioas\ ob[te, vine
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Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

s\ se nevoiasc\ [i Cuviosul Daniil Sihastrul, sub pova]a p\rintelui s\u duhovnicesc Lavrentie.
Înfiin]ându-se scaun episcopal la R\d\u]i, în timpul lui Alexandru cel Bun, nu dup\ mult\ vreme
de la întemeierea Episcopiei R\d\u]ilor, Cuviosul
Lavrentie este chemat la aceast\ înalt\ vrednicie
[i r\spundere de ierarh. Primind harul arhieriei, din
ascultare, las\ locul unde s-a nevoit, îns\ nu a încetat nici o clip\ nevoin]ele sih\stre[ti, în chilia s\la[ului s\u episcopal. A hirotonit preo]i [i diaconi, a
sfin]it biserici [i a vegheat la p\strarea rânduielilor
canonice, p\zind scump\tatea [i pogor\mântul în
toate cele rânduite de Biserica lui Hristos, spre folosul cel mântuitor al p\stori]ilor s\i suflete[ti.
Dup\ ani mul]i de arhip\storie, sim]indu-se sl\bit cu trupul, s-a retras din scaunul arhieresc, reîntorcându-se la m\n\stirea sa, Laura. Aici, a primit
schima cea mare, luând numele de Leontie, nevoindu-se zi de zi [i ducând cu adev\rat via]\ de înger
în trup, pân\ la trecerea sa la cele ve[nice.
Cunoscând dinainte sfâr[itul vie]ii sale p\mânte[ti, a chemat întreg soborul pentru a da ultimele
sale pove]e p\rinte[ti. A rânduit ca egumen al acestei
sfinte m\n\stiri pe cel mai apropiat ucenic al s\u,
pe Cuviosul Daniil Sihastrul, [i, binecuvântându-l,
a adormit în Domnul întru n\dejdea învierii [i a vie]ii ve[nice. Credincio[ii [i fiii lui duhovnice[ti veneau
la mormântul s\u primind binecuvântare [i t\m\duiri de tot felul de boli. Curând a fost dezgropat [i
dus la R\d\u]i, potrivit dorin]ei credincio[ilor. La
racla moa[telor sale venea mult\ lume, din împrejurimi [i chiar de la mari dep\rt\ri, cunoscând darul
lui Dumnezeu care se rev\rsa cu prisosin]\ asupra
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celor care se rugau cu credin]\. În anul 1631, racla
cu sfintele sale moa[te a fost r\pit\ de n\v\litori
str\ini, cum men]ioneaz\ cronicile, f\r\ s\ se [tie, nici
pân\ în ziua de azi, locul unde ele au fost depuse.
Amintirea faptelor sale minunate a r\mas din
genera]ie în genera]ie, pân\ ast\zi. Satul Laura,
unde a fost m\n\stirea în care s-a nevoit Sfântul
Leontie pe când era egumen, înainte de a fi chemat
la treapta arhieriei, îi poart\ numele; acest nume de
Laura era numele acelei m\n\stiri. Cu rug\ciunile
Sfântului Ierarh Leontie, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te
pe noi. Amin.

Tropar, glas 8
Cu ostenelile nevoin]elor duhovnice[ti toat\ via]a
]i-ai petrecut-o [i, primind vrednicia arhieriei, cu smerenie [i cu fric\ de Dumnezeu ai slujit Biserica lui
Hristos, pe Care roag\-L, Sfinte Ierarhe Leontie, s\
mântuiasc\ sufletele noastre.

Condac, glas 3
Pe ierarhul lui Hristos, vasul cel preaales al Duhului Sfânt, care cu în]elepciune [i smerenie s-a nevoit cu privegherea sih\striei [i cu pov\]uirea celor
încredin]a]i lui pe calea mântuirii, pe Sfântul Ierarh Leontie, cu cânt\ri duhovnice[ti l\udându-l, îl
cinstim.
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Sfântul Ierarh Varlaam,
Mitropolitul Moldovei
(30 august)

Sfântul Mitropolit Varlaam a p\storit Mitropolia Moldovei între anii 1632 [i 1653, în timpul
domnitorilor Alexandru Ilia[, Miron Barnovschi,
Moise Movil\ [i Vasile Lupu. Provenind dintr-o familie de r\ze[i, care se numea Mo]oc, din Borce[ti, sat
disp\rut situat lâng\ Târgu-Neam], Mitropolitul
Varlaam s-a n\scut în jurul anului 1590. Numele
s\u de botez a fost Vasile. Din tinere]e [i-a îndreptat pa[ii spre Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu,
unde a înv\]at carte [i limbile slavon\ [i greac\. Pe
aceea[i vatr\, vornicul Nestor Ureche [i so]ia sa
Mitrofana au ctitorit, în 1602, M\n\stirea Secu, în
care a început s\ func]ioneze [i o [coal\. Tân\rul
Vasile Mo]oc a intrat în ob[tea noii m\n\stiri, unde
s-a c\lug\rit cu numele de Varlaam. Fiind bun pov\]uitor, a fost numit egumen al m\n\stirii. Cu mult\
osârdie, cuviosul Varlaam s-a adâncit în tainele
c\r]ilor, traducând Scara (Leastvi]a) Sfântului Ioan
Sc\rarul (1618). Apoi, pentru str\daniile [i virtu]ile 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 [i Moscova, în vederea cump\r\rii de icoane pentru m\n\stirile Dragomirna [i
Bârnova [i pentru biserica ctitorit\ de domnitor în
16
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Ia[i. S\vâr[ind aceasta, Varlaam s-a întors în ]ar\,
dar primind vestea mor]ii Mitropolitului Anastasie
Crimca (1629) [i pe cea a înl\tur\rii domnului Miron
Barnovschi, s-a retras la M\n\stirea Secu.
În anul 1632, în timpul domniei voievodului Alexandru Ilia[, prin lucrarea lui Dumnezeu, arhimandritul Varlaam a fost chemat s\ p\storeasc\ Mitropolia Moldovei în locul Mitropolitului Atanasie
(1629-1632), care s-a mutat la cele ve[nice [i a fost
înmormântat la M\n\stirea Bistri]a, Neam].
Noul Mitropolit unea înv\]\tura cu rug\ciunea
[i cuvântul în]elept cu fapta cea bun\. În timpul
p\storirii înv\]atului Mitropolit Varlaam, Mitropolia Moldovei s-a bucurat de mult ajutor din partea
binecredinciosului domnitor Vasile Lupu. Sprijinit
[i de Sfântul Mitropolit Petru Movil\ al Kievului,
Mitropolitul Varlaam a înfiin]at prima tipografie
româneasc\ din Moldova, în anul 1640, pe care a
instalat-o la M\n\stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi” din
Ia[i. În]elept ap\r\tor al dreptei credin]e [i al unit\]ii Bisericii Ortodoxe în vremuri tulburi, Mitropolitul Varlaam s-a ocupat îndeaproape de organizarea
Sinodului de la Ia[i din anul 1642, care a îndreptat
[i aprobat M\rturisirea de credin]\ alc\tuit\ de Mitropolitul Petru Movil\ al Kievului în 1638, pentru
a da clerului [i credincio[ilor ortodoc[i o c\l\uz\ în
lupta lor împotriva r\t\cirilor de la Sfânta Tradi]ie
a Bisericii.
Vrednicul Mitropolit Varlaam al Moldovei era
pre]uit atât în ]ar\, cât [i în afara ei. Astfel, pentru
evlavia [i în]elepciunea sa, Mitropolitul Varlaam s-a
num\rat, în anul 1639, între cei trei candida]i propu[i pentru ocuparea scaunului de Patriarh ecumenic al Constantinopolului. Ca un p\stor bun [i harnic,
17
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Mitropolitul a tip\rit la Ia[i mai multe c\r]i de slujb\
[i de ap\rare a credin]ei ortodoxe, [i anume: Cazania, Cele [apte taine, R\spunsul împotriva catehismului calvinesc, Pravila, Paraclisul N\sc\toarei de
Dumnezeu [i altele.
Lucrarea sa intitulat\ Cazania sau Carte româ-

neasc\ de înv\]\tur\ la duminicile de peste an, la
praznice împ\r\te[ti [i la sfin]i mari (1643) a fost
prima carte româneasc\ tip\rit\ în Moldova, num\rându-se pân\ ast\zi între cele mai de seam\ scrieri din istoria vechii culturi române[ti. Ea s-a r\spândit în toate provinciile române[ti, dar mai ales
în Transilvania, unindu-i în cuget [i credin]\ pe românii de pe o parte [i de alta a mun]ilor Carpa]i. În
timpul p\storirii Mitropolitului Varlaam al Moldovei a fost zidit\ frumoasa biseric\ a M\n\stirii
„Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i, ctitoria cea mai de
seam\ a domnitorului Vasile Lupu. În aceast\ biseric\, sfin]it\ în anul 1639, Mitropolitul Varlaam
slujea adeseori [i binevestea Evanghelia lui Hristos
cu râvn\ [i în]elepciune. În anul 1641, în aceast\
biseric\, evlaviosul Mitropolit Varlaam a a[ezat
moa[tele Cuvioasei Parascheva, d\ruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhul ecumenic Partenie
de la Constantinopol, în semn de recuno[tin]\ pentru
ajutorul oferit de el acesteia. Prin evlavia sa, Mitropolitul Varlaam a sporit mult în rândurile credincio[ilor cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva.
Pentru a înt\ri credin]a ortodox\ [i a-i lumina pe
tineri, Mitropolitul Varlaam l-a îndemnat pe domnitorul Vasile Lupu s\ întemeieze, la Ia[i, prima
[coal\ de grad înalt din Moldova, dup\ modelul Academiei duhovnice[ti de la Kiev, înfiin]at\ acolo de
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Sfântul Ierarh Petru Movil\. Noul a[ez\mânt de
cultur\ din Moldova, în care se preda în limbile
greac\, slavon\ [i român\, a fost `ntemeiat în anul
1640, în incinta M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi”
din Ia[i, având la început [i profesori trimi[i de
Mitropolitul Petru Movil\ al Kievului, ca semn c\
nu [i-a uitat patria sa, Moldova.
Dup\ ce domnitorul Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc, în anul 1653, Mitropolitul Varlaam,
dornic de lini[te [i de rug\ciune, s-a retras la m\n\stirea sa de metanie, Secu, dup\ cum m\rturise[te
cronicarul Miron Costin.
Vrednicul Mitropolit a mai tr\it patru ani, în
smerenie, în rug\ciune [i în vie]uire sfânt\, str\mutându-se la ve[nicele loca[uri spre sfâr[itul anului
1657. Toate cele agonisite în timpul vie]ii sale le-a
d\ruit M\n\stirii Secu. Marele Mitropolit Varlaam
al Moldovei a fost înmormântat în zidul de miaz\zi
al bisericii M\n\stirii Secu.
Pentru râvna sa în ap\rarea dreptei credin]e,
pentru vie]uirea sa sfânt\ [i pentru lumina duhovniceasc\ pe care a d\ruit-o poporului român dreptcredincios, la propunerea Sinodului Mitropolitan al
Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, pe data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-a înscris în rândul sfin]ilor din calendar
pe înv\]atul Mitropolit Varlaam al Moldovei, cu zi
de pomenire pe 30 august.
Sfintele sale moa[te au fost a[ezate în biserica
mare a M\n\stirii Secu, unde to]i dreptm\ritorii
cre[tini se pot închina, cerându-i s\ mijloceasc\ cu
rug\ciunile sale pentru noi înaintea tronului Sfintei Treimi.
19

Sfin]i ocrotitori ai Moldovei

Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi.

Tropar, glas 1
Vrednic slujitor al lui Hristos [i în]elept ap\r\tor al dreptei credin]e, mare cinstitor al Sfintei
Cuvioase Parascheva [i credincios lumin\tor al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Varlaam, roag\ pe
Hristos Dumnezeu s\ ocroteasc\ [i s\ mântuiasc\
sufletele noastre.

Condac, glas 8
Cu dumnezeie[tile înv\]\turi str\lucind, P\rinte
Sfinte, ai p\storit Biserica neamului t\u [i ai tâlcuit Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta, te-ai
ar\tat, Sfinte Ierarhe Varlaam, ca un mare ap\r\tor
al dreptei credin]e.
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Sfântul Ierarh Petru Movil\, Mitropolitul
Kievului, Gali]iei [i al întregii Rusii Mici
(22 decembrie)

Acest Sfânt Ierarh de neam român s-a n\scut la
Suceava, pe 21 decembrie 1596, ca fiu al lui Simion
Movil\ — mai târziu, domn în Muntenia [i în Moldova — [i al so]iei sale, Marghita, c\lug\rit\ sub numele Melania. Petru era deci str\nepotul lui Petru
Rare[ (1527-1538; 1541-1546), bunicul s\u Ioan fiind
c\s\torit cu fiica lui Rare[. De mic copil a înv\]at
carte [i a fost educat în frica de Dumnezeu, mai
ales c\ `l avea drept unchi pe Gheorghe, Mitropolitul Moldovei, care împreun\ cu un alt unchi al s\u,
Ieremia, domn al Moldovei, a ctitorit M\n\stirea
Sucevi]a. Îi pl\cea s\ mearg\ la m\n\stirile bucovinene, [i în special la moa[tele Sfântului Ioan cel
Nou, sfânt la care a avut evlavie toat\ via]a.
Dup\ moartea tat\lui s\u, în 1607, tân\rul fiu
de domn, dimpreun\ cu mama [i fra]ii s\i, a pribegit în Muntenia, a[ezându-se apoi în Polonia, unde
familia viitorului ierarh avea mul]i cunoscu]i, dac\
nu chiar rude. Aici [i-a continuat studiile la [coala
ortodox\ a „Fr\]iei” din Lvov (Lemberg), sub îndrumarea unui diacon foarte iscusit, de la care a înv\]at
nu numai teologia, ci [i multe limbi str\ine (slavon\, ucrainean\, polon\, lituanian\ [i francez\,
dar în special limbile greac\ [i latin\, de care era
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foarte pasionat). Nu se [tie exact, dar se presupune
c\ a studiat [i la Academia (laic\) din Lvov, unde
[i-a aprofundat cuno[tin]ele de limbi str\ine [i de
filosofie, pentru c\ nu le putea înv\]a la fel de bine
în alt\ parte. În cele din urm\, dup\ cum se [tie, a
f\cut cursuri [i la Sorbona, unde se preda tot în
limba latin\.
Dup\ obiceiul vremii, ca fiu de nobil, a trebuit
s\ fac\ [i studii militare, devenind astfel, înc\ de
tân\r, subofi]er în armata polonez\. Ca militar, particip\ în 1620 la lupta de la }u]ora-Ia[i, în care
alian]a româno-turceasc\ învinge alian]a moldo-polonez\, iar în 1622 ia parte la luptele de la Hotin.
Totu[i nu va folosi prea mult elanul s\u de tân\r
osta[ în ap\rarea intereselor Regatului Polonez, în
scurt timp se va dovedi un [i mai iscusit osta[ în
ap\rarea Ortodoxiei amenin]ate de prozelitismul
catolic [i calvin. Situa]ia ortodoc[ilor din Ucraina de
atunci era foarte grav\, mai ales în timpul fanaticului rege Sigismund al III-lea, care a lipsit Ortodoxia de dreptul la existen]\, confiscând astfel multe
biserici [i chiar averile personale ale ortodoc[ilor.
Nemaiputând suporta aceste lucruri, tân\rul
Petru se retrage în 1622 în partea de est a Regatului
Poloniei, î[i cump\r\ o cas\ [i ceva p\mânt la Rubejovka, nu departe de Kiev, unde ctitore[te o biseric\ de lemn cu hramul „Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava”. De[i mergea destul de des la Lavra Pecerska1* la sfintele slujbe, prefera s\ stea mai mult în
acel sat s\ se roage [i s\ citeasc\ foarte mult, ducând o via]\ contemplativ\. Dup\ cinci ani petrecu]i
*1

a Pe[terilor.
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în studiul Sfintei Scripturi [i al Sfin]ilor P\rin]i,
intr\ în ob[tea Lavrei Pecerska unde, în noiembrie
1627, a fost c\lug\rit cu acela[i nume de Petru, iar
dup\ numai câteva luni devine egumen, fiind ridicat la treapta de arhimandrit la doar 31 de ani. Pe
atunci, Ucraina de ast\zi f\cea parte din Regatul
Catolic al Poloniei, condus de regele Sigismund al
III-lea, care-i prigonea pe ortodoc[i. Totu[i acesta a
confirmat alegerea lui Petru Movil\ ca stare] la Kiev.
Alegerea f\cut\ de ob[tea Lavrei Pecerska, pe atunci
stavropighie a Patriarhiei Ecumenice, a fost confirmat\ [i de Patriarhul Kiril Lukaris al Constantinopolului.
Acest mare stare], chiar din primii ani de c\lug\rie la Lavra Pecerska [i pân\ în ultimul moment
al vie]ii sale, a purtat în ascuns pe sub hainele obi[nuite o c\ma[\ ]esut\ din p\r foarte aspru ce avea
pres\ra]i pe din\untru ni[te nasturi de fier. Mai
purta pe trup un brâu, tot din fier, cu din]i ascu]i]i de
la care a avut multe r\ni care îi umflau trupul deseori. Se ruga foarte mult, f\cea multe metanii [i
v\rsa râuri de lacrimi. Cu toate acestea, nevoin]a
nu l-a împiedicat de la activitatea c\rtur\reasc\ [i
administrativ\ pe care se angajase s\ o fac\ spre
binele Ortodoxiei. În doar cinci ani de st\re]ie la
Pecerska Lavra, Arhimandritul Petru a desf\[urat
o bogat\ activitate bisericeasc\ [i cultural\, tip\rind mai multe c\r]i cu rostul de a ap\ra Ortodoxia în
fa]a prozelitismului catolic, care a început s\ pustiasc\ aceste p\mânturi imediat dup\ „Unirea de la
Brest-Litovsk” din 1596. ~n 1633 pune bazele unui colegiu, întâi la Lavra, apoi la M\n\stirea Bratska, din
care se va dezvolta vestita Academie Duhovniceasc\
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de la Kiev. A pus la dispozi]ia Academiei [i domeniile
sale de la Rubejovka, pe care le cump\rase înainte
de c\lug\rie.
Pe 16 august 1628 semneaz\ declara]iile Sinodului Ecleziastic de la Kiev în care erau condamna]i
clericii care au aderat la Unia]ia din 1596. A sprijinit `n 1632 alegerea ca rege al Poloniei a lui Wladislav I, în 1632, care a recunoscut drepturile eparhiilor
Ortodoxe din Mitropolia Kievului [i a men]inut
„Fr\]iile Ortodoxe”.
Murind b\trânul Mitropolit Iov Bore]ki, Bunul
Dumnezeu a rânduit ca Arhimandritul Petru s\ fie
ales Mitropolit al Kievului, Haliciului (Gali]ia) [i a
toat\ Rusia Mic\ (Ucraina). Aceasta datorit\ originii
sale voievodale, dar mai ales preg\tirii sale teologice
[i sprijinului celor care îl cuno[teau [i care vedeau
în el salvarea Ortodoxiei amenin]ate de iezui]ii latini. A fost hirotonit în arhiereu pe 28 aprilie 1633
de un sobor condus de Patriarhul Teofan al Ierusalimului ca delegat al lui Kiril Lukaris, Patriarhul Ecumenic de atunci.
Ca Mitropolit al Bisericii Ortodoxe ucraino-ruse
din Polonia, timp de 13 ani, a desf\[urat o intens\
activitate bisericeasc\ [i cultural\, mai ales în domeniul tip\ririi de c\r]i biserice[ti, cunoscându-se
peste 50 de c\r]i îngrijite de el.
Printre c\r]ile de slujb\, cea mai important\
este Evhologhiul sau Trebnicul (1646), care con]ine
o parte original\, [i anume explicarea sensurilor liturgice [i dogmatice ale slujbelor, precum [i felul cum
s\ se preg\teasc\ preo]ii pentru s\vâr[irea lor.
Alte c\r]i de slujb\ tip\rite de el sunt: Liturghierul
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(1629), Evangheliarul (1636), Apostolul (1638), Psaltirea (1640).
Dintre c\r]ile de ap\rare a Ortodoxiei, amintim
Lithos (1644), în care combate primatul papal [i Filioque printr-o expunere irenic\ [i obiectiv\ a dogmelor ortodoxe.
Cea mai important\ lucrare a acestui sfânt ierarh
este M\rturisirea Ortodox\ (Pravoslavnica m\rturisire), revizuit\ [i corectat\ de Meletie Sirigul, cel
mai înv\]at teolog grec al secolului al XVII-lea,
prezent la Sinodul de la Ia[i, care s-a ]inut în trapeza M\n\stirii „Sfin]ii Trei Ierarhi” [i la care au
participat delega]i ai Patriarhiei Ecumenice, ai Bisericii din Kiev [i ai Bisericii Moldovei, în frunte cu
Mitropolitul Varlaam. Recunoa[terea acestei lucr\ri
de c\tre Sinodul Constantinopolitan în 1643 a f\cut din ea o M\rturisire a întregii Biserici R\s\ritene. A fost semnat\ la început de Patriarhul Ecumenic Partenie I [i, ulterior, [i de Patriarhii Alexandriei, Antiohiei [i Ierusalimului. A fost tip\rit\ în
greaca popular\ în 1677, la Amsterdam, [i pentru
prima oar\ în române[te, la Buz\u, în 1691, tradus\ de Radu [i {tefan Greceanu. Mult timp a fost
folosit\ ca manual în [colile teologice din Rusia [i
din }\rile Române, iar unii ierarhi importan]i ai
Bisericii de R\s\rit, cum ar fi Patriarhii Nectarie
al Ierusalimului sau Adrian al Moscovei, i-au atribuit chiar un caracter inspirat.
Sfântul Ierarh Petru nu a uitat s\ aib\ grij\ de
sfintele loca[uri, a restaurat Catedrala „Sfânta Sofia”
din Kiev [i cele dou\ m\n\stiri care depindeau de
ea, a reînnoit biserica mare a Lavrei Pecerska, a
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restaurat din temelie Biserica Spasa, ctitorit\ de
Cneazul Vladimir etc. A îndrumat via]a religioas\
din eparhie conform rânduielilor biserice[ti.
A împletit rug\ciunea cu cultura, acordând o
aten]ie deosebit\ Academiei duhovnice[ti din Kiev;
corpul profesoral era recrutat din membrii Fr\]iei
Ortodoxe, aceast\ [coal\ fiind cea mai veche institu]ie de înv\]\mânt universitar la slavii ortodoc[i.
De[i departe de plaiurile natale, marele ierarh
al Kievului n-a uitat de poporul român din care a
provenit [i l-a ajutat ori de câte ori a fost nevoie. De
pild\, el a trimis tipografii la Târgovi[te, Câmpulung
[i la Govora, iar la Ia[i, pe lâng\ tipografie, a trimis [i patru profesori pentru noua Academie înfiin]at\ de dreptcredinciosul domn Vasile Lupu, dup\
modelul celei de la Kiev. În 1645 vine la Ia[i [i binecuv=nteaz\ c\s\toria fiicei lui Vasile Lupu Maria
cu nobilul polonez Ianusz Radziwill.
Pe frontispiciul multora dintre tip\riturile sale
se g\se[te stema Movile[tilor sau a }\rilor Române,
unde domniser\ membri ai familiei Movile[tilor. El
însu[i se intitula „fiu al voievodului }\rii Moldovei”
sau „fiu de domn moldovean”, ca expresie a dragostei
fa]\ de neamul din care descindea.
Dup\ o p\storire de 13 ani, la vârsta de 50 de
ani, în ziua de 22 decembrie 1646, ierarhul român
a trecut la Domnul, fiind înmorm=ntat în biserica
mare a M\n\stirii Pecerska. Prin testament, [i-a l\sat întreaga agoniseal\ a vie]ii p\mânte[ti pentru
restaurarea de biserici, înfiin]area de [coli [i între]inerea lor.
Pentru via]a sa aleas\ [i slujirea jertfelnic\ a Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Mitropolitul
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Petru Movil\ al Kievului a fost canonizat de Biserica Ortodox\ din Ucraina în luna decembrie 1996.
În anul 1997, conform tradi]iei Bisericii Ortodoxe, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
[i-a însu[it aceast\ canonizare, cinstind între sfin]ii ei [i pe ierarhul de neam român, Sfântul Petru
Movil\. În anul 2002, acela[i Sfânt Sinod a hot\rât
ca ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Petru Movil\,
în calendarul ortodox român, s\ fie data de 22 decembrie, ziua trecerii sale la Domnul.
Pe 13 octombrie 2002, cu prilejul împlinirii a 360 de
ani de când s-a ]inut Sinodul de la Ia[i (1642-2002), a
fost proclamat\ solemn canonizarea Sfântului Ierarh Petru Movil\ în fa]a mul]imilor de pelerini veni]i
la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, din România
[i de peste hotare. Icoana Sfântului a fost ar\tat\
clerului [i poporului în timp ce se cânta troparul
s\u.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Tropar, glas 4
Ap\r\torule [i m\rturisitorule al Ortodoxiei, lumin\torule al neamurilor, fiule al Moldovei [i p\rinte al Ucrainei, Sfinte Ierarhe Petru, mult nevoitorule, roag\-te lui Hristos Dumnezeu s\ ne apere
credin]a [i s\ mântuiasc\ sufletele noastre.

Condac, glas 8
Vestitorul Ortodoxiei [i ap\r\torul credin]ei,
Arhiereul lui Hristos, Petru al Kievului s\ se
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cinsteasc\ dup\ vrednicie, c\ patria [i neamul le-a
l\sat, dar nu le-a uitat, de cele lume[ti s-a lep\dat,
pe cele cere[ti [i ve[nice dobândindu-le; de aceea se
bucur\ el împreun\ cu ceata ierarhilor m\rturisitori ai credin]ei.
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Sfântul Ierarh Dosoftei,
Mitropolitul Moldovei
(13 decembrie)

Sfântul Ierarh Dosoftei s-a n\scut în anul 1624,
la Suceava, în familia Baril\. P\rin]ii s\i, Leontie
[i Misira, binecredincio[i cre[tini, români de neam,
aveau rudenii în Transilvania [i în ]inutul Liovului.
La botez, pruncul a primit numele Dimitrie, pentru
c\ se n\scuse în preajma zilei de 26 octombrie, când
Biserica `l s\rb\tore[te pe sfântul martir din cetatea Tesalonicului de la începutul veacului al IV-lea.
Tân\rul Dimitrie Baril\ a înv\]at carte de la
cei mai renumi]i dasc\li din Moldova [i la [coala Fr\]iei Ortodoxe de la M\n\stirea „Adormirea Maicii
Domnului” din Liov. D\ruit de Dumnezeu cu o inteligen]\ deosebit\, [i-a agonisit înc\ din anii copil\riei [i ai tinere]ii mult\ [tiin]\ de carte. A studiat
cu mult\ râvn\ Sfintele Scripturi [i înv\]\turile
dumnezeie[tilor P\rin]i ai Bisericii [i a deprins cu
mult drag me[te[ugul tâlcuirii textelor sfinte în limba
român\, pentru c\ înv\]ase a vorbi [i a scrie în alte
limbi ca s\ transmit\ tezaurul sfintei Ortodoxii:
greac\, latin\, slavon\ bisericeasc\, polon\ [i ucrainean\.
Pe lâng\ înv\]\tura adunat\ cu migal\ de la
mul]i dasc\li, la [coala M\n\stirii Probota a deprins [i
înv\]\tura cea duhovniceasc\: rug\ciunea, ascultarea,
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smerenia [i nevoin]ele ascetice. A primit îngerescul
chip în aceast\ sfânt\ m\n\stire la anul 1649, cu
numele de monah Dosoftei. Iubitor de în]elepciune
[i vrednic împlinitor al nevoin]elor c\lug\re[ti, Cuviosul Dosoftei a sporit în dragoste [i rug\ciune,
devenind p\rinte duhovnicesc [i încep\tor al ob[tii
de la Probota. Într-o însemnare în limba român\,
el scrie, la 14 septembrie 1649: „Ieromonah Dosoftei
de la Probota, feciorul lui Leontar Barilovici”, iar al\turi, în limba greac\: „Dositheos, ieromonah, fiul lui
Leontar Barila [i al Misirei”.
Timp de mai mul]i ani, înv\]atul egumen i-a
c\l\uzit pe monahi la Hristos, înt\rindu-i în buna
nevoin]\ [i în cunoa[terea Sfintei Scripturi. A dezvoltat mult [coala M\n\stirii Probota [i a crescut
mul]i ucenici lumina]i, aducând în ob[tea sa o adev\rat\ înnoire duhovniceasc\.
Datorit\ prestigiului s\u de c\rturar [i virtu]ilor care-i luminau chipul [i faptele, ieromonahul
Dosoftei este chemat de Dumnezeu la slujirea arhiereasc\. În anul 1658 este episcop de Hu[i, dup\ un
an trece în scaunul vl\dicesc de la Roman, iar în
1671 este ales mitropolit al Moldovei. Blând [i smerit, înaltul ierarh `i uimea pe to]i prin în]elepciune
[i bun\tate. Cronicarul Ion Neculce îl descrie astfel:
„Acest Dosoftei mitropolit nu era om prost (simplu)
de felul lui. {i era neam de mazâl. Prea înv\]at,
multe limbi [tia: eline[te, slovene[te, [i alt\ adânc\
carte [i-nv\]\tur\. Deplin c\lug\r [i cucernic, [i
blând ca un miel. În ]ara noastr\, pe ceasta vreme
nu este om ca acela”.
Iubitor [i tr\itor al dreptei credin]e, purt\tor
de grij\ fa]\ de p\stori]ii s\i în vremuri „nepa[nice
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pentru ]ar\”, cu dese schimb\ri de domnii, Sfântul
Mitropolit Dosoftei al Moldovei [i-a împlinit misiunea pastoral\ prin punerea în lucrare a darurilor
pe care i le-a dat Dumnezeu din bel[ug: traducerea
[i tip\rirea de carte sfânt\ în limba român\. În lini[tea chiliei sale din patria natal\ sau în pribegie,
sfântul a d\ruit Bisericii [i neamului românesc lucr\ri de mare valoare. Primele c\r]i tip\rite au fost
Psaltirea în versuri [i Acatistul N\sc\toarei de Dumnezeu (Uniev, 1673). În]elegând în Duhul Sfânt
poezia psalmilor, i-a transpus în versuri române[ti,
ca s\ apropie tot mai mult de sufletul poporului comoara de lumin\ [i de har a cuvântului dumnezeiesc. Recunoscut ca autoritate teologic\, a revizuit
traducerea f\cut\ de sp\tarul Nicolae Milescu la
Vechiul Testament, text care va fi inclus în Biblia
de la Bucure[ti, din 1688.
În toamna anului 1673, a plecat în pribegie în
Polonia, din cauza schimb\rilor de domn în ]ar\ [i
a convingerilor sale antiotomane. În 1674, a fost înlocuit în scaunul mitropolitan de la Ia[i cu Teodosie,
Episcopul de Roman. În anul urm\tor, Mitropolitul
Dosoftei este readus în demnitatea sa chiriarhal\, iar
Teodosie se retrage la M\n\stirea Bogdana [i peste
pu]in\ vreme va cunoa[te moarte martiric\.
Dup\ refacerea tipografiei de la Ia[i, Mitropolitul Dosoftei a tip\rit noi c\r]i de slujb\ [i de înv\]\tur\ în limba român\: Dumnez\iasca Liturghie
(1679 [i 1683), Psaltirea de-n]\les (1680), cu text
paralel în român\ [i slavon\, Molitv\nic de-n]\les
(1681). Între anii 1682-1686 a tradus dup\ izvoare
grece[ti [i slavone [i a tip\rit în limba român\ Via]a [i petrecerea sfin]ilor, în patru volume. Lucrarea
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a r\mas neterminat\ din cauza plec\rii sale for]ate
în Polonia. Aceast\ carte deosebit de necesar\ pentru
misiunea Bisericii arat\ darul de mare c\rturar al
Mitropolitului Dosoftei, dar [i dragostea sa pentru
sfin]i [i pentru sfin]enie. De aceea, el scrie despre
sfin]ii cuvio[i români pe care i-a cunoscut personal
[i despre al]ii pe care poporul îi venera cu mult\
evlavie: „Dar\ tocma [i din rumâni mul]i sfin]i
sânt, carii am [i v\dzut via]a [i traiul lor, dar\ nu
s-au c\utat, f\r\ numai Daniil de Vorone], [i Rafail
de Agapia, i-am s\rutat [i svintele mo[tii. Apucat-am în dzâlele noastre p\rin] nal] la bun\t\] [i-n
podvig, [i pleca] la smerenie adânc\. P\rintele Chiriac de Beserecani, gol [i tic\lo[it în munte 60 de
ani. {i Chiriac de Tazl\u, Epifanie de Vorone], Partenie de Agapia. Dar\ Ioan de Râ[ca, arhiepiscopul
acel svânt [i minunat, Inochentie de Pobrata [i Istatie!”. De asemenea, îl pomene[te pe Sfântul Apostol
Andrei încre[tin\torul românilor, cu zi de pr\znuire la 30 noiembrie.
În 1686, regele polon Jan Sobieski, în campania
sa antiotoman\, a intrat în Moldova pentru a-l atrage
de partea sa pe voievodul Constantin Cantemir. Fiind nevoi]i s\ se retrag\, polonezii au luat cu ei mul]ime de pietre scumpe, odoare din aur [i argint.
Luat ostatic împreun\ cu tezaurul Mitropoliei [i cu
moa[tele Sf. Ioan cel Nou, Mitropolitul Dosoftei a
tr\it ultimii ani ai vie]ii sale p\mânte[ti departe
de ]ar\. Aici a continuat lucrarea sa c\rtur\reasc\
[i a p\strat mereu leg\tura cu ierarhii ortodoc[i de
la Moscova [i de la Kiev. Pentru a aplana conflictele
teologice privind epicleza euharistic\, mitropolitul
moldovean a tradus din eline[te în slavo-rus\ scrieri
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ale Sfin]ilor P\rin]i Ioan Gur\ de Aur, Efrem Sirul,
Gherman, Patriarhul Constantinopolului, Simeon
al Tesalonicului, argumentând astfel dreapta înv\]\tur\ a Bisericii. P\stor drept-credincios [i jertfelnic, Sfântul Ierarh a îndurat cu demnitate asprimile [i lipsurile, purtând de grij\ comunit\]ii sale
ortodoxe care se afla în Polonia. Sfin]enia vie]ii lui
str\lucea nu numai asupra fiilor duhovnice[ti, chiar
regele Jan Sobieski venea adesea la castelul de la
Stryi, unde locuia sfântul mitropolit al Moldovei, ca
s\ participe la slujbe cu familia [i s\-i dea cinstirea
cuvenit\. În ciuda presiunilor care s-au f\cut asupra
lui, Sfântul Ierarh Dosoftei a refuzat trecerea la
unia]ie [i a r\mas ortodox pân\ la trecerea sa la
ve[nicie, pe 13 decembrie 1693. Din m\rturiile c\lug\rilor care l-au înso]it în exil, afl\m c\ sfântul
[i-a cunoscut vremea chem\rii sale de c\tre Domnul
la ve[nicie. Blândul Ierarh Dosoftei a fost înmormântat la Biserica „Na[terea Domnului” din Jolkiew,
ast\zi în Ucraina.
P\timind încerc\ri [i multe necazuri în aceast\
via]\ trec\toare, Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei r\mâne peste veacuri un teolog al întregii
Ortodoxii, ierarh cu via]\ sfânt\ [i neîntrecut înv\]\tor al dreptei credin]e în limba poporului s\u.
Luminat de harul Duhului Sfânt, el a slujit cu dragoste Biserica Mântuitorului Hristos, cu smerenie [i
fapte minunate, iar acum se roag\ în ceruri pentru
mântuirea sufletelor noastre.
Pentru via]a sa jertfelnic\ [i ap\rarea dreptei
credin]e, pentru vie]uirea sa sfânt\ [i pentru lumina duhovniceasc\ pe care a d\ruit-o poporului
român drept-credincios, la propunerea Sinodului
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Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în [edin]a de lucru din 5-6 iulie 2005, a înscris în rândul
sfin]ilor din calendar pe eruditul Mitropolit Dosoftei al Moldovei, cu zi de pomenire pe 13 decembrie.
În ziua de 14 octombrie 2005, la Catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, cu prilejul hramului Sf. Cuv. Parascheva, a avut loc proclamarea canoniz\rii Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitrpolitul Moldovei.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi! Amin.

Tropar, glas 8
Ap\r\torule al Ortodoxiei [i înv\]\torule al sfin]eniei, p\stor blând ca un miel [i mare dasc\l al Sfintei Liturghii, P\rinte Ierarhe Dosoftei, roag\-L pe
Hristos Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufletele noastre.

Condac, glas 4
Ar\tatu-te-ai bun lucr\tor în via lui Hristos, folosind cuvântul Evangheliei Domnului la pov\]uirea
drept-credincio[ilor pe calea mântuirii, ca un adev\rat p\stor duhovnicesc al Bisericii [i slujitor al
oamenilor. Credin]a p\zind-o [i pe credincio[i c\tre
Dumnezeu îndreptându-i, înt\re[ti n\dejdea în sufletele celor ce te cinstesc, fericite ierarhe Dosoftei.
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Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul
(18 decembrie)

Acest Sfânt Cuvios s-a n\scut din p\rin]i dreptcredincio[i în prima jum\tate a secolului al XV-lea,
într-un sat din ]inutul R\d\u]i, primind la Sfântul
Botez numele de Dumitru. Din copil\rie, cuprins
de o deosebit\ râvn\ pentru cele duhovnice[ti, a p\r\sit casa p\rinteasc\ [i a tr\it o vreme în ob[tea
cuvio[ilor p\rin]i de la Biserica Sfântului Nicolae
din R\d\u]i, nevoindu-se pentru sporirea credin]ei
[i a faptelor bune, iubind foarte mult rug\ciunea [i
privegherile de toat\ noaptea.
Îmbog\]indu-se în cuno[tin]ele teologice din citirea c\r]ilor de slujb\ [i din scrierile Sfin]ilor P\rin]i,
ar\tând ascultare [i smerenie în toate cele încredin]ate de stare]ul acelei ob[ti c\lug\re[ti de la Catedrala din R\d\u]i, a primit chipul îngeresc al vie]ii
c\lug\re[ti odat\ cu numele de David.
Râvnind spre mai multe nevoin]e duhovnice[ti,
s-a îndreptat spre m\n\stirea Sfântului Lavrentie,
aproape de satul Laura de ast\zi, la 30 de kilometri
dep\rtare de R\d\u]i; aici ziua lucra împreun\ cu
to]i ostenitorii sfintei m\n\stiri, iar noaptea, în chilia
sa, petrecea în necontenit\ rug\ciune [i priveghere.
Cunoscându-i râvna [i sim]indu-i dorin]a neîncetat\
dup\ Dumnezeu, cu sfatul p\rintelui s\u duhovnicesc, egumenul acelei lavre i-a dat schima cea mare
[i i-a pus numele Daniil.
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Nu dup\ mult\ vreme de la primirea schimei,
cu binecuvântarea stare]ului, se retrage în codrii locului, pe valea pârâului Vi]\u, azi localitatea Putna,
unde, cu ajutorul ciobanilor [i al altor iubitori de
via]\ duhovniceasc\ [i cinstitori ai siha[trilor, sap\
într-o stânc\ o chilie pe care o vedem [i ast\zi, la
un kilometru dep\rtare de M\n\stirea Putna. Cunoscut ca mare nevoitor al sfintelor rug\ciuni, Cuviosul Daniil este cercetat de mul]i credincio[i pentru
a primi sfat [i înv\]\tur\ de tr\ire cre[tineasc\ [i,
mai ales, vindecare de bolile suflete[ti [i trupe[ti.
Un alt loc unde a sih\strit Cuviosul Daniil este Stânca
{oimului, lâng\ Vorone]. {i aici a fost cercetat de
credincio[i pentru folosul cel duhovnicesc. Între nenum\ra]ii s\i fii duhovnice[ti care l-au cercetat, `l
amintim pe Sfântul Voievod {tefan cel Mare, a[a cum
arat\ cronica lui Ion Neculce [i alte multe însemn\ri
din paginile de istorie ale neamului [i Bisericii noastre
str\mo[e[ti.
Sfântul Voievod {tefan cel Mare, venind la chilia
Sfântului Daniil, l-a g\sit în rug\ciune [i, a[teptând
s\-[i termine rug\ciunea, pentru a-i cere cuvânt de
înv\]\tur\ [i mângâiere, cuvânt de încurajare în
vremuri de restri[te pentru ]ara Moldovei, a primit
sfat [i binecuvântare de la cuviosul p\rinte. Tradi]ia spune c\ el l-ar fi îndemnat pe binecredinciosul
voievod s\ ridice M\n\stirea Putna, în apropiere
de chilia în care vie]uia.
Când pomenim aceste dou\ nume, noi, fiii Bisericii Mântuitorului Hristos, nu [tim pe care s\-l
cinstim mai mult: pe nevoitorul rug\ciunii, Sfântul
Daniil Sihastrul, sau pe viteazul ap\r\tor al credin]ei str\mo[e[ti [i al gliei str\bune, Sfântul {tefan
cel Mare. Aceasta pentru c\ amândoi au fost iubitori
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deopotriv\ ai rug\ciunii [i ai Casei lui Dumnezeu.
Cuvintele încrustate pe piatra de mormânt a Cuviosului Daniil, pus\ de Sfântul Voievod {tefan cel Mare: „Acesta este mormântul P\rintelui nostru David,
schimnicul Daniil”, arat\ leg\tura fiului cu p\rintele s\u duhovnicesc. De aceea [i rânduiala statornicit\ de Biserica noastr\ este ca ace[ti doi b\rba]i,
preaiubitori de Dumnezeu, s\ fie cinsti]i cu aleas\
slujb\ de pr\znuire, întrucât amândoi au st\ruit în
rug\ciune, credin]\ curat\ [i iubire de neam.
Nu se [tie anul `n care a trecut la Domnul, îns\
dup\ înmorm=ntarea sa în biserica M\n\stirii Vorone], unde i-a pov\]uit mult\ vreme pe ostenitorii
acelei ob[ti, Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul este
cinstit [i pomenit împreun\ cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ca ocrotitori ai sfintei m\n\stiri.
La mormântul s\u str\juie[te un sfe[nic cu lumânare aprins\, iar credincio[ii vin mereu pentru a
primi binecuvântare [i ajutor duhovnicesc, dobândind vindec\ri de bolile suflete[ti, a[a cum se arat\
în diferite scrieri pân\ în vremea noastr\.
În cartea sa Via]a [i petrecerea sfin]ilor (vol. IV,
Ia[i, 1686), Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, îl a[az\ pe Sfântul Daniil în fruntea unui [ir
de nou\ sfin]i, notând c\ a [i v\zut moa[tele sale [i
pe ale lui Rafail de la Agapia.
Pe peretele exterior al bisericii M\n\stirii Vorone], deasupra u[ii de intrare, pe latura de sud, este
zugr\vit chipul Sfântului Daniil al\turi de cel al
Mitropolitului Grigore Ro[ca, alt fiu duhovnicesc al
s\u. Pe pergamentul pe care Cuviosul Daniil îl ]ine
în mân\ sunt scrise cuvintele: „Veni]i, fra]ilor, de
m\ asculta]i. Înv\]a-v\-voi frica Domnului, cine este
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omul...”. Aceast\ fric\ de Dumnezeu, care este începutul în]elepciunii, s\ ne c\l\uzeasc\ [i pe noi în
toate zilele vie]ii.
Pentru via]a sa duhovniceasc\ plin\ de nevoin]e
[i de dragoste fa]\ de Dumnezeu, de aproapele [i de
}ara Moldovei, pentru cinstirea din partea credincio[ilor înc\ din timpul vie]ii [i pomenirea lui ca
sfânt dup\ ce a trecut la Domnul, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, printr-o hot\râre sinodal\ de canonizare din 2 iunie 1992, a rânduit ca
Daniil Sihastrul s\ fie cinstit ca sfânt [i pr\znuit
pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române în fiecare
an pe 18 decembrie.
Cu ale lui rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe
noi! Amin.

Tropar, glas 8
Întru tine, P\rinte, cu osârdie s-a mântuit cel
dup\ chip; c\ luând crucea, ai urmat lui Hristos [i,
lucrând, ai înv\]at s\ nu se uite la trup, c\ci este
trec\tor, ci s\ poarte grij\ de suflet, de lucrul cel
nemuritor. Pentru aceasta, cu îngerii împreun\ se
bucur\, Cuvioase P\rinte Daniil, duhul t\u.

Condac, glas 3
Via]\ îngereasc\ ai petrecut pe p\mânt, pild\
f\cându-te ucenicilor t\i prin rug\ciuni, posturi îndelungate [i privegheri, învrednicindu-te a te s\l\[lui în p\mântul celor blânzi, Sfinte Cuvioase Daniile,
de Dumnezeu cinstitorule, podoaba siha[trilor [i
lauda c\lug\rilor.
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Sfânta Cuvioas\ Teodora de la Sihla
(7 august)

Aceast\ floare duhovniceasc\ [i mireas\ a lui
Hristos pe care a odr\slit-o p\mântul binecuvântat
al Moldovei s-a n\scut pe la jum\tatea secolului al
XVII-lea, în satul Vân\tori — Neam], din p\rin]i binecredincio[i [i iubitori de Dumnezeu. Tat\l ei, {tefan
Joldea Arma[ul, avea dreg\torie ost\[easc\, a[a cum
[i numele îl arat\, fiind paznic al Cet\]ii Neam]ului
[i arma[, adic\ f\uritor de arme pentru cei ce ap\rau vestita Cetate a Moldovei. Mama sa, al c\rei nume
nu este cunoscut, se îngrijea de cele pentru cas\ [i
de buna cre[tere, în fric\ de Dumnezeu, a celor dou\
fiice, Teodora [i Maghi]a (Marghioli]a).
Fiica mai tân\r\ s-a mutat curând la Dumnezeu, iar fericita Teodora a fost c\s\torit\ de c\tre
p\rin]i, împotriva voin]ei ei, cu un tân\r evlavios
din Ismail. Neavând copii, iar sufletul Teodorei fiind r\nit de dragoste pentru Iisus Hristos [i arzând
de dorin]a unei vie]i cu totul curate, închinate numai
Lui, cei doi s-au învoit s\ îmbr\]i[eze via]a monahal\. Marii siha[tri, vechii ei sf\tuitori, ce se nevoiau
în acea vreme prin p\durile [i mun]ii din ]inutul
Neam], precum [i duhovnicul care îi cuno[tea firea
evlavioas\ [i râvna pentru rug\ciunea de tain\, o
îndemnau spre via]a de sih\strie.
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Astfel, fericita Teodora a îmbr\]i[at cinul monahal la Schitul V\rz\re[ti — Vrancea, iar dup\ doi ani,
so]ul ei s-a c\lug\rit în Schitul Poiana M\rului,
primind numele de Elefterie. A[a a binevoit Dumnezeu s\-i pov\]uiasc\ pe amândoi pe calea sfin]eniei
[i a mântuirii. Fiecare c\lug\ri]\ din schit se nevoia
cu mare râvn\ pentru Hristos, îns\ Cuvioasa Teodora le întrecea pe toate celelalte surori cu rug\ciunea, cu smerenia [i cu nevoin]a duhovniceasc\.
Dup\ câ]iva ani, n\v\lind turcii în p\r]ile Buz\ului, au dat foc Schitului V\rz\re[ti. Atunci toate
surorile din ob[te s-au risipit în p\durile seculare
din partea locului, a[teptând s\ treac\ primejdia [i
mânia lui Dumnezeu. La fel a f\cut [i Cuvioasa Teodora, care s-a retras în mun]ii Vrancei împreun\ cu
stare]a ei, Schimonahia Paisia, a c\rei ucenic\ era.
Acolo se nevoiau singure, acoperite de mâna lui Dumnezeu, în post [i rug\ciune, r\bdând multe ispite
de la diavoli, foame, frig [i tot felul de încerc\ri.
R\posând stare]a ei, fericita Teodora, în urma
unei descoperiri dumnezeie[ti, a p\r\sit mun]ii Vrancei [i s-a retras în p\r]ile Neam]ului, pentru a se
nevoi în p\durile neumblate din jurul schiturilor
Sih\stria [i Sihla. Dup\ ce mai întâi s-a închinat la
icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de
la M\n\stirea Neam], egumenul lavrei a trimis-o
la Sih\stria s\ urmeze sfatul egumenului de acolo.
Cu binecuvântarea Ieroschimonahului Varsanufie,
egumenul Sih\striei, fericita Teodora a fost încredin]at\ duhovnicului Pavel, care a dus-o în pustie,
în apropierea Schitului Sihla, sf\tuind-o s\ r\mân\
acolo pân\ la moarte, dac\ va putea r\bda asprimea vie]ii pustnice[ti, iar de nu va putea suferi
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ispitele [i frigul iernii, s\ se a[eze la o sih\strie de
c\lug\ri]e.
A[a a ajuns fericita Teodora în mun]ii Sihlei,
iar un sihastru milostiv i-a oferit chilia sa, care se
afla aproape de schit [i de pe[tera care îi poart\ numele. Acolo s-a nevoit Cuvioasa cu b\rb\]ie mul]i
ani, ostenindu-se singur\ în post [i rug\ciuni de
toat\ noaptea, în lacrimi [i r\bdare, departe de lume.
Numai Cuviosul Pavel din Sih\stria, duhovnicul
ei, o cerceta din când în când, o m\rturisea, o îmb\rb\ta, o împ\rt\[ea cu Sfintele Taine [i îi ducea
cele de trebuin]\.
Dup\ un timp, a r\posat fericitul duhovnic Pavel,
nu departe de Schitul Sihla, într-o mic\ colib\ pustniceasc\, iar Cuvioasa Teodora a r\mas cu totul
singur\, c\ci nimeni nu [tia locul [i aspra ei nevoin]\. Cu timpul i s-au rupt [i hainele, iar ca hran\ avea
doar m\cri[, fructe de p\dure [i alune. În aceast\
[coal\ a lini[tii [i nevoin]ei a dobândit Cuvioasa darul rug\ciunii de foc, care se lucreaz\ în inim\, darul lacrimilor, al r\bd\rii [i al negr\itei iubiri de
Dumnezeu. Acum nu se mai chinuia nici de frig, nici
de foame, nici diavolii nu o mai puteau birui, c\ci
dobândise darul facerii de minuni [i era ca un diamant str\lucitor în mun]ii Sihlei, fiind uitat\ de
oameni, îns\ umbrit\ de darul Duhului Sfânt.
N\v\lind turcii s\ prade m\n\stirile [i satele,
au ajuns pân\ la Sihla, iar Sfânta Teodora s-a ad\postit în pe[tera ei din apropiere. Descoperind-o
p\gânii, ea s-a rugat lui Dumnezeu s-o scape din
mâinile lor. În clipa aceea, prin minune, s-a cr\pat
stânca din fundul pe[terii, cum se vede pân\ ast\zi,
iar fericita s-a izb\vit de moarte. În aceast\ pe[ter\
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s-a nevoit Sfânta Teodora în ultimii ani ai vie]ii sale.
Rugându-se neîncetat lui Dumnezeu cu rug\ciunea
cea de tain\ a inimii, fa]a i se lumina, iar trupul i
se ridica de la p\mânt, asemenea Sfintei Maria
Egipteanca. Din timp în timp, p\s\rile cerului îi
aduceau în ciocurilor lor, prin voia Domnului, f\râmituri de pâine de la trapeza Schitului Sih\stria,
iar ap\ bea din scobitura unei stânci din apropiere,
numit\ pân\ ast\zi Fântâna Sfintei Teodora.
Ajungând Sfânta Teodora aproape de sfâr[itul
vie]ii [i cunoscând c\ o cheam\ Hristos la cere[tile
loca[uri, unde este odihna [i desf\tarea tuturor sfin]ilor, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu s\-i trimit\
un preot ca s-o împ\rt\[easc\ cu Preacuratele Taine.
Astfel, cu rânduial\ de sus, egumenul Sih\striei a
observat c\ p\s\rile duceau f\râmituri spre Sihla
[i a trimis doi fra]i s\ vad\ unde anume se duc. C\l\uzi]i de mâna lui Dumnezeu, fra]ii au ajuns noaptea
aproape de pe[tera Sfintei Teodora [i au v\zut-o
cum se ruga cu mâinile în\l]ate spre cer, înv\luit\
în lumin\ ca de foc. Atunci, înfrico[ându-se, au strigat, iar Cuvioasa, chemându-i pe nume, le-a cerut o
hain\ ca s\ se acopere, [i le-a spus s\ coboare la Sih\stria [i s\ aduc\ un duhovnic ca s-o împ\rt\[easc\
cu Trupul [i Sângele lui Hristos.
C\l\uzi]i de o lumin\ cereasc\, fra]ii au mers
repede la schit [i diminea]a au adus la pe[ter\ pe
ieromonahul Antonie [i ierodiaconul Lavrentie, cu
Sfintele Taine. Dup\ ce Sfânta Teodora [i-a f\cut
cuvenita spovedanie [i [i-a dest\inuit via]a, ostenelile [i ispitele ei, a rostit Crezul, s-a închinat, a primit
dumnezeie[tile Taine [i, mul]umind lui Dumnezeu
pentru toate, [i-a dat duhul în mâinile Lui. Apoi
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p\rin]ii au f\cut slujba înmormânt\rii [i au îngropat sfântul ei trup în pe[ter\. Aceasta s-a petrecut în al treilea deceniu al secolului al XVIII-lea.
Trupul Sfintei Teodora a r\mas t\inuit în pe[ter\ pân\ dup\ anul 1830, când familia domnitorului
moldovean Mihail Sturza, care a reînnoit Schitul
Sihla, a a[ezat moa[tele ei în racl\ de pre] [i le-a
depus în biserica schitului, spre închinare. Apoi, zidind o biseric\ nou\ la mo[ia lui din satul Micl\u[eni-Ia[i, le-a adus în aceast\ biseric\ [i mult\
lume venea aici s\ se închine, primind ajutorul Cuvioasei. În anul 1856, familia Sturza a convenit cu
stare]ul M\n\stirii Pecerska din Kiev s\ dea sfintele moa[te în schimbul unor ve[minte preo]e[ti [i
arhiere[ti. A[a s-au înstr\inat moa[tele Sfintei Teodora din patria ei [i se p\streaz\ în catacombele de
la Pecerska, a[ezate în racl\ de mult pre], pe care
sunt scrise aceste cuvinte în limbile român\: Sfânta Teodora din Carpa]i, [i slavon\: Sveti Teodora
Carpatina.
Via]a Sfintei Teodora de la Sihla [i faptele ei,
prin care a binepl\cut lui Dumnezeu, o a[az\ în cetele sfin]ilor, fiind socotit\ cea mai aleas\ nevoitoare
pe care a odr\slit-o vreodat\ ]ara noastr\. Credincio[ii din Moldova o cinstesc ca sfânt\ îndat\ dup\
adormirea ei [i merg în pelerinaj la pe[tera [i chilia
ei de la Schitul Sihla.
Pe 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat-o, trecând-o oficial în rândul sfin]ilor, cu zi de pr\znuire la 7 august.
Cu ale ei sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin!
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Tropar, glas 8
Cele p\mânte[ti p\r\sind [i jugul pustniciei
luând, te-ai f\cut mireas\ lui Hristos, fericit\; cu
postul [i cu privegherea cere[tile daruri luând [i cu
rug\ciunea pe îngeri ajungând, firea omenesc\ ai
biruit [i la cele cere[ti te-ai mutat, l\sându-ne spre
mângâiere pe[tera [i sfintele tale moa[te. Pentru
aceasta, Sfânt\ Cuvioas\ Maic\ Teodora, roag\ pe
Hristos Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufletele noastre.

Condac, glas 2
Fiind aleas\ de Dumnezeu pentru via]a îngereasc\ de sih\strie, ai p\r\sit cele trec\toare [i te-ai
retras la Sihla, în pe[ter\, Cuvioas\. {i acolo, fiind
hr\nit\ de p\s\rile cerului, neîncetat L-ai sl\vit pe
Dumnezeu Cel în Treime închinat. Pentru aceasta
cu credin]\ î]i strig\m: Bucur\-te, Cuvioas\ Maic\
Teodora!
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Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona
(9 septembrie)

Între numero[ii p\rin]i care au sfin]it p\mântul
]\rii noastre prin înalta lor via]\ duhovniceasc\ se
num\r\ [i Cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru
al ]inuturilor boto[\nene, vie]uitor al Schitului Sih\stria Voronei. Despre via]a acestui cuvios p\rinte
se cunosc foarte pu]ine am\nunte, el voind s\ fie
cunoscut lui Dumnezeu, iar nu oamenilor. Din unele
însemn\ri de pe manuscrisele copiate de el [i de
ieroschimonahul Nicolae, care a vie]uit împreun\
cu d=nsul, [tim c\ s-a n\scut în jurul anului 1700,
în Rusia, probabil într-o familie nobil\, c\ci a ajuns
s\ fie guvernator al unui ]inut. ~n jurul anului 1749,
dorind via]a pustniceasc\ [i aprinzându-se cu dumnezeiasca râvn\, a l\sat familia, onoarea rangului [i
patria sa, venind în ]inuturile Moldovei. Îl atr\sese
aici renumele unor mari pustnici, nevoitori în osteneli t\cute [i smerite, ascun[i de ochii lumii în adâncul
codrilor. A cercetat numeroase m\n\stiri, culegând
cu h\rnicie, asemeni unei albine, sfaturi ziditoare
de suflet, deprinzând lep\darea de sine [i urmarea
lui Hristos, dar mai ales înv\]ând de la fiecare p\rinte
întâlnit lucrarea cea pl\cut\ lui Dumnezeu. F\r\
îndoial\, se ocupa [i cu citirea Scripturii [i a altor
c\r]i folositoare, pe care le va copia mai târziu cu
mult\ râvn\ [i r\bdare, împodobindu-le cu o scriere
frumoas\. A vie]uit astfel timp de 15 ani, crescând
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duhovnice[te în preajma unor ale[i p\rin]i duhovnice[ti, precum Vasile de la Poiana M\rului [i Paisie Velicikovski de la Neam]. Acesta din urm\ îl va
afla pe Cuviosul Onufrie la M\n\stirea Dragomirna, în jurul anului 1763, la venirea sa din Muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strâns\ prietenie duhovniceasc\, pov\]uindu-se unul pe altul
pentru a deprinde des\vâr[ita rug\ciune a inimii,
Cuviosul Paisie fiindu-i [i duhovnic, iar dup\ ce s-au
desp\r]it, leg\tura lor sufleteasc\ a continuat prin
scrisori, pentru c\ amândoi petreceau întru acela[i
duh. Auzind de al]i pustnici români [i ru[i spori]i
duhovnice[te care vie]uiau în codrii Voronei, va
intra în anul 1764 în ob[tea Schitului Sih\stria Voronei, retr\gându-se în pustie spre lini[tire. Timp de
25 de ani va vie]ui într-o pe[ter\ pe malul pârâului Vorona, într-o aspr\ nevoin]\, petrecând în smerenie, înfrânare, t\cere [i neîncetat\ rug\ciune. Mânca doar o dat\ pe zi, dup\ apusul soarelui, iar noaptea
o petrecea priveghind, a]ipind doar dou\-trei ore pe un
scaun, pentru odihna trupului, dup\ cum m\rturise[te Ieromonahul Nicolae, care vie]uia [i el în
codrii Voronei. F\g\duindu-se întru totul Domnului Hristos, a îmbr\cat schima cea mare, pe care o va
primi din mâna duhovnicului s\u, stare]ul Paisie, în
anul 1774, la M\n\stirea Dragomirna, revenind
apoi în locul nevoin]elor sale, la pe[tera din preajma
Sih\striei Voronei. Astfel va st\rui cuviosul f\r\
odihn\ în chemarea numelui preadulcelui Iisus, pentru a stinge toat\ patima trupului, învrednicindu-se
de vederea luminii dumnezeie[ti [i primind roua
Duhului Sfânt. F\când inima sa loca[ neprih\nit
Mântuitorului Hristos, se va bucura în adâncul ei de
mari daruri [i mângâieri duhovnice[ti, odihnindu-se
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cu lacrimile cele aduc\toare de bucurie. {i, urcând
în scurt timp pe treptele sfin]eniei, pe mul]i îi folosea cu vie]uirea sa aleas\, cu rug\ciunea [i cu
sfatul s\u, fiind binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor. Atât monahii, cât [i credincio[ii de rând îl c\utau, minunându-se de blânde]ea [i în]elepciunea sa. Astfel, pe mul]i i-a îndreptat
pe calea cea bun\, risipind cursele vr\jma[ilor [i
ar\tându-se f\c\tor de minuni înc\ din timpul vie]ii sale. Iar când a s\vâr[it c\l\toria cea bun\ [i a
sosit timpul s\ încredin]eze curatul s\u suflet St\pânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta.
În noaptea Sfintelor Pa[ti, dorind a se împ\rt\[i
pentru ultima dat\ cu Trupul [i Sângele Mântuitorului, un înger s-a ar\tat preotului Nicolae Gheorghiu
din satul Tudora, aflat în apropiere, [i i-a cerut s\
ia cu sine Sfintele Taine [i s\ mearg\ la robul lui
Dumnezeu Onufrie. Acela[i înger îl va c\l\uzi pân\
la pe[tera cuviosului, pe care îl va afla foarte sl\bit. {i cerând s\ mearg\ la Sih\strie, dup\ câteva
zile a adormit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormântat de câ]iva c\lug\ri în livad\, la
r\d\cina unui m\r. Nu dup\ mult timp, la mormântul cuviosului au început s\ se petreac\ fapte minunate, care adevereau sfin]enia sa. Mul]i au v\zut
lumân\ri arzând [i au auzit glasuri cântând în acel
loc, iar odat\ r\t\cindu-se trei c\lug\ri prin p\durile din jur [i l\sându-se noaptea, au fost c\l\uzi]i
de o lumin\ puternic\ pân\ la pe[tera unde s-a nevoit cuviosul. În iarna anului 1846 s-a ar\tat din nou
puterea f\c\toare de minuni a Cuviosului Onufrie.
Pe când domnitorul Mihail Sturza se afla la vân\toare, a g\sit un fruct mare [i frumos la r\d\cina
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m\rului ce str\juia mormântul cuviosului, l-a luat
cu sine [i l-a dat fiicei sale care era bolnav\ de epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat
de boal\. Minunându-se, domnitorul s-a întors la
Vorona [i, aflând despre via]a nevoitorului pentru
Dumnezeu, a poruncit s\ se dezgroape osemintele
lui [i s\ fie a[ezate spre cinstire într-o racl\ în altarul bisericii M\n\stirii Vorona. Zece ani mai târziu,
în urma unui vis în care însu[i Cuviosul Onufrie s-a
ar\tat stare]ului M\n\stirii Voronei, arhimandritul
Iosif Vasiliu, cerându-i s\ fie dus în Sih\strie, racla
cu sfintele sale moa[te a fost a[ezat\ într-o firid\
din pronaosul Bisericii „Buna Vestire” din Sih\stria
Voronei, unde se afl\ [i ast\zi. Aici vin s\ se închine mul]i credincio[i, Cuviosul Onufrie continuând
s\ s\vâr[easc\ numeroase minuni pentru cei care
îi cer ajutorul cu mult\ credin]\ [i smerenie. Pentru via]a sa sfânt\ [i minunile s\vâr[ite de Dumnezeu prin sfintele lui moa[te, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfin]ilor în
anul 2005, spre a fi pr\znuit de to]i dreptm\ritorii
cre[tini.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi! Amin!

Tropar, glas 8
Cu ostenelile sih\striei, la via]a cea f\r\ de prihan\ ai ajuns, fericite, [i ca un luceaf\r din p\mântul Rusiei r\s\rind, întru singur\tatea codrilor
Moldovei te-ai s\l\[luit. Monahilor ai fost înv\]\tor,
f\cându-te pild\, prin aspra ta vie]uire, Cuvioase
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P\rinte Onufrie. Roag\-te lui Hristos Dumnezeu s\
se mântuiasc\ sufletele noastre.

Condac, glas 3
De tulbur\rile lume[ti dep\rtându-te, casa [i patria ai p\r\sit [i pe p\mântul Moldovei ai tr\it via]\
sih\streasc\. Asemenea marilor cuvio[i, ai ajutat
pe mul]i cu rug\ciunile [i pove]ele tale, Cuvioase
P\rinte Onufrie.
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Sfântul Cuvios Antipa de la Calapode[ti
(10 ianuarie)

Acest cuvios p\rinte se num\r\ printre cele mai
alese roade duhovnice[ti pe care le-a odr\slit binecuvântatul p\mânt al Moldovei. Via]a lui a fost
povestit\ de el egumenului Pimen de la M\n\stirea Valaam din nordul Rusiei. S-a n\scut în anul
1816 în satul Calapode[ti, azi în jude]ul Bac\u, primind din botez numele de Alexandru. Tat\l s\u era
Gheorghe Constantin Luchian, diacon la biserica satului, iar mama Ecaterina Manase, c\lug\rit\ mai
târziu sub numele Elisabeta. A înv\]at carte la [coala
satului. Înc\ nu terminase [coala când tat\l s\u a
fost chemat la Domnul. R\mas orfan, a fost nevoit
s\ înve]e me[te[ugul leg\rii de c\r]i, pentru a contribui [i el la între]inerea familiei.
Dar pe când avea 20 de ani „f\r\ de veste a fost
cuprins de o negr\it\ [i minunat\ lumin\, care i-a
umplut inima de o nespus\ bucurie”, cum scria biograful s\u. Drept aceea, [i-a p\r\sit familia, îndreptându-se spre M\n\stirea Neam], iar de aici, a mers
spre o m\n\stire din }ara Româneasc\, se pare la
C\ld\ru[ani, unde erau înc\ vii tradi]iile paisiene,
mo[tenite prin ucenicii vrednicului de pomenire stare] Gheorghe. Aici, fratele Alexandru s-a dovedit a
fi cu luare-aminte la toate cuvintele de înv\]\tur\
ale p\rin]ilor, nevoindu-se cu rug\ciunea, cu postul,
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cu ascultarea, a[a cum se cuvine celor dornici de
via]\ c\lug\reasc\. F\r\ îndoial\ c\ va fi st\ruit [i
în citirea c\r]ilor folositoare de suflet, lucru pe care
nu-l f\cuse în copil\rie. Stare]ul de aici l-a tuns în
monahism, dându-i numele de Alipie.
Dup\ doi ani a plecat la Muntele Athos, despre
care îi vor fi vorbit unii din p\rin]ii mai în vârst\
care tr\iser\ în acea „gr\din\ a Maicii Domnului”.
S-a a[ezat la Schitul românesc Lacu, unde se nevoiau mul]i c\lug\ri de neam român, fiind cunoscut
de to]i pentru asprimea vie]ii c\lug\re[ti care se
ducea acolo. În acest schit s-a înt\rit suflete[te, prin
ascult\rile la care a fost rânduit, ca [i prin sfaturile pe care le primea cu dragoste [i smerenie de la
p\rin]ii cu înv\]\tur\ [i via]\ îmbun\t\]it\. Vreo
patru ani a tr\it în M\n\stirea Esfigmenu, în nordul Sfântului Munte, mult ajutat\ de domnii moldoveni, precum [i de familia marelui mitropolit Veniamin Costachi (1803-1842). Acum a primit „schima
cea mare” a c\lug\riei, care cere post aspru, rug\ciune [i slujire neîntrerupt\, devenind „schimonahul
Antipa”. Se pare c\ tot acum a fost hirotonit întru
ierodiacon [i ieromonah. A tr\it apoi într-o chilie,
pe care a ref\cut-o.
În anul 1860, Cuviosul ieroschimonah Antipa,
dup\ o vie]uire de aproape 20 de ani în Sfântul Munte,
se reîntoarce în Moldova. Tocmai atunci, doi îmbun\t\]i]i monahi moldoveni care tr\iau la Athos,
Nifon [i Nectarie, începuser\ zidirea Schitului românesc Prodromu, care va fi terminat [i sfin]it în
1863. Antipa a fost rugat s\ mearg\ în Moldova
pentru a strânge ajutoare, în vederea termin\rii
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lucr\rilor de zidire. A stat la un metoc din Ia[i (Bucium) al unei m\n\stiri din Sfântul Munte. Numele
s\u ajunge s\ fie cunoscut [i aici, încât `l c\utau
mul]i credincio[i, pentru care era o adev\rat\ pild\
de smerenie, de dragoste [i de tr\ire cu adev\rat
cre[tin\.
Se îndreapt\ apoi spre pravoslavnica Rusie, tot
în vederea strângerii de ajutoare pentru Schitul
Prodromu. S-a oprit la Kiev, pentru a se închina
moa[telor Cuvio[ilor p\rin]i din Lavra Pecerska,
dup\ care a pornit spre Moscova, [i în cele din urm\
spre Petersburg, unde a primit felurite ajutoare de
la mitropoli]ii din aceste dou\ ora[e, stare]i de m\n\stiri [i credincio[i.
Chiar din primul an al venirii sale în Rusia, a
mers în pelerinaj la M\n\stirea Valaam, situat\ pe
o insul\ din lacul Ladoga, în apropiere de Finlanda,
care l-a impresionat în chip deosebit. Drept aceea,
dup\ ce a trimis ajutoarele la Schitul Prodromu, în
noiembrie 1865 s-a a[ezat pentru totdeauna la M\n\stirea Valaam, [i anume într-o chilie de la schitul
cu hramul Tuturor Sfin]ilor. Aici [i-a continuat
nevoin]ele duhovnice[ti, c\utând s\ fie folositor ob[tei care îl înfiase. De altfel, în aceast\ m\n\stire
erau cunoscute tradi]iile paisiene, c\ci unii dintre
monahii de pe vremuri fuseser\ ucenici ai marelui
stare] de la Neam]. Datorit\ vie]ii sale alese a ajuns
s\ fie cunoscut în p\r]ile de nord ale Rusiei, încât
era c\utat de mul]i c\lug\ri [i credincio[i, pentru
slujbe [i cuvânt de înv\]\tur\. Sub îndrumarea lui,
s-au format mai mul]i ucenici care l-au urmat în
cele duhovnice[ti.
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Dup\ 17 ani de aspr\ vie]uire, în ziua de 10 ianuarie 1882, Cuviosul Antipa ieroschimonahul a
trecut la via]a ve[nic\, departe de ]ara sa, dar mereu
cu gândul la ea. A fost înmormântat în gropni]a
M\n\stirii Valaam. Pentru c\ era cunoscut [i cinstit de to]i pentru vrednicia sa, unul din ucenicii
s\i, ieromonahul Pimen, i-a scris via]a care s-a tip\rit în anul urm\tor la Petersburg, în ruse[te, sub
titlul: Via]a vrednic\ de pomenire a ieroschimonahului Antipa. Cartea s-a r\spândit repede, încât în
1893 a ap\rut din nou, tot la Petersburg.
Faima lui de „sfânt” s-a men]inut atât în Rusia,
cât [i la Muntele Athos, fie prin aceia care l-au cunoscut în timpul vie]ii, fie prin cartea pomenit\
aici. A[a se face c\ în 1906, deci la 24 de ani de la
mutarea lui c\tre Domnul, monahii ru[i de la M\n\stirea Sfântul Pantelimon sau Rusicon, din Sfântul
Munte Athos, l-au trecut în Mineiul rusesc pe luna
ianuarie, ziua a 10-a, care s-a tip\rit atunci în limba
slav\. Era vorba de o trecere în rândul sfin]ilor f\r\
un act oficial de canonizare din partea Bisericii, ci
doar prin înscrierea numelui s\u în Minei.
La noi în ]ar\, numele schimonahului Antipa a
fost mai pu]in cunoscut, de vreme ce el a petrecut cea
mai mare parte a vie]ii în afara hotarelor ei. Dar
este o bucurie duhovniceasc\ pentru noi, românii,
c\ el a fost iubit [i pre]uit de monahii ru[i, care l-au
trecut în Sinaxar ca „sfânt cuvios”, fiind singurul
c\lug\r român athonit care s-a învrednicit de o
asemenea cinstire.
Faptul acesta a constituit un temei [i pentru
Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în 1992, de a-l
introduce în calendarele noastre în ziua chem\rii
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sale la Domnul, adic\ la 10 ianuarie, [i de a-l cinsti
ca pe un „vas ales” al lui Hristos [i a-i cere s\ se
roage pentru noi [i pentru a noastr\ mântuire.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Tropar, glas 3
Pov\]uitor preaîn]elept al c\lug\rilor [i înger
p\mântesc te-ai ar\tat, Sfinte Cuvioase P\rinte
Antipa, înfrângându-]i trupul cu nep\timirea [i luminând inimile credincio[ilor cu str\lucirea virtu]ilor tale. Pentru aceasta te-ai f\cut loca[ preacinstit
al Sfântului Duh [i în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale de la Dumnezeu, pe Care roag\-L s\ ne
d\ruiasc\ nou\ mare mil\.

Condac, glas 4
Din fr\mânt\tura ostenelilor înmuiate cu lacrimile milostivirii tale, ai dospit rug\ciunea cea mult
roditoare, P\rintele nostru Antipa. Adu-]i aminte
[i de neamul nostru din care ai odr\slit, Preafericite, [i ocrote[te patria ta cu mijlocirile tale c\tre
Dumnezeu, ca s\-]i cânt\m ]ie: Bucur\-te, odrasla
Moldovei, iubitorule de pustnicie!
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Sfântul Cuvios Ioan Iacob
de la Neam] — Hozevitul
(5 august)

Ale c\rui sfinte moa[te s-au aflat întregi în pe[tera Sfânta Ana din pustiul Hozeva ([i se p\streaz\
în biserica M\n\stirii „Sfântul Gheorghe Hozevitul”
din apropiere de Ierihon).
Sfântul preacuviosul P\rintele nostru Ioan Iacob
de la Neam] s-a n\scut pe 23 iulie 1913, în satul
Cr\iniceni, comuna Horodi[tea, din fostul jude] Dorohoi, într-o familie de ]\rani foarte credincio[i,
anume Maxim [i Ecaterina, fiind singurul copil la
p\rin]i. Din botez a primit numele de Ilie [i din
pruncie se dovedea un copil ales [i binecuvântat de
Dumnezeu.
Dup\ [ase luni de la na[tere, mama sa, fiind o
fire boln\vicioas\, [i-a dat sufletul în mâinile Domnului, l\sând copilul în grija bunicii sale, Maria.
Dup\ doi ani, în toamna anului 1916, moare [i tat\l
s\u, în r\zboi, copilul r\mânând în grija rudelor
apropiate. Primii ani de [coal\ îi face în satul natal,
apoi urmeaz\ gimnaziul la Lipcani-Hotin [i liceul la
Cozmeni-Cern\u]i, fiind cel mai bun elev din [coal\.
În vara anului 1932, rudele voiau s\-l dea la
Facultatea de Teologie din Cern\u]i, ca s\-l fac\ preot.
Dar el, sim]indu-se chemat de Dumnezeu la o via]\
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mai înalt\, le-a spus: „Nu, eu vreau s\ m\ fac c\lug\r!” Dup\ un an, tân\rul Ilie, pe când lucra la
câmp, se ruga lui Dumnezeu s\-i descopere calea pe
care s\ o urmeze. Deodat\ a auzit un glas de sus,
zicând: „M\n\stirea!” Din clipa aceea, nu a mai avut
odihn\ în suflet pân\ nu a plecat la m\n\stire.
Fiind în zi de duminic\, cerând binecuvântarea
duhovnicului s\u, fericitul Ioan [i-a luat c\r]ile
sfinte, crucea [i icoana Maicii Domnului din casa
natal\, [i, c\l\uzit de Duhul Sfânt, a intrat în ob[tea M\n\stirii Neam]. Stare]ul m\n\stirii, Episcopul Nicodim, l-a primit cu mult\ dragoste [i, dup\
ce l-a trimis s\ se închine în fa]a icoanei f\c\toare
de minuni a Maicii Domnului din biserica voievodal\,
i-a rânduit ascultare la infirmerie [i la biblioteca
m\n\stirii. Era foarte t\cut, ascult\tor [i smerit.
Dorind un loc mai lini[tit, dup\ ce viziteaz\ m\n\stirile din Oltenia, în iunie 1934, r\mâne pentru o
vreme la M\n\stirea Turnu, pe Valea Oltului, care
l-a impresionat nu numai prin frumuse]ea locului,
ci [i prin str\vechile tradi]ii de via]\ sih\streasc\.
Între anii 1934 [i 1935, face serviciul militar la
Dorohoi, ca infirmier, având mult\ mil\ de cei bolnavi [i fiind iubit de to]i.
Finalizând stagiul militar în toamna anului 1935,
se reîntoarce în ob[tea M\n\stirii Neam], chemat
de fostul stare] Nicodim (ajuns între timp mitropolit al Moldovei), unde continu\ aceea[i ascultare
de bibliotecar [i îngrijitor la bolni]\. To]i se foloseau
de smerenia, de blânde]ea [i de dragostea lui [i cugetau c\ este un ales al lui Dumnezeu.
La 8 aprilie 1936, în miercurea din S\pt\mâna
Sfintelor Patimi, fericitul rasofor Ilie Iacob este tuns
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în îngerescul cin c\lug\resc de arhiereul Valerie
Moglan, noul stare] al marii lavre, împreun\ cu al]i
doi fra]i rasofori, primind numele de Ioan.
Dorind via]\ pustniceasc\ [i arzând cu inima
pentru Hristos [i pentru Sfintele Locuri, unde S-a
n\scut, a p\timit [i a înviat Domnul, fericitul monah
Ioan Iacob pleac\ în }ara Sfânt\ împreun\ cu al]i
doi monahi din lavr\, Claudie [i Damaschin.
Dup\ ce se închin\ la toate Sfintele Locuri [i
s\rut\ Crucea Golgotei [i Mormântul Domnului,
cei trei c\lug\ri se retrag s\ ierneze în ob[tea M\n\stirii „Sfântul Sava” din pustiul Iordanului. Apoi,
înso]itorii s\i întorcându-se la M\n\stirea Neam],
fericitul monah Ioan Iacob se nevoie[te, în continuare, în M\n\stirea „Sfântul Sava” de lâng\ Betleem
(întemeiat\ de Sf=ntul Sava cel Sfin]it, 439-532),
timp de zece ani, r\bdând grele ispite, boli [i încerc\ri de la oameni [i de la diavoli.
Prima ascultare în ob[tea M\n\stirii „Sfântul
Sava” a fost cea de paracliser. Cuviosul Ioan avea
mare evlavie pentru biseric\ [i sfintele slujbe. F\cea
prescuri, men]inea cur\]enia [i suna clopotul de
slujb\. De asemenea p\stra o atmosfer\ de iubire,
de smerenie [i mil\ fa]\ de to]i. Avea [i ascultarea
de infirmier al m\n\stirii [i `i îngrijea cu dragoste
atât pe c\lug\ri, cât [i pe numero[ii arabi [i beduini, bolnavi sau r\ni]i în r\zboi, care erau adu[i
la infirmeria m\n\stirii. Pentru aceasta îl iubeau
[i-l c\utau atât unii, cât [i al]ii. Duhovnicul lui, ieroschimonahul Sava, macedonean de neam, care cuno[tea limba român\, era un mare pov\]uitor de
suflete [i m\rturisea pe to]i c\lug\rii români nevoitori în }ara Sfânt\.
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Astfel, cuviosul Ioan Iacob era ziua în slujba
ob[tii [i a bolnavilor, iar noaptea se nevoia singur
în chilie cu multe rug\ciuni de tain\, cu metanii,
lacrimi [i citiri din Sfânta Evanghelie [i din scrierile Sfin]ilor P\rin]i. Cunoscând bine limba greac\,
traducea unele pagini alese patristice, din care se
hr\nea atât pe sine, cât [i pe cei ce veneau la el. Avea
[i darul scrierii de înv\]\turi [i versuri duhovnice[ti, pe care le trimitea fra]ilor s\i din }ara Sfânt\
sau le d\dea pelerinilor români care veneau spre închinare la Mormântul Domnului.
Între anii 1939 [i 1940 fericitul sihastru Ioan
Iacob s-a nevoit împreun\ cu un ucenic român într-o
pe[ter\ din pustiul Qumran, aproape de Marea Moart\. Aici l-a cunoscut pe monahul Ioanichie Pârâial\,
care i-a r\mas ucenic credincios pân\ la ob[tescul
sfâr[it. Obi[nuia s\ se roage noaptea, singur, hr\nindu-se doar cu pesme]i [i pu]ine fructe, r\bdând multe ispite.
Între anii 1940 [i 1941, din cauza r\zboiului, Cuviosul Ioan a stat cu mai mul]i c\lug\ri din }ara
Sfânt\ într-un lag\r pe Muntele M\slinilor, suferind grele ispite [i boal\. Fiind eliberat, se reîntoarce la M\n\stirea „Sfântul Sava” [i continu\ acelea[i ascult\ri [i nevoin]e. În anul 1947, pe 13 mai,
este hirotonit diacon, în biserica Sfântului Mormânt, cu aprobarea Patriarhului României, la recomandarea Arhimandritului Victorin Ursache, superiorul C\minului Românesc din Ierusalim. În acela[i
an, Cuviosul Ioan Iacob este hirotonit preot în biserica Sfântului Mormânt de arhiereul Irinarh, fiind
numit de Patriarhia Român\ egumen la Schitul
românesc „Sfântul Ioan Botez\torul” de pe valea
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Iordanului, aproape de locul unde S-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos.
Timp de cinci ani, cât a dus aceast\ ascultare,
Cuviosul Ioan Iacob a s\vâr[it zilnic toate sfintele
slujbe, în limba român\, a tradus numeroase pagini
din Sfin]ii P\rin]i cu înv\]\turi pentru c\lug\ri [i
pelerini; a compus un bogat volum de versuri duhovnice[ti, a înnoit chiliile [i biserica schitului [i, mai
ales, via]a duhovniceasc\ din schit, ostenindu-se
mult pentru primirea pelerinilor din ]ar\, pe care îi
spovedea, îi împ\rt\[ea [i c\rora le d\dea sfaturi
mântuitoare de suflet. Noaptea îns\ se nevoia singur, ne[tiut de nimeni, fie în chilie, fie ie[ind s\ se
roage pe valea Iordanului, încercând s\ urmeze, dup\
putere, Cuvioasei Maria Egipteanca. Singurul s\u
ucenic statornic era monahul Ioanichie, precum [i
câteva maici românce b\trâne, Melania, Natalia,
Galinia, Casiana [i Magdalena, care îi erau fiice
duhovnice[ti [i se aflau sub ascultarea sa.
În luna noiembrie 1952, Cuviosul Ioan Sihastrul
se retrage din ascultarea de egumen [i, împreun\
cu ucenicul s\u Ioanichie, intr\ în ob[tea M\n\stirii
„Sfântul Gheorghe Hozevitul” din pustiul Hozeva,
pe valea pârâului Cherit (Horat). Din vara anului
1953, fericitul Ioan se retrage cu ucenicul la o pe[ter\ din apropiere, numit\ „Chilia Sfintei Ana”, unde,
dup\ tradi]ie, ea se ruga lui Dumnezeu s\-i d\ruiasc\ un prunc. Al\turi de el, într-o alt\ pe[ter\, se
nevoia un monah cipriot, anume Pavel.
Aici s-a nevoit Sfântul Ioan Sihastrul cu ucenicul s\u, timp de [apte ani, în rug\ciuni neîncetate, în privegheri de toat\ noaptea, în postiri îndelungate, în lacrimi ne[tiute, în cuget\ri [i în doriri
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duhovnice[ti, r\bdând tot felul de ispite, suferin]e,
lipsuri, lupte cu diavolii [i, cu înstr\inare total\, aprinzându-se de mult\ râvn\ pentru Hristos [i sl\vind
pe Dumnezeu Cel în Treime l\udat.
La pe[ter\, unde cu greu se ajungea, pe o scar\
înalt\, nu primea pe nimeni, comunicând cu cei ce
veneau mai ales prin rug\ciune, prin unele scrieri
sfinte [i prin ucenicul s\u. În s\rb\tori mari [i în
posturi, Sfântul Ioan s\vâr[ea Dumnezeiasca Liturghie în paraclisul pe[terii Sfânta Ana [i se împ\rt\[eau amândoi cu Trupul [i Sângele lui Hristos,
mul]umind lui Dumnezeu pentru toate. În timpul
zilei [i în clipe de r\gaz, ie[ea în gura pe[terii, la
lumin\, unde scria versuri religioase [i traducea
pagini patristice din limba greac\. Mânca o dat\ pe
zi, pesme]i, m\sline, smochine, [i bea pu]in\ ap\, iar
noaptea dormea câteva ore, pe o scândur\, având o
piatr\ drept perin\.
În vara anului 1960, era bolnav [i suferea toate
cu mult\ r\bdare. Sim]indu-[i sfâr[itul aproape,
miercuri 4 august, s-a împ\rt\[it cu Sfintele Taine,
iar joi diminea]a, la orele 5, [i-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, la vârsta de numai 47 de ani. Dup\
trei zile, a fost înmormântat în aceea[i pe[ter\ de egumenul M\n\stirii „Sfântul Gheorghe”, arhimandritul
Amfilohie. Împlinindu-se dou\zeci de ani, pe 8 august 1980, trupul s\u a fost aflat întreg, nestricat
de vreme, r\spândind bun\ mireasm\, semn c\ l-a
pream\rit Dumnezeu [i l-a num\rat în ceata sfin]ilor, pentru nevoin]a [i sfin]enia vie]ii sale de pe
p\mânt.
O mare bucurie duhovniceasc\ i-a cuprins pe
to]i. La 17 august acela[i an, egumenul i-a preg\tit
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o racl\ sculptat\ în lemn de chiparos, l-a a[ezat în ea
cu mare cinste [i l-a dus în procesiune, împreun\
cu p\rin]ii arhierei de la Patriarhia Ortodox\ din
Ierusalim [i cu mii de pelerini care au venit la praznicul Adormirii Maicii Domnului, hramul acestei
m\n\stiri, depunând sfintele moa[te în incinta bisericii cu hramul Sfântul {tefan, unde se afl\ [i
moa[tele Sfântului Gheorghe Hozevitul. De atunci,
vin zilnic pelerini ortodoc[i, [i chiar de alte confesiuni cre[tine, ca s\ se închine la moa[tele Cuviosului, cerându-i ajutorul, pe care to]i cei ce se roag\
cu credin]\ îl primesc.
Aceast\ str\mutare a moa[telor Sfântului Ioan
s-a f\cut cu binecuvântarea patriarhului Benedict
al Ierusalimului. El este cinstit ca sfânt de to]i ortodoc[ii, dar în mod deosebit de cei din România, Grecia,
Cipru [i }ara Sfânt\.
Înainte de a fi trecut în rândul sfin]ilor, canonizat, chipul s\u a fost zugr\vit în icoane, precum
[i în Catedrala „Sf. Gheorghe” din Hama, în Siria;
un c\lug\r imnograf din cadrul Patriarhiei Ecumenice i-a alc\tuit o slujb\, iar credincio[ii care ajungeau în fa]a moa[telor sale îl cinsteau ca pe un sfânt.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând în considerare sfin]enia vie]ii Cuviosului Ioan
Iacob [i v\zând cinstitele sale moa[te, l-a trecut în
rândul sfin]ilor, pe data de 20 iunie 1992, cu numele de Sfântul Ioan Iacob de la Neam] — Hozevitul,
fixându-i-se zi de pr\znuire 5 august, data mut\rii
lui la cele ve[nice.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi! Amin.
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Tropar, glas 8
Întru tine, P\rinte, cu osârdie s-a mântuit cel
dup\ chip, c\ci l\sând lumea [i patria ta, ai luat
Crucea lui Hristos [i în valea Iordanului te-ai a[ezat spre nevoin]\. Pentru aceasta [i cu îngerii acum
se bucur\, Cuvioase P\rinte Ioane, duhul t\u. Roag\-te lui Hristos Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufletele
noastre.

Condac, glas 7
Pe unul Dumnezeu iubind, de cele trec\toare ai
fugit [i, în pustie locuind, cu lini[tea duhului te-ai
logodit, Sfinte Cuvioase P\rinte Ioane, neîncetat sl\vind pe Hristos Mântuitorul lumii. Pentru aceasta,
cu evlavie, laud\ [i cântare î]i aducem, zicând: Bucur\-te, floarea preaaleas\ a Bisericii noastre!
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Sfântul Voievod {tefan cel Mare
(2 iulie)

Unul dintre ap\r\torii dreptei credin]e [i ctitor
de biserici [i fapte bune a fost m\ritul Voievod {tefan cel Mare al Moldovei (1457-1504), pe care poporul
l-a numit [i cinstit bun, mare [i sfânt. Bun, pentru
faptele sale de milostenie [i iertarea celor gre[i]i;
Mare, pentru iscusin]a cu care a condus ]ara cu dreptate, întrucât prin el Dumnezeu i-a pedepsit pe cei
lacomi [i tr\d\tori; Sfânt, at=t pentru luptele sale de
ap\rare a întregii cre[tin\t\]i, cât [i pentru num\rul mare de biserici [i m\n\stiri pe care le-a zidit [i
înzestrat cu cele necesare spre slava lui Dumnezeu [i
mântuirea credincio[ilor.
Marele Voievod {tefan al Moldovei a fost fiul binecredincio[ilor cre[tini Voievodul Bogdan al II-lea
[i Doamna Maria-Marina Oltea. Înc\ din copil\rie a
ar\tat o dragoste deosebit\ fa]\ de ]ar\ [i credin]a
str\mo[easc\. Urcarea sa pe tronul Moldovei a urmat dup\ vremuri tulburi de lupt\ pentru domnie.
Pe Câmpia Dirept\]ii este întâmpinat de mul]imea poporului, în frunte cu Mitropolitul Teoctist al
Moldovei, în ziua de 14 aprilie, joi în s\pt\mâna
Sfintelor Patimi, anul mântuirii 1457. Întrebând poporul adunat dac\ este cu voia tuturor s\ le fie domn, i
s-a r\spuns într-un glas: „Întru mul]i ani de la Dumnezeu s\ domne[ti!”. {i a domnit, precum [tim, 47 de
ani, 2 luni [i 3 s\pt\mâni, luptând pentru ap\rarea
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hotarelor ]\rii [i a credin]ei str\mo[e[ti, a întregii
cre[tin\t\]i, zidind cet\]i militare, dar [i cet\]i ale
sufletului, adic\ multe biserici [i m\n\stiri. În toate
câte le f\cea ar\ta dragoste, dreptate [i m\rinimie,
neuitându-i nici o clip\ pe vitejii o[teni, pe cei s\raci [i suferinzi, r\spl\tindu-i [i ajutându-i pe to]i
cu ne]\rmurit\ dragoste p\rinteasc\.
De[i a fost încercat de numeroase suferin]e: rana
de la picior c\p\tat\ în lupta de la Chilia, moartea
a patru copii [i a dou\ so]ii, tr\darea unor sfetnici
[i multe r\zboaie, Voievodul nu [i-a pierdut niciodat\
n\dejdea în Dumnezeu, ci [i-a purtat crucea vie]ii
sale cu r\bdare cre[tineasc\, luptând cu dârzenie
[i neîntrecut\ iscusin]\ împotriva du[manilor ]\rii
[i ai credin]ei.
De aceea, istoria m\rturise[te c\ evlaviosul {tefan Vod\ a tr\it nu pentru sine, ci pentru ]ara [i
credin]a întregului popor. El aducea mul]umiri [i
laud\ lui Dumnezeu, nu numai atunci când biruia,
ci [i atunci când era biruit, fiind pentru noi o pild\
de poc\in]\.
Fericitul Voievod a luptat pentru ap\rarea întregii cre[tin\t\]i, chemându-i la lupt\ sfânt\ pe cârmuitorii cre[tini ai Europei prin scrisoarea sa din
ianuarie 1475, din care, pentru frumuse]ea [i valoarea lui duhovniceasc\, red\m acest text: „Prealumina]ilor, preaputernicilor [i ale[ilor domni a toat\
cre[tin\tatea, c\rora aceast\ scrisoare a noastr\
va fi ar\tat\ sau de care ea va fi auzit\. Noi {tefan
Voievod din mila lui Dumnezeu, Domn al }\rii Moldovei, m\ închin cu prietenie vou\ tuturor c\rora
v\ scriu [i v\ doresc tot binele [i v\ spun domniilor
voastre c\ necredinciosul împ\rat al turcilor a fost
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de mult\ vreme [i este înc\ pierz\torul întregii
cre[tin\t\]i [i în fiecare zi se gânde[te cum ar putea
s\ supuie [i s\ nimiceasc\ toat\ cre[tin\tatea. De
aceea facem cunoscut domniilor voastre c\ pe la
Boboteaza trecut\, mai sus numitul turc a trimis
în ]ara noastr\ [i împotriva noastr\ o mare o[tire
în num\r de 120.000 de oameni, al c\rui c\pitan de
frunte era Soliman Pa[a. Auzind [i v\zând noi acestea, am luat sabia în mân\ [i, cu ajutorul Domnului
Dumnezeului nostru Atotputernic, am mers împotriva du[manilor cre[tin\t\]ii [i i-am biruit, pentru
care l\udat s\ fie Domnul Dumnezeul nostru. Auzind despre acestea, p\gânul împ\rat al turcilor î[i
puse în gând s\-[i r\zbune [i s\ vie, în luna mai, cu
capul s\u [i cu toat\ o[tirea sa împotriva noastr\ [i
s\ supuie ]ara noastr\ care e o poart\ a cre[tin\t\]ii [i pe care Dumnezeu a ferit-o pân\ acum. Dac\
aceast\ poart\, care e ]ara noastr\, va fi pierdut\,
atunci cre[tin\tatea va fi în mare primejdie. De aceea ne rug\m de domniile voastre s\ ne trimite]i pe
c\pitanii vo[tri împotriva du[manilor cre[tin\t\]ii
pân\ mai este vreme, fiindc\ turcul are acum mul]i
potrivnici [i din toate p\r]ile are de lucru cu oamenii ce-i stau împotriv\ cu sabia în mân\. Iar noi,
din partea noastr\, f\g\duim pe credin]a noastr\
cre[tineasc\ [i cu jur\mântul domniei noastre c\
vom sta în picioare [i ne vom lupta pân\ la moarte
pentru legea cre[tineasc\, noi cu capul nostru. A[a
trebuie s\ face]i [i voi, pe mare [i pe uscat, dup\ ce
cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Atotputernic noi i-am
t\iat mâna dreapt\. Deci fi]i gata f\r\ întârziere.”
{tefan cel Mare [i Sfânt a pus biruin]ele în luptele purtate nu pe seama iscusin]ei sale, ci a voii [i
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puterii lui Dumnezeu. Pentru credin]a [i smerenia
sa, Dumnezeu i-a dat putere, în]elepciune, „har”, cum
spune cuvântul Sfintei Scripturi (Iacov 4, 6).
{tefan cel Mare [i Sfânt a fost nu numai un ap\r\tor al credin]ei cre[tine în luptele sale cu turcii [i
t\tarii, ci [i un m\rturisitor al ei prin num\rul mare
de biserici ridicate cu purtarea sa de grij\, prin înzestrarea lor cu cele necesare slujbelor [i ob[tii c\lug\rilor, care împleteau rug\ciunile de zi [i de
noapte cu lucrul mâinilor [i cultura min]ii.
{tefan cel Mare [i Sfânt a zidit biserici [i m\n\stiri nu numai în Moldova, ci [i în Muntenia [i
Transilvania, m\rturisind prin aceasta con[tiin]a
unit\]ii de credin]\ [i de neam. De asemenea [i la
muntele Athos, unde pericolul otoman amenin]a
tot atât de mult Ortodoxia, a în\l]at, înnoit [i înzestrat mai multe biserici [i m\n\stiri, între care la
loc de cinste st\ M\n\stirea Zografu. Pe toate aceste
sfinte loca[uri, {tefan cel Mare le-a în\l]at ca mul]umire adus\ lui Dumnezeu pentru biruin]ele purtate în lupta cu du[manii cre[tin\t\]ii, cât [i pentru
cinstirea [i pomenirea celor c\zu]i în luptele cu du[manii credin]ei neamului. Pentru aceasta, poporul
l-a cinstit numindu-l „cel Sfânt”.
Binecredinciosul Voievod a fost un om al poc\in]ei [i al rug\ciunii: el a sim]it permanent nevoia
s\ se roage, s\ se încredin]eze, el [i familia sa, împreun\ cu cei vii [i cu cei mor]i, rug\ciunilor p\rin]ilor sfin]i]i din sfintele biserici ctitorite de el, pe
care-i numea „rug\torii no[tri”. „S\ ne cânte nou\
[i Doamnei Maria, cerea c\lug\rilor [i egumenului
din M\n\stirea Neam], în fiecare miercuri seara
un parastas, iar joi o liturghie pân\ în veac, cât va
sta aceast\ m\n\stire.”
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Via]a de rug\ciune personal\ a lui {tefan cel
Mare [i Sfânt ne este ar\tat\ [i de cele trei icoane
unite, numite triptic: Mântuitorul, Maica Domnului [i
Sfântul Ioan Botez\torul, p\strate pân\ ast\zi în
M\n\stirea Putna, împreun\ cu o cruce, pe care Domnitorul Moldovei le purta la el permanent în c\l\torii [i mai ales în b\t\lii. {tefan cel Mare [i Sfânt
înso]ea rug\ciunea cu postul, înainte de a începe
lupta cu du[manii credin]ei [i ai neamului, ba chiar
[i dup\ biruin]\, a[a cum aminte[te cronicarul c\ a
f\cut-o la Vaslui: „Cu to]ii s-au legat a posti patru zile
cu pâine [i ap\”.
{tefan cel Mare [i Sfânt unea rug\ciunea nu
numai cu postul, ci [i cu milostenia [i dragostea
cre[tine. Astfel, înzestra familiile tinere de curând
c\s\torite cu cele necesare unei gospod\rii, p\mânt
[i vite; nu uita niciodat\ pe vitejii lupt\tori în atâtea r\zboaie, ar\tând o deosebit\ purtare de grij\
fa]\ de cei r\ma[i cu infirmit\]i, cum aminte[te tradi]ia de Burcel, cel r\mas f\r\ o mân\, c\ruia îi d\ruie[te o pereche de boi, car [i plug, pentru a se putea
gospod\ri singur, pentru a nu mai fi silit s\-[i are
p\mântul în zi de s\rb\toare cu boi [i plug de împrumut de la boieri.
Dreptcredinciosul Domnitor a fost deopotriv\
om al drept\]ii [i al iubirii cre[tine[ti, al iert\rii du[manilor s\i care au dat dovad\ de c\in]\ pentru
gre[elile s\vâr[ite. „Te-am iertat, scrie el boierului
Mihu, du[man al tat\lui s\u, [i toat\ mânia [i ura
am alungat-o cu totul din inima noastr\. {i nu vom
pomeni niciodat\ în veci, cât vom tr\i, de lucrurile
[i întâmpl\rile petrecute, ci te vom milui [i te vom
]ine la mare cinste [i dragoste, deopotriv\ cu boierii
cei credincio[i [i de cinste.”
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Întreaga sa via]\ {tefan cel Mare [i Sfânt a
tr\it sub pova]a permanent\ a p\rintelui s\u duhovnicesc, Cuviosul Daniil Sihastrul, c\ruia i-a ar\tat
toat\ ascultarea [i cinstea cuvenit\.
Binecredinciosul Domnitor a cunoscut mai dinainte ceasul mor]ii sale, a[a cum este dat de Dumnezeu tuturor celor care au tr\it via]a cu adev\rat
cre[tine[te. „Iar când au fost aproape de sfâr[enia
sa, scrie cronicarul, chemat-au vl\dicii [i to]i sfetnicii s\i, boierii cei mari [i al]ii, to]i câ]i s-au prilejuit, ar\tându-le cum nu vor putea ]ine ]ara cum a
]inut-o el.” Cum vedem, grija pentru binele ]\rii [i
al credin]ei str\bune o poart\ în inima sa pân\ în
ceasul mor]ii. Cronicile vechi mai pun în gura m\ritului Voievod [i aceste cuvinte înainte de moarte:
„Doamne, numai Tu singur [tii ce a fost în inima
mea. Nici eresurile cele în[el\toare, nici focul vârstei
tinere[ti n-au putut a m\ sminti, ci am înt\rit pe
piatra care este Însu[i Hristos, pe a C\rui Cruce
de-a pururi îmbr\]i[at\ la piept ]inând, via]a mea
am închinat-o nesmintit\ printr-însa la P\rintele
veacurilor, prin care pe to]i vr\jma[ii am gonit [i
înfrânt”.
{tefan cel Mare „s-a str\mutat la loca[urile de
veci” pe 2 iulie 1504 [i a fost înmorm=ntat în biserica M\n\stirii Putna, fiind plâns de întreg poporul,
cum consemneaz\ cronicarul: „Iar pe {tefan Vod\
l-a îngropat ]ara cu mult\ jale [i plângere în m\n\stire în Putna care era de dânsul zidit\. Atâta
jale era de plângeau to]i ca dup\ un p\rinte al s\u,
c\ci cuno[teau to]i c\ s-au sc\pat (p\gubit) de mult
bine [i mult\ ap\r\tur\”. A fost plâns de întreg
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poporul [i de tot p\mântul Moldovei, cum se spune
[i azi în cântarea popular\: „Plânge dealul/ Plânge
valea/ Plâng p\durile b\trâne/ {i norodu-n hohot
plânge/ Cui ne la[i pe noi, St\pâne?”
{tefan cel Mare [i Sfânt a r\mas nemuritor în
inimile noastre; îl sim]im cu to]ii, mai ales atunci
când ne afl\m în fa]a mormântului s\u de la Putna
[i în fa]a icoanei sale, insuflându-ne aceea[i dragoste
de ]ar\ [i credin]\ str\mo[easc\; îl sim]im al\turi
de noi la bucurii [i mai ales la durere, în vreme de
n\v\lire a necazurilor asupra noastr\.
La mormântul s\u str\juie[te, de la moartea sa
pân\ ast\zi, o candel\ permanent aprins\, dovedindu-se prin aceasta cinstirea de care s-a bucurat de-a
lungul veacurilor din partea întregului popor, care
l-a venerat ca pe un sfânt, ap\r\tor al cre[tin\t\]ii,
dup\ cum se vede [i în pictura bisericii M\n\stirii
Dobrov\] (jud. Ia[i), ultima sa ctitorie, pictat\ nu
la mult timp dup\ moartea sa.
De aceea, trecerea lui în rândul sfin]ilor prin hot\rârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de pe 20 iunie, anul mântuirii 1992, este o
confirmare a evlaviei poporului dreptcredincios [i o
recunoa[tere a lucr\rii harului divin în via]a oamenilor care-L iubesc pe Hristos [i Biserica Sa. {tefan
cel Mare [i Sfânt este o icoan\ de lumin\ pentru tot
poporul drept-credincios, un ocrotitor al ctitorilor de
loca[uri sfinte [i al celor care lupt\ pentru ap\rarea dreptei credin]e [i a patriei lor.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne pe noi. Amin.
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Tropar, glas 1
Ap\r\tor neînfricat al credin]ei [i patriei str\bune, mare ctitor de loca[uri sfinte, {tefane Voievod, roag\ pe Hristos Dumnezeu s\ ne izb\veasc\
din nevoi [i din necazuri.

Condac, glas 1
Iubindu-L pe Dumnezeu, cu adev\rat, sl\vite
{tefane, sfinte biserici [i m\n\stiri ai în\l]at; pe
cei s\raci i-ai ajutat [i pe cei gre[i]i i-ai iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a înzestrat
cu în]elepciune [i putere ca s\-i biruie[ti pe vr\jma[ii ]\rii tale [i ai credin]ei cre[tine[ti. Drept aceea,
te cinstim [i p\rinte te numim.
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Sfin]ii Cuvio[i Iosif [i Chiriac
de la Bisericani
(9 septembrie)

Ace[ti cuvio[i p\rin]i isiha[ti nem]eni se num\r\ printre cei mai mari asce]i ai Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani
Acest cuvios p\rinte este cel dintâi sihastru cunoscut în Muntele Bisericanilor [i întemeietorul
m\n\stirii cu acela[i nume. S-a n\scut într-un sat
din ]inutul Neam] [i, de mic, având înclinare spre
via]a c\lug\reasc\, a intrat în ob[tea M\n\stirii
Bistri]a. Aici a primit tunderea în monahism [i a
deprins de la p\rin]ii b\trâni via]a duhovniceasc\,
postul [i neîncetata rug\ciune. V\zând Cuviosul
Iosif c\ nu are destul\ lini[te la M\n\stirea Bistri]a, a luat binecuvântare de la egumenul m\n\stirii [i a plecat s\ se închine la Mormântul Domnului
din Ierusalim. S-a retras apoi în pustia de pe Valea
Iordanului, unde a ajuns, în câ]iva ani, sihastru
vestit. Aici s-a nevoit într-o pe[ter\, mai întâi singur, apoi cu câ]iva ucenici, r\bdând multe ispite de
la diavol. Ducând o via]\ de o înalt\ tr\ire duhovniceasc\, [i-a adunat în preajma lui 17 pustnici, întemeind prima comunitate duhovniceasc\ româneasc\
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cunoscut\ în }ara Sfânt\. Dar n\v\lind arabii asupra
Sfintelor Locuri, dup\ mult\ tulburare, Cuviosul
Iosif [i-a luat ucenicii [i a venit în Moldova, la M\n\stirea Bistri]a. Astfel, sih\stria lui Iosif s-a mutat din Valea Iordanului în Moldova, pe Muntele
Bisericanilor.
Dup\ ce num\rul ucenicilor a crescut, a în\l]at
o mic\ biseric\, al c\rei hram era Buna Vestire,
construind [i chilii împrejur. Pentru via]a monahal\ de aici a statornicit rânduiala achimit\ (neadormit\), dup\ modelul M\n\stirii Studi]ilor de la Constantinopol, ce presupunea rug\ciune neîncetat\ în
biseric\ [i la chilii, post, metanii, cântarea psalmilor, ascultare [i dragoste.
N\v\lind turcii, care le-au incendiat biserica, s-au
hot\rât s\ plece la Sfântul Munte Athos. Pe drum
îns\ li s-a ar\tat într-un stejar Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu, care i-a întrebat: „Unde merge]i?”. La aceast\ minunat\ vedere, ei au r\spuns:
„Ne ducem la gr\dina ta!”; iar Maica Domnului le-a
spus atunci: „~ntoarce]i-v\, c\ci [i aici este gr\dina
mea”. ~n amintirea acestei minuni, ei au a[ezat o
icoan\ cu chipul Maicii Domnului. Mai târziu, Schitul Cuviosului Iosif s-a numit „Schitul Bisericani”,
adic\ „al evlavio[ilor”, pentru c\ monahii se rugau
aici cu lacrimi [i mul]i se vindecau de boli cu rug\ciunea [i binecuvântarea Cuviosului Iosif.

Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani
Cuviosul Chiriac de la Bisericani s-a nevoit la
începutul sec. al XVII-lea la M\n\stirea Bisericani, care num\ra pe atunci peste o sut\ de c\lug\ri.
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S-a retras în pustie, într-o pe[ter\ din muntele lui
Simon, unde s-a nevoit singur, în aspr\ osteneal\,
timp de 60 de ani. Vara [i iarna petrecea pe munte cu
trupul gol, în rug\ciune curat\, biruind, cu puterea
lui Hristos, neputin]ele firii [i ispitele diavolului.
Pe acest cuvios l-a cunoscut [i Sfântul Ierarh
Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, care, mai târziu,
dup\ mutarea cuviosului la Domnul, i-a s\rutat
sfintele moa[te. Este cunoscut ca unul dintre marii
siha[tri din Carpa]i, având o via]\ pilduitoare: tr\irea în des\vâr[it\ lep\dare de sine, smerenie [i în
neîncetat\ rug\ciune. {i-a dat sufletul lui Hristos,
num\rându-se printre sfin]ii români, cinsti]i de
popor. Moa[tele lui au fost a[ezate în pe[tera în
care a tr\it, pe[ter\ ce se poate vedea [i ast\zi, în care
s-a amenajat un paraclis în cinstea lui. Mai târziu,
din cauza deselor tulbur\ri din ]ar\, sfintele moa[tele au fost împ\r]ite.
Ace[ti doi cuvio[i lumin\tori ai c\lug\rilor isiha[ti nem]eni întregesc [irul p\rin]ilor din veac ce
s-au sfin]it prin mari nevoin]e în M\n\stirea Bisericani.
Cu ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi. Amin.

Tropar, glas 1
Pov\]uitori siha[trilor, ocrotitori ai celor din nevoi [i celor mâhni]i mângâietori, Sfin]ilor Cuvio[i
Iosif [i Chiriac, cei ce a]i dobândit rug\ciunea cea
neîncetat\ [i vase alese ale Sfântului Duh v-a]i
ar\tat, ruga]i-v\ lui Dumnezeu s\ d\ruiasc\ sufletelor noastre pace [i mare mil\!
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Condac, glas 1
Rug\ciunea [i lini[tea iubind, nevoin]a [i r\bdarea îmbr\]i[ând, patimile cele pierz\toare le-a]i
stins cu ostenelile pustiei, Sfin]ilor Cuvio[i Iosif [i
Chiriac de la Bisericani. Unul lumin\tor al chinoviei s-a f\cut [i iscusit p\stor, iar cel\lalt sfe[nic
al luminii neînserate s-a ar\tat, prin rug\ciunea
cea neîncetat\.
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Sfin]ii Cuvio[i Simeon [i Amfilohie,
siha[trii de la Pâng\ra]i
(7 septembrie)

Sfântul Cuvios Simeon de la P=ng\ra]i
S-a n\scut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea ora[ului Piatra Neam], pe
când conducea }ara Moldovei evlaviosul domn Alexandru cel Bun.
Înc\ din tinere]e [i-a ar\tat dragostea [i râvna
pentru cele dumnezeie[ti, alegând via]a monahal\
[i intrând în ob[tea M\n\stirii Bistri]a. Aici s-a
nevoit în via]a de ascultare [i a sporit duhovnice[te, t\indu-[i patimile [i voia proprie. N\scându-se
într-însul dorul dup\ lini[tea pustiei, a luat binecuvântare de la egumenul M\n\stirii Bistri]a [i,
împreun\ cu înc\ doi ucenici ai s\i, la anul 1432,
în zilele lui Ilia[ Voievod, fiul lui Alexandru cel
Bun, s-a retras în isihie, pe un picior mai ridicat al
malului stâng al pârâului Pâng\ra]i, la poalele
muntelui numit „P\ru”, la 5 km dep\rtare de m\n\stirea sa. Aici, cuviosul [i-a f\cut o chilie din
bârne de brad, într-o poian\ înconjurat\ de p\duri
seculare, unde s-a nevoit cu ucenicii s\i, dup\ voia
lui Dumnezeu, în necontenite rug\ciuni [i în cugetarea celor cere[ti. Sporind mult cu darul Sfântului
Duh, ajungând sihastru des\vâr[it [i dasc\l iscusit
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al rug\ciunii inimii, s-au adunat în jurul lui ucenici
iubitori de lini[te, a[ez\mântul lui fiind cunoscut
timp de 29 de ani sub numele de „Sih\stria lui Simeon”. Auzind Sfântul domnitor {tefan cel Mare
de nevoin]a cuviosului [i în[tiin]ându-se c\ nu are
biseric\ unde s\ se roage cu ucenicii s\i, în anul
1461, i-a d\ruit bani [i ajutor s\ înal]e o mic\ biseric\ de lemn, hramul ei fiind a[ezat, în urma unei
vedenii, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir. Terminându-se biserica în acela[i an, a fost sfin]it\ pe 26 octombrie de Mitropolitul Teoctist I, când l-a hirotonit în preot pe Simeon,
care a devenit astfel întemeietorul [i primul egumen
al M\n\stirii Pâng\ra]i, ce s-a numit pân\ în 1508
„Schitul lui Simeon”. Ca p\rinte duhovnicesc [i încep\tor al vie]ii pustnice[ti la Pâng\ra]i, a adunat
în jurul s\u mul]i ucenici iubitori de Hristos [i de
lini[te. Atât de mult a sporit Cuviosul Simeon cu nevoin]a, cu rug\ciunea [i cu darul Duhului Sfânt,
încât s-a învrednicit de harisma vindec\rii bolilor
[i a înainte-vederii. Pentru aceea veneau la chilia
sa mul]i suferinzi [i se f\ceau s\n\to[i cu rug\ciunea lui. Veneau înc\ [i credincio[i din sate [i chiar
dreg\tori din sfatul ]\rii ca s\ cear\ binecuvântare
[i cuvânt de folos, c\ci era iscusit rug\tor [i pov\]uitor de suflete. Pentru aceea [i Sf. {tefan cel Mare,
Domnul Moldovei, îl iubea [i, adeseori, îi cerea sfatul [i rug\ciunea pentru el [i pentru ]ar\, care era
mereu amenin]at\ de p\gâni.
Prin îng\duin]a lui Dumnezeu, în anul 1476 au
n\v\lit turcii asupra Moldovei [i, „pentru p\catele
poporului”, l-au biruit pe {tefan cel Mare în luptele
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de la R\zboieni. V\zând primejdia aceasta, Cuviosul
Simeon [i-a luat ucenicii, s-a rugat lui Dumnezeu
pentru domn [i pentru ]ar\ ca s\-i scape din mâinile cotropitorilor, apoi au trecut peste Carpa]i în
Transilvania, stabilindu-se la M\n\stirea Ca[iva,
unde, dup\ pu]in timp, s-a mutat cu pace la cere[tile loca[uri, în toamna aceluia[i an, 1476, intrând în ceata Cuvio[ilor P\rin]i. Dup\ adormirea
sa, a fost înmorm=ntat de ucenicii s\i cu cinste în
acea m\n\stire.
Sfin]enia Cuviosului Simeon se arat\ [i prin
aceea c\, dup\ moarte, a str\lucit [i prin sfintele
sale moa[te, care au fost cinstite de {tefan Voievod.
Despre aducerea moa[telor Sfântului Simeon ne
spune Ieromonahul Atanasie, în Cuvântul despre
zidirea Sfintei M\n\stiri Pâng\ra]i: „Dup\ ce s-au
întors turcii [i s-a potolit vrajba robiei [i s-a f\cut
pace, atunci a trimis {tefan voievod [i i-a adus sfintele lui moa[te într-o racl\ cinstit\ [i le ]inea în vistieria sa cu cinste. Apoi, luând o parte din sfintele
lui moa[te, le-a oprit pentru blagoslovenie [i cu
aromate cu bune miresme [i cu t\mâie le t\mâia
totdeauna spre credin]a [i buna înt\rire a dreptei
credin]e a domniei sale, iar mai vârtos pentru dragostea [i c\ldura duhovniceasc\ ce avea mai-nainte
c\tre dânsul; iar r\m\[i]a sfintelor lui moa[te cu
cuviin]\ sfin]it\ [i cu cinste le-a îngropat în cetatea
Socevei”. Aceast\ aducere a sfintelor lui moa[te se
pare c\ a avut loc spre sfâr[itul anului 1484, când
se [tie c\ ucenicii cuviosului s-au întors din nou la
sih\stria lor, întemeiat\ de Sfântul Simeon Ieroschimonahul.
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Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pâng\ra]i
S-a n\scut în anul 1487, undeva în partea de
nord a Moldovei. Via]a monahal\ [i-a început-o de
foarte tân\r, la M\n\stirea Moldovi]a, de unde a venit la Pâng\ra]i, în anul 1508. Aici a fost ales, de c\tre
to]i, ocârmuitor, conducând ob[tea m\n\stirii timp
de 56 de ani.
Despre el vorbe[te Ieromonahul Anastasie de la
M\n\stirea Moldovi]a, care l-a cunoscut personal:
„Din copil\ria sa s-a nevoit în via]a c\lug\reasc\,
fiind m\rturisit de to]i pentru faptele lui cele bune.
{i era scriitor foarte iscusit [i [tia me[te[ug a lucra
la lemn [i era cinstit de to]i Domnii [i miluit, dar\
de carte om prost se ar\ta. {i pân\ la b\trâne]e bine
[i-a ocârmuit via]a sa; în foame [i în sete, în r\bdare [i întru osteneale, întru toat\ nevoin]a duhovniceasc\. {i de la draci n\p\[ti [i ispite multe a
r\bdat pân\ la moarte. {i sfâr[itul vie]ii sale bine
au s\vâr[it: c\ a dat ]\rna ]\rnei [i s-a dus în calea
cea lung\ a p\rin]ilor, luându-[i plata ostenelilor sale
de la Dreptul Judec\tor [i cu cinste fiind îngropat
de ucenicii s\i”.
Nevoin]ele sale nu au fost trecute cu vederea de
St\pânul tuturor, ci au atras cu ele purtarea Sa de
grij\ [i ocrotirea Sfântului Dimitrie, patronul m\n\stirii, care, prin ar\tare dumnezeiasc\, i-a cerut
Domnitorului Alexandru L\pu[neanu s\ zideasc\
la Pâng\ra]i o biseric\ în numele s\u pe locul celei
vechi de lemn, care fusese ars\ de turci. Pe când Voievodul se afla în Târgul Pietrei, precum aveau obicei Domnii Moldovei a umbla pe la târguri [i cet\]i din
vremi de demult, „când a fost luna lui Octombrie, în
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22 de zile, la miezul nop]ii, i s-a ar\tat lui în vis un
voinic cu ve[minte albe îmbr\cat [i foarte frumos,
cu dumnezeiasc\ slav\ împodobit [i i-a zis lui: Scoal\-te, Voievodule, [i degrab s\ mergi la Pâng\ra]i,
unde petrece un sihastru Amfilohie aproape de 50
de ani, [i s\ zide[ti întru numele mieu biserica pe
locul unde am avut mai-nainte f\cut\ de b\trânul
{tefan Voievod în zilele stare]ului Simeoan Ieromonah. (...) Iar\ Domnul Alexandru cu glas lin l-au
întrebat, zicând: Cine e[ti, doamne, cu atâta dumnezeiasc\ podoab\ îmbr\cat [i cu slav\ împodobit?
Iar el i-au r\spuns: Eu sunt Sfântul Dimitrie, Mucenicul lui Hristos [i osta[, [i de la Maximilian muncitorul, pentru Hristos, în cetatea Solonului (Tesalonic) în temni]\ am fost închis [i muncit [i în
coast\ împuns, carele în toat\ lumea [i în toat\
marginea se sl\ve[te numele mieu [i în p\mântul
acesta numai în pustie biseric\ nu am. (...) {i în
grab\ [i singur Domnul [i cu to]i boiarii au sosit la
Sihastrul Amfilohie [i au început a-i spune vedenia, zicând: M\car c\ eu, cinstite P\rinte, n-am dat
crez\rii îndat\ visul, (pentru c\) Sfânta Scriptur\
[i P\rin]ii no[tri cei duhovnice[ti ne înva]\ pe noi
s\ nu credem visurile, iar eu am adunat pe credincio[i boiarii miei [i pe filosofi [i to]i au judecat c\ de
la Dumnezeu este [i foarte ne-am bucurat. Acestea
gr\ind amândoi, au zis [i Sihastrul c\ de la Dumnezeu este vedenia. {i de mult\ bucurie [i veselie
s-au umplut [i s-au aprins de dumnezeiescul Duh
cele din\untru ale lor [i s-au cuprins [i mult au plâns.
{i pentru mântuirea sufletului nu pu]in au vorbit,
înc\ [i pentru de[ert\ciunea lumii ace[tia din destul
au vorbit: cum c\ trece ca o umbr\ lumea aceasta [i
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via]a noastr\ ca praful [i ca fumul se stinge; [i cum
blagocestivii împ\ra]i au zidit sfintele m\n\stiri [i
cu Dumnezeu s-au unit [i Biserica soborniceasc\
întru una au adunat [i au împreunat pre sfintele
[apte soboare cu Sfin]ii P\rin]i [i pân\ ast\zi, zice,
se ]in dogmele cu rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]i, precum [i Hristos au f\g\duit Sfin]ilor Apostoli, iar
mai vârtos nou\, p\c\to[ilor, c\ va fi cu noi pân\ la
sfâr[itul veacului. (...) {i f\r\ de num\r din Sfintele Scripturi au gr\it. {i, dup\ plânsul cel de mângâiere [i dup\ voroava cea duhovniceasc\, de mult\
bucurie umplându-se, au f\cut mas\ mare împ\r\teasc\ marele Voievod la Sihastrul [i Stare]ul Amfilohie. (...) {i apoi au întrebat pe Sfântul Stare]
marele Voievod Alexandru: Fost-au înainte vreme [i
mai înainte de tine vie]uitori c\lug\ri pe locul acesta,
au n-au fost? Iar el pre am\runtul i-au povestit
pentru via]a Sfântului Simeon preotul.”
„Cu bun\voirea lui Dumnezeu [i cu sporirea
Preasfântului Duh [i cu ajutorul Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, osta[ul lui
Hristos, s-au zidit [i s-au s\vâr[it Sfânta M\n\stire
întru numele Sfântului Mucenic [i s-au sfin]it de
Grigorie Mitropolit al Socevei în anul 1560 din porunca lui Alexandru Voievod.”
În anul 1566, Cuviosul Amfilohie Sihastrul, cunoscând c\ i se apropie sfâr[itul vie]ii, i-a adunat
pe to]i fiii s\i duhovnice[ti [i le-a dat cuvântul s\u
cel mai de pe urm\. Apoi, s\rutându-i cu lacrimi, a
l\sat egumen la Pâng\ra]i în locul s\u pe Ieromonahul Teodorit, ucenicul s\u, iar el s-a retras la Moldovi]a, m\n\stirea lui de metanie. Acolo, fericitul Amfilohie a primit marele [i îngerescul chip al schimniciei
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sub numele de Enoh, ca cel ce întotdeauna se înal]\
cu inima [i cu dorirea c\tre cele cere[ti, ad\ugând
osteneli peste osteneli, timp de înc\ patru ani de zile.
Iar în anul 1570, aflând de la Duhul Sfânt ceasul
mor]ii sale, s-a împ\rt\[it cu Sfintele Taine [i [i-a
dat cu pace sufletul s\u în bra]ele Domnului nostru
Iisus Hristos, pe 7 septembrie, la [apte ceasuri din
noapte, în zilele lui Bogdan Voievod. Iar despre sfâr[itul s\u minunat d\ m\rturie Ieromonahul Anastasie
astfel: „Acestea toate mi le-au spus P\rintele Amfilohie [i stare] de la Sfânta M\n\stire Pâng\ra]i mie,
smeritului Ieromonah Anastasie de la M\n\stirea
Moldovi]ei, mult p\c\tosului [i întru tot netrebnicului, c\ mare dar au luat b\trânul Amfilohie
mai-nainte de mutarea sa, c\ vremea [i ziua mut\rii sale au spus-o mie, smeritului Anastasie, [i nimenea s\ nu fie necredincios ca s\ nu cad\ în ispit\, c\
întru adev\r toate acestea adev\rate sunt. Acestea
toate le-am scris pentru ca s\ nu se uite mai pre urm\,
în urma acestui neam, [i oricine vor vrea s\ râvneasc\ acestor Sfin]i P\rin]i”.
Întrucât Cuviosul Amfilohie a fost cinstit înc\
din via]\ ca sfânt, îndat\ dup\ mutarea sa din trup,
p\rin]ii celor dou\ m\n\stiri, Moldovi]a [i Pâng\ra]i, îl pr\znuiau anual la data s\vâr[irii sale.
Cu ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi! Amin.

Tropar, glas 3
Cuvio[ilor P\rin]i Simeon [i Amfilohie, cei ce a]i
luminat p\durile Carpa]ilor cu rug\ciunile voastre
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[i a]i umplut de mireasm\ duhovniceasc\ toat\ valea Bistri]ei. Sfetnicilor de tain\ ai voievozilor [i
f\clii luminoase ale c\lug\rilor [i credincio[ilor evlavio[i, ruga]i-v\ lui Dumnezeu pentru noi, cei ce s\vâr[im, cu dragoste sfânt\, pomenirea voastr\!

Condac, glas 8
Pe Unul Dumnezeu iubind, de cele trec\toare
a]i fugit [i în sih\strie vie]uind, cu cerul v-a]i logodit, Sfin]ilor Cuvio[i P\rin]i Simeon [i Amfilohie, neîncetat sl\vind pe Hristos-Dumnezeu. Pentru aceasta
cu evlavie cântare de laud\ v\ aducem, zicând: Bucura]i-v\, flori preaalese ale Bisericii dreptm\ritoare!
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Sfin]ii Cuvio[i Rafail [i Partenie
de la Agapia Veche
(21 iulie)

Via]a Cuviosului Rafail de la Agapia
Cuviosul Rafail s-a nevoit în str\vechiul a[ez\mânt c\lug\resc Agapia din Deal, în veacul al XVI-lea.
Acesta a fost cinstit înc\ din secolul al XVII-lea,
mai ales în Moldova, ca unul dintre sfin]ii români
mai mari, ale c\rui sfinte moa[te le-a c\utat, spre
a le s\ruta, însu[i Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei.
Sfântul Rafail s-a n\scut, dup\ unele izvoare, în
satul Bursucani, din ]inutul Bârladului, fiind fiul
unor p\rin]i virtuo[i [i de neam bun.
Faima despre via]a duhovniceasc\ înalt\ a c\lug\rilor din „M\n\stirea lui Agapie”1* , trecând de
hotarele Moldovei [i chiar dincolo de Carpa]i, `i atr\gea pe mul]i iubitori de Hristos. Cuviosul, ascultându-[i chemarea l\untric\ [i purtând întru sine
frica de Dumnezeu, vine aici cu dorin]a de a urma
calea cea strâmt\ [i mult b\t\torit\ de siha[trii cei
din veac. Mult s-a minunat v\zând via]a de aspr\
nevoin]\, rug\ciunea [i t\cerea p\rin]ilor ag\peni.
Dar mai mult a fost cucerit de duhul dragostei celei
*1

Din tradi]ie se [tie c\ m\n\stirea este întemeiat\ de sihastrul Agapie.
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nef\]arnice. Cu iubirea de Hristos în suflet [i cu îndr\zneala cea bun\ fiind întrarmat, s-a f\cut ucenic
p\rin]ilor. Înv\]a de la ei c\ ascultarea este mai
mare decât toate [i c\ numai cei cura]i cu inima pot
intra în împ\r\]ia lui Dumnezeu, dar pentru a
dobândi neprih\nirea este nevoie de mult\ silin]\
a firii. P\trunde, cu vremea, tainele vie]ii duhovnice[ti, str\duindu-se s\ se asemene p\rin]ilor în osteneli, rug\ciune [i smerenie.
Dup\ îndelung\ ispitire în ascultare, ucenicul a
luat pe umerii s\i jugul cel bun al lui Hristos [i,
îmbr\cându-se în chipul cel monahicesc, a primit
numele de Rafail, care se tâlcuie[te „Dumnezeu
aduce vindecare”. Cu nem\surat\ râvn\ se silea s\
dobândeasc\, deopotriv\, toate virtu]ile [i, astfel,
s-a f\cut loca[ al tuturor bun\t\]ilor duhovnice[ti,
încât to]i luau aminte la el, c\utând s\-l urmeze.
Via]a de nevoin]\ a acestui purt\tor de Dumnezeu este mult înv\luit\ în tain\. Dar se [tie c\
p\rin]ii ag\peni ]ineau o rânduial\ a locului de la
care nu s-a ab\tut nici ascult\torul monah Rafail.
C\lug\rii petreceau în lavr\, iar cine era înt\rit [i
râvnea la via]a cea lini[tit\ a pustiei, cu binecuvântare, pleca s\ se nevoiasc\ în sih\strie împreun\
cu un b\trân, mai târziu, poate, [i singur. Mun]ii
sunt martori t\cu]i ai nevoin]elor sfin]ilor care au
petrecut aici. La tot pasul apar taini]e potrivite nevoin]ei. Stânci scobite, pe[teri, poieni însorite, obcini
unde p\durea începe s\ dispar\ au fost întotdeauna locuite de siha[tri. Aceast\ cale binecuvântat\
a urmat-o [i fericitul Rafail, care, asemenea unui
vultur în în\l]imi, s-a însingurat în inima muntelui. Pustnicii, acele f\clii str\lucitoare ce au luminat
cu via]a lor îngereasc\ pustietatea muntelui, i-au
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dezv\luit tainele lucr\rii duhovnice[ti s\vâr[ite cu
mintea. Dar des\vâr[ita c\l\uz\ i-a fost lini[tea
cea sfânt\ spre aflarea celor cere[ti, iar prin rug\ciunea curat\ s-a ridicat mai presus de cele p\mânte[ti [i a v\zut slava lui Dumnezeu, cât i-a fost
îng\duit. Rodul ostenelilor sih\stre[ti [i ale rug\ciunii neîncetate a fost dobândirea darurilor înalte,
care cu anevoie pot fi înf\]i[ate în cuvânt.
Dumnezeu cel iubitor de oameni, Care vrea
mântuirea tuturor, a rânduit ca s\ fie îndrum\tor
al fra]ilor din ob[te, c\ci, prin via]a sa îngereasc\ [i
prin în]elepciunea cea mai presus de fire, pricinuia
tuturor uimire. În Condica Sfânt\ [i în pomelnicele
vechi este numit Fericitul Stare] Rafail. To]i îl priveau ca pe o icoan\ a virtu]ilor. Sfe[nic de lumin\
era siha[trilor, dar [i p\rinte iubitor cre[tinilor din
satele Moldovei care veneau la el ca la un liman,
pentru rug\ciuni, t\m\duiri [i ajutor în tot felul de nevoi, în vreme de pace sau de cump\n\ pentru ]ar\.
Dup\ trecerea din lumea aceasta, ucenicii, cunoscându-i via]a [i nevoin]ele (se spune c\ se f\ceau
minuni la mormântul s\u), i-au dezgropat trupul pe
care l-au aflat plin de slav\ dumnezeiasc\ [i bine
mirositor. A fost a[ezat în biseric\ spre închinare.
Odor de mare pre] era pentru Moldova, c\ci veneau
credincio[ii s\ se închine la sfintele sale moa[te, mai
ales la hramul M\n\stirii Neam], când avea loc pelerinajul la M\n\stirile Neam], Agapia [i Secu. La
Agapia Veche acest pelerinaj continu\ [i azi, cu
toate c\ trupurile întregi ale sfin]ilor sunt t\inuite2* ,
2
*

Pentru a nu fi profanate de p\gâni sau înstr\inate, [tiindu-se c\ M\n\stirea Agapia a fost jefuit\, ars\ [i chiar pustiit\ în repetate rânduri, mai ales în secolul al XVII-lea.
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dar, se pare, p\r]i din aceste sfinte moa[te se g\sesc în unele m\n\stiri din Moldova.
Via]a Cuviosului Partenie de la Agapia
Partenie, p\rintele cel sfânt [i minunat, vrednic
urma[ al siha[trilor din Mun]ii Agapiei, a vie]uit în
aceste locuri în veacul al XVII-lea. Sf=ntul Ierarh
Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, care a cunoscut mul]i
c\lug\ri cu înalt\ via]\ duhovniceasc\ din Moldova, îl num\r\ pe Cuviosul Partenie printre sfin]ii
români c\rora le-a cunoscut via]a [i traiul3*.
Ucenic al stare]ului Eufrosin, ctitorul m\n\stirii
din Livada P\rin]ilor, prime[te din mâinile acestuia tunderea în schima monahal\. Cât a petrecut
în via]a de ob[te, cât s-a nevoit în sih\strie, nu putem [ti. Tradi]ia spune despre el c\ a sih\strit în
muntele Scaunele, dup\ pilda p\rin]ilor de odinioar\. Nevoin]a lor era aceasta: ziua se rugau în
singur\tate, mai ales cu Psaltirea, pe care o [tiau
pe dinafar\, iar la apusul soarelui, gustau pu]in
din pâine [i legume fierte, dup\ care toat\ noaptea
se nevoiau rugându-se cu mintea (rug\ciunea lui
Iisus), iar cu mâinile împleteau co[uri. A]ipeau doar
câte pu]in când oboseau, în lavi]e (scaune), a[ezate
între trunchiurile de brazi. Aceast\ nevoin]\ continua f\r\ întrerupere pân\ diminea]a. Ucenicii
duceau co[urile la târg, unde le vindeau, iar cu banii
astfel câ[tiga]i cump\rau hran\ [i cele necesare traiului pustnicesc. De la aceste scaune muntele [i poiana au primit numele de Scaune.
Mitropolitul Dosoftei, Via]a [i petrecerea sfin]ilor, Ia[i, 16821686.
*3
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El urc\ în acest munte al ferici]ilor ca într-un
alt Tabor, când stare]ul Eufrosin îi îng\duie s\
mearg\ la lini[te, c\ci, gustând din dulcea]a harului dumnezeiesc, duhul îi tânjea dup\ bun\t\]ile
ce le na[te pustia. Acolo [i-a închis por]ile sim]urilor
cu legile lui Dumnezeu ca [i cu ni[te z\voare [i
vorbea cu St\pânul tuturor în rug\ciunea cea de
tain\, iar osteneala îi era desf\tare. Cine poate
spune nevoin]ele cele f\r\ de m\sur\, privegherile
cu lacrimi, lupta cu gândurile [i duhurile în[el\ciunii? Prin r\bdarea strâmtor\rilor pustiei [i usc\ciunea trupului, s-a f\cut asemenea îngerilor [i vrednic vie]uitor al m\n\stirii celor f\r\ de trupuri.
Acest dumnezeiesc b\rbat este num\rat în rândul egumenilor Agapiei. Mul]i c\lug\ri [i pustnici
s-au mântuit prin rug\ciunea [i pov\]uirea sa blând\.
Era luminat [i plin de toat\ în]elepciunea, c\ci dragoste de Sfintele Scripturi [i de c\r]ile Sfin]ilor P\rin]i având, s-a îngrijit ca fra]ii din ob[te s\ nu fie
lipsi]i de aceste comori nepre]uite în vremuri când
cu anevoie [i cu mare cheltuial\ se dobândeau.
Avea darul t\m\duirii [i îndr\zneal\ la rug\ciune înaintea lui Dumnezeu. Potrivit unor tradi]ii,
scotea [i demoni din oameni. Pentru via]a sa sfânt\, dintotdeauna a fost cinstit de c\lug\ri [i de credincio[i.
M\rturie a vie]uirii sale sfinte [i minunate este
[i faptul c\, dup\ moarte (1660), trupul fiindu-i dezgropat, dup\ rânduiala str\mo[easc\, a fost g\sit
nestricat. Se spune c\ se f\ceau minuni la mormântul s\u. Cu adânc\ evlavie [i n\dejde, veneau
s\ se închine la sfintele sale moa[te c\lug\ri [i credincio[i de pretutindeni. Sfintele moa[te ale Cuviosului Partenie au fost t\inuite, poate, odat\ cu ale
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Cuviosului Rafail. Ace[ti doi mari lumin\tori ai c\lug\rilor întregesc [irul p\rin]ilor din veac ce s-au
sfin]it prin mari nevoin]e în „M\n\stirea lui Agapie”
[i în împrejurimile ei.
Cu ale lor sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi! Amin.

Tropar, glas 5
Urm\tori [i împlinitori ai Evangheliei lui Hristos,
Cuvio[ilor P\rin]i Partenie [i Rafail, siha[tri prealumina]i ai mun]ilor Moldovei; ostenindu-v\ cu postul [i cu rug\ciunea, a]i dobândit de la Dumnezeu
aripi ale sufletului vostru, pentru aceasta v\ rug\m s\ ne trimite]i de la Hristos mil\ [i har celor
ce pr\znuim cu dragoste pomenirea voastr\!

Condac, glas 8
La ajutorul vostru alerg\m, Preacuvio[ilor, ca
râuri de t\m\duiri s\ lu\m din dumnezeiescul dar
ce s-a s\l\[luit întru voi. Minuni f\când cu puterea
Duhului, multe patimi a]i vindecat. Pe Hristos Dumnezeu ruga]i-L s\ mântuiasc\ sufletele noastre!
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Sfântul Ierarh Ioan de la Râ[ca [i Secu
(30 august)

Acest vrednic fiu al neamului românesc [i str\lucit ierarh al Bisericii Moldovei a tr\it în veacul al
XVII-lea, fiind contemporan [i prieten apropiat al
Mitropoli]ilor Varlaam [i Dosoftei. S-a n\scut în ]inutul Vrancei (pe atunci numit ]inutul Putnei), din
neam de r\ze[i, din binecredincio[ii p\rin]i Gheorghe
[i Anastasia. Din tinere]e a dorit via]\ c\lug\reasc\.
Rudenia sa Varlaam Mo]oc, viitorul mitropolit
al Moldovei, î[i petrecea via]a c\lug\reasc\ în osteneli sfinte la M\n\stirea Secu. Aflând de râvna [i
dorin]a tân\rului, l-a dus în ob[tea M\n\stirii Râ[ca,
rectitorit\ de vornicul Costea B\cioc, prietenul apropiat al lui Varlaam. Aici, la Râ[ca, tân\rul vrâncean a fost c\lug\rit de egumenul Agafton, în jurul
anului 1630.
În anul 1632, Varlaam ajunge mitropolit al Moldovei, iar dup\ câ]iva ani îl mut\ pe c\lug\rul Ioan
de la M\n\stirea Râ[ca la M\n\stirea Secu, dându-i chilia, c\r]ile [i lucrurile pe care mitropolitul
le p\stra în m\n\stirea sa de metanie. Ioan, care
vie]uise la Râ[ca aproximativ 18 ani, nu a uitat niciodat\ în via]\ m\n\stirea în care a fost c\lug\rit, contemporanii [i urma[ii numindu-l „Ioan de Râ[ca”.
La M\n\stirea Secu, Ioan a stat sub ascultarea
egumenilor Nechifor [i Ghedeon, acesta din urm\
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fiind ctitorul Schitului — azi M\n\stirea — Sih\stria,
[i apoi, în dou\ rânduri, mitropolit al Moldovei.
În anul 1641, Domnitorul Vasile Lupu, sf\tuit
de Mitropolitul Varlaam, înfiin]eaz\ în Cetatea
Neam]ului o mic\ m\n\stire, cu hramul „Sf=ntul
Ierarh Nicolae”. În Cetate se ad\posteau, în vremuri de restri[te, familia domnitorului [i alte familii boiere[ti din Moldova. Aici era ad\postit [i tezaurul ]\rii. De aceea, Mitropolitul Varlaam a a[ezat
la egumenia acestei m\n\stiri-cetate pe omul s\u
de încredere [i rudenia sa, Ioan „de la Râ[ca” de la
M\n\stirea Secu, smerit c\lug\r, mare rug\tor [i
postitor.
Ioan a fost egumen la m\n\stirea din Cetatea
Neam]ului pân\ în anul 1665. El a botezat-o, afundat, în 1650, pe fiica lui Joldea, arma[ul cet\]ii, cea
care avea s\ fie, peste ani, marea sihastr\ Sf=nta Cuvioas\ Teodora de la Sihla, [i el i-a fost duhovnic [i
îndrum\tor pân\ la vârsta de 16 ani, îndemnând-o
s\ aleag\ via]a monahal\. În to]i ace[ti ani, el i-a
pov\]uit cu blânde]e pe str\jerii Cet\]ii, s\vâr[ind
[i pentru ei Sfânta Liturghie, fie în paraclisul Cet\]ii, renovat de Vasile Voievod, fie în bisericu]a
metocului Cet\]ii din satul str\jerilor, ctitorit\ de
acela[i milostiv domnitor [i care avea patron tot pe
Sf=ntul Nicolae. În cele din urm\ zile ale Mitropolitului Varlaam, egumenul Ioan din Cetate se
afla în chilia acestuia de la Secu, ascultându-i ultimele dorin]e [i pove]e, iar dup\ mutarea sa la Domnul, l-a a[ezat în mormântul de lâng\ zidul bisericii.
În anul 1666, Mitropolitul Ghedeon, aflat pentru a doua oar\ în scaunul mitropolitan, l-a a[ezat,
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pentru un an de zile, egumen la M\n\stirea Secu.
Unul dintre vie]uitorii acestei m\n\stiri, Arhimandritul Dionisie Udi[teanu, îl descrie pe egumenul
Ioan astfel: „...ucenic al Mitropolitului Varlaam, bun
cunosc\tor al limbii slavone, foarte smerit, având o
via]\ pilduitoare [i cu realiz\ri mari în activitatea sa”.
În anul 1667, Ioan este ales, hirotonit [i instalat episcop al Hu[ilor, Episcopie ce purta grij\ de
credincio[ii din }ara de Jos a Moldovei, de pe ambele maluri ale Prutului. Aici, Ioan a p\storit timp
de [apte ani, în vremuri grele, când turcii [i t\tarii
pr\dau, deseori, aceste locuri. Vl\dica Ioan era milostiv, gata oricând s\ aline orice durere. Era foarte
îndr\git [i respectat de ceilal]i ierarhi moldoveni,
mai cu seam\ de Sfântul Ierarh Dosoftei, în acea
perioad\ episcop la Roman, iar dup\ câ]iva ani mitropolit al Moldovei.
Din anul 1674 [i pân\ la fericita sa mutare la
Domnul, în anul 1685, Ioan a p\storit Episcopia
Romanului, înfiin]at\ de primii voievozi Mu[atini
ai Moldovei. Aceast\ eparhie se bucura de deosebit\ cinste, ierarhilor dându-li-se uneori titlul de
arhiepiscop sau chiar de mitropolit al }\rii de Jos.
{i aici, marele ierarh Ioan a dus o via]\ pilduitoare.
Un Pateric al sfin]ilor de pe p\mântul Moldo-României, manuscris din anul 1888, ni-l descrie astfel: „{i tot în anii ace[tia [i preasfin]itul arhiepiscop Ioan au îndemnat pre lume a se minuna prin
str\lucitele [i sfintele sale nevoin]e. El mai întâi
din tân\r\ vârst\ au îmbr\]i[at orânduiala monahiceasc\ [i petrecând via]\ sfânt\ [i pl\cut\ lui Dumnezeu, de acolo s-au rânduit la scaunul arhiepiscopiei
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Romanului în anul 1674, unde iar\[i întru neîncetate nevoin]i [i întru înalte bun\t\]i str\lucind minunat! {i petrecând cu smerenie adânc\, s-au mutat
la vecinica odihn\”.
Cât timp a p\storit la Roman s-a ostenit ca, din
pu]ina sa agoniseal\, s\ ctitoreasc\ M\n\stirea
Mera, în ]inutul s\u natal. La s\vâr[irea acestei
frumoase fapte a fost ajutat de rudenia sa, vornicul
Mo]oc din Odobe[ti. M\n\stirea Mera era destul de
aproape de M\n\stirea V\rz\re[ti, pustiit\ de slujitorii domne[ti ai lui Matei Vod\ Basarab [i p\r\sit\ de c\lug\ri. Episcopul Ioan a g\sit de cuviin]\
ca la aceast\ m\n\stire s\ o a[eze pe ucenica sa Teodora de la Cetatea Neam]ului, împreun\ cu alte câteva c\lug\ri]e. Purtând grij\ de lucr\rile de la Mera,
putea supraveghea [i lini[tea c\lug\ri]elor, ajutându-le totodat\ cu cele necesare traiului.
Adânc impresionat de via]a curat\ [i alesele nevoin]e ale episcopului Ioan, Sfântul Mitropolit Dosoftei, în cartea sa Via]a [i petrecerea sfin]ilor, îl
nume[te „arhiepiscopul cel sfânt [i minunat”.
Înainte de moarte, Ioan a l\sat mitropolitului
s\u pu]inele bunuri pe care le avea.
În anul 1685, fericitul Ioan s-a mutat la Domnul. Sfântul Mitropolit Dosoftei, împreun\ cu ceilal]i ierarhi ai Moldovei, i-a f\cut cuvenita prohodire
[i l-au a[ezat în mormântul de lâng\ biserica mare a
M\n\stirii Secu. Lespedea mormântului s\u, peste
care au trecut vitregiile vremurilor, st\ [i ast\zi
m\rturie deasupra locului unde odihnesc osemintele sale. Sfânta Teodora, dup\ ce [i-a condus duhovnicul pe drumul spre ve[nicie, s-a retras în singur\tate
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în Mun]ii Sihlei, urmând pilda vie]ii duhovnicescului
s\u p\rinte. Sim]ind sfin]enia vie]ii [i ajutorul rug\ciunilor sale, credincio[ii dau cinstire cuvenit\ Sf. Ioan
„de Râ[ca”, pe care [i noi cinstindu-l, l\ud\m pe Dumnezeu Cel minunat întru sfin]ii S\i.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi! Amin.

Tropar, glas 4
Ucenic preaales al Sfin]ilor Mitropoli]i Varlaam
[i Dosoftei ai Moldovei, prin rânduiala lui Dumnezeu ai fost ierarh sfânt [i minunat, Episcop al
Hu[ilor [i Arhiepiscop al Romanului. P\zind dreapta
credin]\, ai p\storit turma lui Hristos [i, în sfin]enie vie]uind, ai binecuvântat sfintele m\n\stiri
Râ[ca [i Secu. Sfinte Ierarhe Ioane, roag\-te lui Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufletele noastre!

Condac, glas 2
De dragostea lui Hristos fiind aprins, Sfinte
Ierarhe Ioane, mintea în\l]ându-]i în lumina Preasfintei Treimi, ai dobândit lucrarea faptelor bune [i
smerita cugetare. Luminat fiind de Duhul Sfânt,
p\stor în]elept [i nevoitor, roag\-te Împ\ratului Slavei s\ ne d\ruiasc\ pace [i mare mil\!
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Sfântul Cuvios Iosif de la Varatic
(16 august)

Cuviosul P\rinte Iosif s-a n\scut în jurul anului
1750, în satul Valea Jidanului din Transilvania,
într-o familie de oameni evlavio[i, tr\itori ai credin]ei ortodoxe.
În acea vreme are loc revolta românilor ortodoc[i din Transilvania, condus\ de Cuviosul Sofronie de la Cioara, împotriva asupririi austriece [i a
unia]iei. Din cauza acestor conflicte [i persecu]ii,
multe familii de români statornici în credin]a ortodox\ au venit în Moldova, între care [i cea a Cuviosului Iosif. Râvnind vie]ii îmbun\t\]ite a nevoitorilor pentru Hristos, Cuviosul Iosif a cercetat m\n\stirile Moldovei [i, v\zând via]a duhovniceasc\
a multor nevoitori, a urmat pilda lor.
Acesta a cunoscut via]a monahal\ din tinere]e,
alegând s\ devin\ ucenic al Cuviosului Paisie Velicikovski, pe când se afla la M\n\stirea Dragomirna.
Ucenic al Sf=ntului Paisie la m\n\stirile Dragomirna, Secu [i Neam], el s-a deprins cu ascultarea,
smerenia, paza min]ii, înfrânarea, postirea, privegherile [i rug\ciunea min]ii.
Când Sfântul Cuvios Paisie s-a mutat cu ob[tea
la M\n\stirile Secu [i Neam], a venit [i Cuviosul
Iosif, care, la recomandarea stare]ului, a fost c\lug\rit [i hirotonit ieromonah. Pe la 1779, îl afl\m pe
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Cuviosul Iosif îndrum\tor duhovnicesc la Schitul
Pocrov de lâng\ M\n\stirea Neam] [i pov\]uitor al
maicilor de la schiturile Gura Carpenului [i Dur\u.
La ceva timp, cu binecuvântarea stare]ului, a
devenit sihastru (ieroschimonah) în Mun]ii Neam]ului cu al]i doi p\rin]i, Gherman [i Gherontie. Dup\
1785, cu pov\]uirea Stare]ului Paisie [i cu binecuvântarea chiriarhului, Cuviosul Iosif a fost rânduit
s\ pun\ bazele M\n\stirii Varatic, împreun\ cu
maica Olimpiada, iar mai apoi [i Nazaria, ucenicele
sale duhovnice[ti de la Schitul Dur\u.
Sihastru [i dasc\l iscusit al rug\ciunii lui Iisus,
preot [i duhovnic renumit, p\rinte adev\rat pentru
c\lug\ri [i mireni [i bun organizator, Sfântul Iosif
este cel dintâi duhovnic, de pilduitoare autoritate,
al a[ez\rii c\lug\re[ti de la Varatic [i, în acela[i
timp, unul dintre ctitorii acestei m\n\stiri. Cunoscând purtarea sa [i rolul activ pe care l-a îndeplinit
la Varatic, Mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei l-a pre]uit pentru sfin]enia vie]ii sale [i faptele
bune ce le s\vâr[ea.
Ca ucenic [i urm\tor al Sf=ntului Paisie, Cuviosul Iosif a devenit un vrednic misionar al Bisericii
noastre [i înnoitor al vie]ii monahale în ob[tea de la
Varatic [i din împrejurimi.
Împreun\ cu stare]ele din vremea sa, a pus temelia bunelor rânduieli cu privire la slujbele biserice[ti, la lucrul de ob[te [i chilie, la deprinderea cu
cititul, scrisul, lucrul de mân\ [i rug\ciunea cea de
toat\ vremea.
La M\n\stirea Varatic a devenit ctitor al celor
dou\ biserici de la începutul m\n\stirii, al celei
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din lemn (1785) [i apoi din zid (1808-1812), ambele
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
Sfântul Iosif Pustnicul a contribuit la organizarea mai multor m\n\stiri din mun]ii Neam]ului
[i timp de treizeci de ani a asigurat îndrumarea duhovniceasc\ a mai bine de trei sute de c\lug\ri]e,
precum [i a numero[i anahore]i din mun]ii de lâng\
Sihla.
Slujitor al cuvântului lui Dumnezeu, Sfântul Cuvios Iosif a dobândit înc\ din tinere]e o cunoa[tere
temeinic\ a Sfintei Scripturi [i a scrierilor Sfin]ilor
P\rin]i, ceea ce i-a dat posibilitatea s\ se ocupe [i
de copierea manuscriselor cu con]inut scripturistic,
teologic [i cultic.
Vestea despre sfin]enia [i în]elepciunea lui duhovniceasc\ atât de mult sporise, încât ajunsese
unul din cei mai renumi]i siha[tri din ]inutul Neam]ului, la care alergau monahii [i credincio[ii s\ se
spovedeasc\ [i s\ primeasc\ pov\]uiri.
Tuturor ucenicilor s\i, Cuviosul Iosif le-a insuflat un duh de râvn\ duhovniceasc\ [i de jertf\
pentru dobândirea des\vâr[irii. Printre ucenicii s\i
se num\r\ [i Ieromonahul Irinarh Rosetti († 1859),
care, dup\ ce a întemeiat, cu binecuvântarea [i sprijinul Mitropolitului Veniamin Costachi, M\n\stirea
Horai]a, a plecat în }ara Sfânt\, unde a ctitorit biserica de pe Muntele Tabor.
Din m\rturiile monahiilor de la Varatic, se [tie
c\ duhovnicescul p\rinte a dus o via]\ aspr\, cu nevoin]e c\lug\re[ti, iubindu-L pe Dumnezeu [i pe
oameni, rug\ciunea [i c\r]ile.
Pentru via]a sa sfânt\, Dumnezeu l-a înzestrat
pe Cuviosul Iosif cu darul facerii de minuni [i al
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izgonirii duhurilor necurate. Prin rug\ciunile sale
în\l]ate înaintea Sfintei Treimi [i a Maicii Domnului, se vindecau mul]i cre[tini de bolile suflete[ti
[i trupe[ti.
Bl=nde]ea, îndelunga r\bdare, bun\tatea [i dragostea l-au f\cut pe Iosif ieroschimonahul s\ fie
iubit, ascultat [i pre]uit de soborul M\n\stirii Varatic [i de pelerinii la acest loc de rug\ciune.
Prin via]a sa sfânt\, prin tot ceea ce a înv\]at [i
lucrat, Cuviosul Iosif s-a dovedit a fi o pild\ de tr\ire
intens\ a Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus
Hristos.
Cuviosul p\rinte a trecut la cele ve[nice pe 28 decembrie 1828, fiind înmormântat în pronaosul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de la M\n\stirea Varatic.
Locurile din Mun]ii Neam]ului unde s-a nevoit
Ieroschimonahul Iosif au r\mas în tradi]ie cu numele: „Poiana lui Iosif”, „Pârâul lui Iosif” [i „Chiliile
lui Iosif”.
De la marele isihast român se p\streaz\ un Tipic
al rug\ciunii inimii, pe care îl urma dimpreun\ cu
ucenicii s\i din m\n\stiri.
Pentru faptele [i via]a sa plin\ de sfin]enie, Biserica noastr\ îl cinste[te pe Sfântul Cuvios Iosif
de la Varatic în rândul sfin]ilor cuvio[i români ce
au str\lucit în ]inutul Neam]ului, binecuvântat de
Dumnezeu cu multe vetre monahale.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi! Amin.
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Tropar, glas 8
Purt\torule de Dumnezeu, Cuvioase P\rinte
Iosife, ucenic al Sfântului Paisie de la Neam], ctitor
[i duhovnic al M\n\stirii Varatic, pov\]uitor al monahilor [i credincio[ilor evlavio[i, te-ai învrednicit
de mari daruri de la Milostivul Dumnezeu. Pentru
aceasta, cu adânc\ evlavie facem pomenirea ta [i
strig\m ]ie: Cuvioase P\rinte, roag\-te lui Hristos
Dumnezeu s\ mântuiasc\ sufletele noastre!

Condac, glas 8
Veni]i, toate cetele c\lug\rilor, s\-l l\ud\m ast\zi pe Cuviosul Iosif, duhovnicul de la Varatic, c\ci
bine s-a nevoit cu postiri [i rug\ciuni neîncetate, cu
lacrimi [i cu privegheri, des\vâr[it f\cându-se [i în
cetele sfin]ilor cuvio[i num\rându-se. Pentru aceasta,
te l\ud\m, cântând: Bucur\-te, m\rg\ritar de mult
pre] al Bisericii dreptm\ritoare [i pov\]uitor al c\lug\rilor!
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Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazl\u
(9 septembrie)

Cel mai cunoscut pustnic nevoitor în preajma
M\n\stirii Tazl\u, unul dintre marii sfin]i ai neamului nostru românesc care au r\mas în con[tiin]a
poporului este Sfântul Cuvios Chiriac, ostenitor în
pe[tera din muntele M\gura. Printr-o via]\ aleas\,
închinat\ în întregime lui Dumnezeu, petrecut\ în
nevoin]\ [i neîncetat\ rug\ciune, Cuviosul Chiriac
s-a ar\tat un vas ales al Duhului Sfânt, num\rându-se în rândurile marilor nevoitori ai secolului al
XVII-lea din Moldova.
S-a n\scut la începutul secolului al XVII-lea
într-o familie de credincio[i din satul Mesteac\n.
De mic copil, fiind luat de p\rin]i la sfintele slujbe
de la M\n\stirea Tazl\u, a sim]it c\ sufletul i se „întraripeaz\ cu dumnezeiescul dor”, drept pentru care,
luând binecuvântare p\rinteasc\, a intrat din fraged\ tinere]e în ob[tea M\n\stirii Tazl\u. A deprins
via]a monahiceasc\ în m\n\stire, apoi a primit îngerescul chip al c\lug\riei. Aici el d\ dovad\ de mult\ dragoste [i râvn\ duhovniceasc\, devenind un
ales lucr\tor al smereniei întru ascultare, al rug\ciunii neîncetate [i al postirii îndelungate. Dup\ pu]in\ vreme a fost hirotonit, f\r\ voia lui, diacon [i
preot, devenind apoi un iscusit pov\]uitor de suflete.
Dorul de o nevoin]\ mai aspr\ îl face s\ se retrag\
99

Sf=ntul Cuvios Iosif de la Varatic

în pustnicie într-o pe[ter\ pe un munte din apropierea m\n\stirii, numit M\gura Tazl\ului, unde se
ostene[te în privegheri de toat\ noaptea, r\bdând
[i biruind frigul cumplit [i ispitele diavole[ti. Dobândind darul rug\ciunii curate, al vindec\rii bolilor [i
al izgonirii demonilor, el devine foarte c\utat de mul]imile de c\lug\ri [i credincio[i dornici s\ se împ\rt\[easc\ din sfin]enia vie]ii sale. În acea perioad\
de intens\ propagand\ calvin\ venit\ din Transilvania, el se constituie într-un adev\rat ap\r\tor [i
m\rturisitor al dreptei credin]e, p\strând aprins\
flac\ra Ortodoxiei în tot ]inutul Neam]ului.
Prin acestea, el s-a ar\tat urm\tor dreptei credin]e a Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii [i râvnitor în a
urma pilda vie]ii lor.
Râvnind vie]ii îmbun\t\]ite a nevoitorilor pentru
Hristos, Cuviosul Chiriac a cercetat m\n\stirile
Moldovei, culegând cu h\rnicie sfaturi ziditoare de
suflet, deprinzând lep\darea de sine pentru a-I urma
lui Hristos [i, mai ales, înv\]ând de la fiecare p\rinte întâlnit lucrarea cea pl\cut\ a lui Dumnezeu:
rug\ciunea neîncetat\. F\r\ îndoial\, se ocupa [i
cu citirea Scripturii [i a altor c\r]i folositoare. Mânca
doar o dat\ pe zi, dup\ apusul soarelui, iar noaptea
o petrecea priveghind, a]ipind doar dou\-trei ore pe
un scaun, pentru odihna trupului. Astfel va st\rui cuviosul f\r\ odihn\ în chemarea numelui preadulcelui Iisus, pentru a stinge toat\ patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeie[ti [i
primind roua Duhului Sfânt. F\când inima sa loca[
neprih\nit Mântuitorului Hristos, va fi binecuvântat întru adâncul ei cu mari bucurii [i mângâieri
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duhovnice[ti, odihnindu-se cu lacrimile cele aduc\toare de bucurie. Urcând în scurt timp pe treptele
sfin]eniei, pe mul]i îi folosea cu vie]uirea sa aleas\,
cu rug\ciunea [i cu sfatul s\u, c\ci a fost binecuvântat de Dumnezeu cu darul discernerii gândurilor.
Atât monahii, cât [i credincio[ii de rând îl c\utau,
minunându-se de blânde]ea [i în]elepciunea sa, [i
pe mul]i i-a îndreptat pe calea cea dreapt\, risipind
cursele vr\jma[ilor [i ar\tându-se f\c\tor de minuni
înc\ din timpul vie]ii.
Faptele cele mai alese ale vie]ii Cuviosului
Chiriac de la Tazl\u sunt: dragostea [i râvna duhovniceasc\, nevoin]a pustniceasc\, smerenia, des\vâr[ita ascultare, t\cerea, postirea îndelungat\ [i
neîncetata rug\ciune.
Trece la Domnul în jurul anului 1660, fiind înmormântat în pridvorul bisericii m\n\stirii.
Înc\ din timpul vie]ii, evlavia popular\ l-a consacrat drept sfânt, lucru adeverit [i de Sfântul Ierarh
Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, care l-a cunoscut
[i, apoi, i-a s\rutat moa[tele, dup\ cum însu[i m\rturise[te: „Apucat-am în zilele noastre p\rin]i înal]i
la podvig (nevoin]\) [i pleca]i la smerenie adânc\:
pe p\rintele Chiriac de la Bisericani [i pe Chiriac
de la Tazl\u”, iar în Patericul Sfin]ilor moldo-români, din anul 1888, se scrie: „Asemenea, tot întru
aceast\ vreme, s-a nevoit sih\stre[te [i alt preacuvios p\rinte Chiriac de la Schitul Tazl\ul [i tare
mult s-a luptat împotriva vr\jma[ilor celor nev\zu]i [i des\vâr[it i-a biruit [i se pr\znuie[te (`n)
decembrie 31 de zile”.
Una dintre m\rturiile vie]uirii sale sfinte [i minunate este [i aceea c\ dup\ moarte (1660), fiindu-i
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dezgropat trupul, dup\ rânduiala str\mo[easc\, a
fost g\sit nestricat. Din evlavie, trupul i-a fost împ\r]it, iar o parte ar fi r\mas în mormântul s\u.
Cu adânc\ credin]\ [i n\dejde vin [i ast\zi s\ se
închine la sfintele sale moa[te c\lug\ri [i credincio[i de pretutindeni.
Cu ale lui sfinte rug\ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-ne [i ne mântuie[te pe noi! Amin.

Tropar, glas 1
De dragostea lui Hristos fiind înfl\c\rat, via]\
sih\streasc\ ai petrecut în pe[tera din M\gura
Tazl\ului, pe Dumnezeu sl\vindu-L [i pe diavoli
biruindu-i. Pentru aceasta cu credin]\ te l\ud\m
pe tine, Cuvioase Chiriac, P\rintele nostru!

Condac, glas 1
Desp\r]indu-te din tinere]e de lume, ai p\r\sit
casa p\rinteasc\ [i ai intrat s\ sluje[ti în Casa
Domnului la M\n\stirea Tazl\u, unde te-ai f\cut
c\lug\r iscusit [i mai apoi pustniciei te-ai dat, f\cându-te vas ales al Duhului Sfânt. Pentru aceasta,
într-un glas î]i strig\m: Bucur\-te, Sfinte Cuvioase
P\rinte Chiriac, bucuria credincio[ilor [i lauda siha[trilor!
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